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Πεξίιεςε
Ο θχξηνο ζηφρνο απηήο ηεο δηαηξηβήο είλαη λα δηεξεπλήζεη αλ έλα εηδηθά
ζρεδηαζκέλν πξφγξακκα Θεαηξηθήο Αγσγήο (Θεαηξηθνχ Παηρληδηνχ) ζα
ελίζρπε ηελ απηναληίιεςε θαη ηελ απηνεθηίκεζε αηφκσλ ηππηθήο αλάπηπμεο (
10-12 ρξφλσλ) θαη αηφκσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε (16-23 ρξφλσλ).
Δηδηθφηεξα αλ νη παξάκεηξνη ηεο απηναληίιεςεο: ζρνιηθή ηθαλφηεηα, αζιεηηθή
ηθαλφηεηα,

ζρέζεηο

κε

ζπλνκειίθνπο,

θπζηθή

εκθάληζε,

δηαγσγή-

ζπκπεξηθνξά θαη ε απηνεθηίκεζε ησλ καζεηψλ ζα επεξεάδνληαλ ζεκαληηθά
απφ ην πξφγξακκα ηεο παξέκβαζεο. Δπηκέξνπο εξσηήκαηα ήηαλ αλ νη
εθηηκήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπλέπηπηαλ κε ηηο εθηηκήζεηο ησλ γνλέσλ, ησλ
καζεηψλ θαη ηνπ ςπρνιφγνπ θαη αλ ε κεηαβνιή ηεο απηναληίιεςεο θαη ηεο
απηνεθηίκεζεο κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα επεξεάδνληαλ απφ ηηο αηνκηθέο
δηαθνξέο ησλ καζεηψλ : θχιν, λνεηηθή αλάπηπμε, ηφπνο δηακνλήο, ζρνιείν
θνίηεζεο.
Σν πξφγξακκα ηεο ζεαηξηθήο παξέκβαζεο πεξηειάκβαλε 12 ζπλαληήζεηοεξγαζηήξηα

κε

Θεαηξηθφ

Παηρλίδη.

Σν

εξεπλεηηθφ

εξγαιείν

πνπ

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ κέηξεζε ηεο απηναληίιεςεο θαη ηεο απηνεθηίκεζεο
ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ην ΠΑΣΔΜ ΗΗ ηεο ΜαθξήΜπφηζαξε (ειιεληθή έθδνζε ηνπ αληίζηνηρνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηεο Harter).
ηελ δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο έγηλε παξαηήξεζε θαη θαηαγξαθέο φζνλ
αθνξά ηελ δξακαηηθή εκπινθή κε ηελ θιίκαθα ηνπ Phil Jones.
ηελ πηινηηθή έξεπλα ζπκκεηείραλ 40 καζεηέο ηππηθήο αλάπηπμεο θαη 14
καζεηέο κε εηδηθέο αλάγθεο. ηελ εκπεηξηθή έξεπλα ζπκκεηείραλ 230 καζεηέο
ηππηθήο αλάπηπμεο θαη 16 καζεηέο κε εηδηθέο αλάγθεο. Έγηλε κέηξεζε γηα ηελ
δηάξθεηα 4 κήλεο κεηά ην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ζπκκεηείραλ 33
καζεηέο ηππηθήο αλάπηπμεο θαη 16 καζεηέο κε εηδηθέο αλάγθεο. ηηο νκάδεο
ειέγρνπ, φπνπ αλάκεζα ζηηο κεηξήζεηο κεζνιάβεζε ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα
κε ηηο πεηξακαηηθέο νκάδεο αιιά δελ εθαξκφζηεθε πξφγξακκα ζεαηξηθήο
παξέκβαζεο) ζπκκεηείραλ 75 καζεηέο ηππηθήο αλάπηπμεο θαη 16 καζεηέο κε
εηδηθέο αλάγθεο.
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ζνλ αθνξά ηελ ηππηθή αλάπηπμε ηα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη ε
ζρνιηθή

ηθαλφηεηα,

νη

ζρέζεηο κε

ηνπο ζπλνκειίθνπο, ε

δηαγσγή-

ζπκπεξηθνξά θαη ε απηνεθηίκεζε δέρνληαη ζεηηθή επίδξαζε. ην απνηέιεζκα
ζπκθσλνχλ θαη νη ηξεηο νκάδεο εξσηεζέλησλ (καζεηέο, δάζθαινη γνλείο).Γηα
ηηο 4 απηέο κεηαβιεηέο ν έιεγρνο δηάξθεηαο δείρλεη φηη ην απνηέιεζκα ηεο
ζεηηθήο επίδξαζεο δελ έρεη δηάξθεηα αλ ε ελαζρφιεζε κε ην Θεαηξηθφ
Παηρλίδη δελ επαλαιακβάλεηαη. Γηα ηηο κεηαβιεηέο ηεο αζιεηηθήο ηθαλφηεηαο
θαη ηεο θπζηθήο εκθάληζεο κφλν νη καζεηέο βιέπνπλ ζεηηθή επίδξαζε θαη
κάιηζηα γηα ηελ πεξίπησζε ηεο θπζηθήο εκθάληζεο κε απνηέιεζκα πνπ
δηαξθεί. Αμηνζεκείσην είλαη φηη ηα απνηειέζκαηα είλαη αλεμάξηεηα απφ ηελ
ηάμε, ην είδνο ηνπ ζρνιείνπ, ηνλ ηφπν δηακνλήο θαη ην θχιν ηνπ καζεηή.
ζνλ αθνξά ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο ηα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη νη
ζρέζεηο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο, ε θπζηθή εκθάληζε , ε δηαγσγή-ζπκπεξηθνξά
θαη ε απηνεθηίκεζε δέρνληαη ζεηηθή επίδξαζε. Γηα ηηο δχν πξψηεο κεηαβιεηέο
ην απνηέιεζκα έρεη δηάξθεηα ελψ γηα ηηο δχν αθφινπζεο θαίλεηαη φηη αλ ε
ελαζρφιεζε κε ην Θεαηξηθφ Παηρλίδη δελ είλαη ζπλερήο, ην απνηέιεζκα θζίλεη
κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Οη κεηαβιεηέο ηεο ζρνιηθήο ηθαλφηεηαο θαη ηεο
αζιεηηθήο ηθαλφηεηαο δελ επεξεάδνληαη απφ ηελ Θεαηξηθή Αγσγή.
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Abstract
The main aim of this study is to research if a specially designed programme
of Theatre Games would reinforce self-perception and self-esteem as
regards students with typical mental development (aged 10 to 12) and
students with mental retardation (aged 16-23). Particularly if the parameters
of students’ self-perception: school capacity, athletic capacity, relations with
people of the same age, physical appearance, conduct-behaviour and
students’ self-esteem would be influenced by the intervention programme.
Another research question was if teachers’ estimations would concur with the
parents’, the students’ and the psychologist’s estimations. Furthermore, if the
change of self-perception and self-esteem , through the programme of
Theatre Games, would be influenced by the students’ individual differences:
gender, mental development, place of residence, school of attendance.
The programme of theatrical intervention included 12 meetings-workshops
with Theatre Games. The questionnaire which was used for the estimation of
self-perception and self-esteem (at the beginning and at the end of the
programme) was “PATEM II” by Makri-Mpotsari (Greek edition of the
questionaire by Harter) . During the programme Phil Jones Scale was used
for the observation of the students’ participation in the Theatre Games.
In the pilot study 40 students with typical mental development and 14
students with mental retardation participated. In the empirical research 230
students with typical mental development and 16 students with mental
retardation participated. Four months after the end of the programme a check
for the duration of the results took place and 33 students with typical mental
development and 16 students with mental retardation participated. In the
control groups 75 students with typical mental development and 16 students
with mental retardation participated and between the first and the second
estimation the time was the same but there was no theatrical intervention.
As regards students with typical mental development, school capacity,
relations with people of the same age, conduct-behaviour and students’ selfesteem are influenced positively. Teachers’, parents’, students’ estimations
concur with each other. For these four variables the check for the duration
[6]

show that the result of the positive influence does not have duration if the
Theatre Games are not repeated. For the variable of the athletic capacity and
the physical appearance only students see positive influence and especially
for the physical appearance, they see a result with duration. Notable is that
the results are independent from the class, the school, the place of
residence, the gender.
As regards students with mental retardation, the results show that
relations with students of the same age, physical appearance, conductbehaviour and self-esteem are influenced positively. For the first two
variables the result has duration. For the other two if Theatre Games are not
repeated, the result does not have duration. The variables of the school
capacity and the athletic capacity are not influenced by Theatre Games.

[7]

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

ΔΗΑΓΧΓΖ…………………………………………………………………..…11-13

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΑΓΧΓΖ
1.1. Θεαηξηθή Αγσγή ζηελ Διιάδα : Ηζηνξηθή Αλαζθόπεζε………..14-19
1.2. Ζ ζεκαζία ηεο Θεαηξηθήο Αγσγήο ζην Διιεληθό εθπαηδεπηηθό
ζύζηεκα ζήκεξα…………………………………………………………….20-26
1.3. Ζ ζπκβνιή ηεο Θεαηξηθήο Αγσγήο ζηελ αλάπηπμε ηνπ
παηδηνύ………………………………………………………………………...27-36
1.4. Θεαηξηθή Αγσγή ζηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο………………..…37-48
1.4.1. Ζ Θεαηξηθή Αγσγή ζηηο δηάθνξεο νκάδεο αηόκσλ κε εηδηθέο
αλάγθεο……………………………………………………………………..…40-48
1.5. Θεαηξηθή Αγσγή θαη Θεαηξηθό Παηρλίδη…………………………....49-69
1.5.1. Ζ δνκή ηνπ Θεαηξηθνύ Παηρληδηνύ………………………………...56-59
1.5.2. Σερληθέο ηνπ Θεαηξηθνύ Παηρληδηνύ……………………………….59-69
1.6. Βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε εξεπλώλ ζρεηηθέο κε ηηο ηερληθέο
ζεάηξνπ………………………………………………………………………..70-85
1.6.1. Δθαξκνγή ηερληθώλ ζεάηξνπ ζε άηνκα ηππηθήο αλάπηπμεο…70-76
1.6.2. Δθαξκνγή ηερληθώλ ζεάηξνπ ζε θνηλσληθά εππαζείο νκάδεο.76-79
1.6.3. Δθαξκνγή ηερληθώλ ζεάηξνπ ζε άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο…..79-85
1.6.4. ύλνςε……………………………………………………………………..85
[8]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΑΤΣΟΑΝΣΗΛΖΦΖ ΚΑΗ ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ
2.1. «Δαπηόο»: όξνη θαη νξηζκνί……………………………………….….86-89
2.2. Οη έλλνηεο ηεο απηναληίιεςεο θαη ηεο απηνεθηίκεζεο……..…..90-113
2.2.1. Απηναληίιεςε: όξνη, νξηζκνί θαη εξκελεπηηθά κνληέια……....91-97
2.2.2. Πεξηερόκελν θαη Γηακόξθσζε ηεο απηναληίιεςεο……….....97-107
2.2.3. Απηνεθηίκεζε: όξνη θαη νξηζκνί……………………………….107-112
2.2.4. Γηακόξθσζε ηεο απηνεθηίκεζεο………………………………112-113
2.3. Παξάγνληεο πνπ δηακνξθώλνπλ ηελ απηναληίιεςε θαη ηελ
απηνεθηίκεζε………………………………………………………………114-118
2.4. Μνληέια θαηαλόεζεο θαη κέηξεζεο ηεο έλλνηαο ηνπ εαπηνύ..119-123
2.4.1. Σν ζεσξεηηθό ππόβαζξν ηνπ ηεζη ηεο Απηναληίιεςεο θαη ηεο
Απηνεθηίκεζεο ηεο Harter / Μπόηζαξε……………………………….123-127
2.5. Δξεπλεηηθά Δξσηήκαηα, Τπνζέζεηο ηεο έξεπλαο……………….….128
2.5.1. Κύξηα ππόζεζε ή θύξηνο ζηόρνο ηεο έξεπλαο………………...…..128
2.5.2. Δπηκέξνπο ππνζέζεηο / εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο………………….128
ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3
ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ
3.1. Γείγκα……………………………………………………………........129-132
3.2. Δξεπλεηηθά κέζα…………………………………………………….133-136
3.3. Γηαδηθαζία δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο…………………………….137-139
3.4. Πξόγξακκα εξγαζηεξίσλ Θεαηξηθήο Αγσγήο…………………140-150
[9]

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ……………………………………...151-299

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5
ΤΕΖΣΖΖ, ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ, ΠΡΟΣΑΔΗ
5.1. πδήηεζε-πκπεξάζκαηα……………………………………….....300-313
5.2. Πξνηάζεηο…………………………………………………………..…314-316

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ…………………………………………………………....317-335

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ…………………………………………………………………...336
1. Δξσηεκαηνιόγην ΠΑΣΔΜ ΗΗ………………………………………….337-345
1.1. Δξσηεκαηνιόγην ΠΑΣΔΜ ΗΗ γηα ηνλ καζεηή……………………337-339
1.2. Δξσηεκαηνιόγην ΠΑΣΔΜ ΗΗ γηα ηνλ γνληό, ηνλ εθπαηδεπηηθό θαη ηνλ
ςπρνιόγν…………………………………………………………………..340-342
1.3. ΠΑΣΔΜ ΚΛΔΗΓΗ……………………………………………………….343-345
2. Κιίκαθα δξακαηηθήο εκπινθήο: ε πξνζαξκνγή ηνπ Jones…..346-347
3. ηνηρεία παξαηήξεζεο από ην νξγαλσκέλν εξγαζηήξη………348-353
4. ρόιηα ζπκκεηερόλησλ……………………………………………………354

[10]

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ηφρνο ηεο δηαηξηβήο απηήο είλαη λα θαηαδεηρζεί ν ξφινο ηεο Θεαηξηθήο
Αγσγήο σο κέζν ελίζρπζεο ηεο απηναληίιεςεο θαη ηεο απηνεθηίκεζεο
αηφκσλ ηππηθήο αλάπηπμεο θαη αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο, θαη ζπγθεθξηκέλα
κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε.
ην πιαίζην ηεο έξεπλάο καο, εθαξκφζακε ζηα ζρνιεία πξφγξακκα
παξέκβαζεο κε ζεαηξηθά εξγαζηήξηα, βαζηζκέλα ζην βηβιίν Θεαηξηθήο
Αγσγήο Δ΄ θαη η΄ Γεκνηηθνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο. Υξεζηκνπνηήζακε,
δειαδή, ηε Θεαηξηθή Αγσγή κε ηε κνξθή ηνπ Θεαηξηθνχ Παηρληδηνχ επεηδή
(α) απηή ηε κνξθή έρεη ε Θεαηξηθή Αγσγή ζην λεπηαγσγείν θαη ζην δεκνηηθφ
ζρνιείν ζχκθσλα κε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη (β) ηα Θεαηξηθά Παηρλίδηα
πξνηείλνληαη ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ησλ Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο
Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο (Δ.Δ.Δ.Δ.Κ.).
Καζψο φκσο εθαξκφζακε ην Θεαηξηθφ Παηρλίδη (Theatre Games) ζηα
ζρνιεία κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο απηναληίιεςεο θαη ηεο απηνεθηίκεζεο ησλ
καζεηψλ, ζα πξέπεη λα δηεπθξηλίζνπκε φηη ε δηαηξηβή απηή δελ αθνξά ην
Θέαηξν ζηελ Δθπαίδεπζε (Drama in Education), αιιά νχηε θαη ηελ
Γξακαηνζεξαπεία (Dramatherapy). Άιισζηε, ν φξνο Drama in Education
αλαθέξεηαη ζηε ρξήζε ηνπ δξάκαηνο σο ελαιιαθηηθήο κεζφδνπ δηδαζθαιίαο
κε βησκαηηθή κνξθή γηα πνιιά καζήκαηα (Εαθεηξηάδεο & Γαξβνπδήο,
2010:13). Αληίζηνηρα, ν φξνο Dramatherapy αλαθέξεηαη ζηελ εκπινθή ζην
Γξάκα κε ζθνπφ ηε ζεξαπεία θαη εθαξκφδεηαη θπξίσο ζε ζεξαπεπηηθέο δνκέο
φπσο θιηληθέο, λνζνθνκεία θαη εμεηδηθεπκέλεο κνλάδεο (Jones, 2003:36).
ην πξψην θεθάιαην κε ηίηιν «Θεαηξηθή Αγσγή» παξνπζηάδεηαη ε
ηζηνξηθή αλαζθφπεζε ηεο Θεαηξηθήο Αγσγήο ζηελ Διιάδα θαη ε ζεκαζία ηεο
Θεαηξηθήο Αγσγήο ζην Διιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζήκεξα. Αλαιχεηαη ε
ζπκβνιή ηεο Θεαηξηθήο Αγσγήο ζηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ θαη πσο
ρξεζηκνπνηείηαη ε Θεαηξηθή Αγσγή ζε άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. Δπίζεο,
επεηδή ζηε ζπγθεθξηκέλε δηαηξηβή ρξεζηκνπνηείηαη ε Θεαηξηθή Αγσγή κε ηε
κνξθή ηνπ Θεαηξηθνχ Παηρληδηνχ γίλεηαη κηα εθηεηακέλε αλαθνξά ζην

[11]

Θεαηξηθφ Παηρλίδη. Σέινο, παξνπζηάδεηαη ε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε
εξεπλψλ κε ηερληθέο ζεάηξνπ.
ην δεχηεξν θεθάιαην κε ηίηιν «Απηναληίιεςε θαη Απηνεθηίκεζε»
παξνπζηάδνληαη φξνη θαη νξηζκνί ηεο έλλνηαο ηνπ εαπηνχ. Αλαιχνληαη νη
έλλνηεο ηεο Απηναληίιεςεο θαη ηεο Απηνεθηίκεζεο θαη νη παξάγνληεο πνπ ηηο
δηακνξθψλνπλ. Δπίζεο, παξνπζηάδνληαη κνληέια θαηαλφεζεο θαη κέηξεζεο
ηεο έλλνηαο ηνπ εαπηνχ θαη ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηνπ ηεζη ΠΑΣΔΜ. Σέινο,
παξνπζηάδεηαη ν ζηφρνο θαζψο θαη ηα εξσηήκαηα-ππνζέζεηο ηεο έξεπλαο.
ην ηξίην θεθάιαην κε ηίηιν «Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο» παξνπζηάδεηαη ην
Γείγκα ηεο έξεπλαο, ην εξεπλεηηθά κέζν (ΠΑΣΔΜ), ε δηαδηθαζία δηεμαγσγήο
ηεο έξεπλαο θαη ην πξφγξακκα εξγαζηεξίσλ Θεαηξηθήο Αγσγήο.
ην

ηέηαξην

θεθάιαην

κε

ηίηιν

«Απνηειέζκαηα

ηεο

έξεπλαο»

παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα, ε επεμεξγαζία ησλ νπνίσλ έγηλε κε ηε
βνήζεηα ηνπ ζηαηηζηηθνχ παθέηνπ SPSS 16.0. ην πξψην κέξνο δίλνληαη ε
Μέζε ηηκή, ε Σππηθή απφθιηζε, ε Μέγηζηε θαη Διάρηζηε ηηκή γηα θάζε
κεηαβιεηή.

Σα

απνηειέζκαηα

παξνπζηάδνληαη

είηε

κε

ηε

κνξθή

ξαβδνγξακκάησλ είηε κε ηε κνξθή πηλάθσλ. Αμηνινγνχληαη ζπγθξηηηθά κε
απιή παξάζεζε ηα απνηειέζκαηα κεηαμχ πξψηεο θαη δεχηεξεο κέηξεζεο,
γίλεηαη ν έιεγρνο δηάξθεηαο, ζπγθξίλνληαη ηα απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ην
θχιν, ηελ ηάμε, ην ζρνιείν. Δπίζεο, γίλεηαη ζπγθξηηηθή παξάζεζε ησλ
απνηειεζκάησλ κεηαμχ ησλ νκάδσλ (ειέγρνπ, πεηξακαηηθήο). ην δεχηεξν
κέξνο δίλνληαη νη ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο Pearson (correlation). Διέγρεηαη ε
ζπζρέηηζε ησλ απαληήζεσλ κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ πνπ
ζπκπιήξσζαλ ηα εξσηεκαηνιφγηα (καζεηέο, γνλείο, δάζθαινη, ςπρνιφγνη)
θαζψο θαη ε ζπζρέηηζε ησλ απαληήζεσλ κεηαμχ ησλ 6 ππφ κειέηε
κεηαβιεηψλ. Αθνινπζεί ζην ηξίην κέξνο ε αλάιπζε δηαθχκαλζεο (ANOVA).
Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε νινθιεξψλεηαη ζην ηέηαξην κέξνο κε ηελ αλάιπζε
βεκαηηθήο πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο (stepwise multiple regression).
ην πέκπην θεθάιαην κε ηίηιν «πκπεξάζκαηα, πδήηεζε, Πξνηάζεηο»
ζρνιηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαη αμηνινγνχληαη απφ
παηδαγσγηθή άπνςε θαη γίλνληαη πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ηεο

[12]

σθέιεηαο πξνγξακκάησλ ζεαηξηθήο παξέκβαζεο ζε νκάδεο κε άιιεο εηδηθέο
αλάγθεο.
ηελ θχξηα ππφζεζε , ζηνλ θχξην ζηφρνο ηεο έξεπλαο καο, δειαδή ζην αλ
έλα εηδηθά ζρεδηαζκέλν πξφγξακκα Θεαηξηθήο Αγσγήο ζα ελίζρπε ηελ
απηναληίιεςε θαη ηελ απηνεθηίκεζε ησλ καζεηψλ πνπ θνηηνχζαλ ζε ζρνιεία
Γεληθήο

Δθπαίδεπζεο

θαη

ζε

Δξγαζηήξηα

Δηδηθήο

Δπαγγεικαηηθήο

Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο (Δ.Δ.Δ.Δ.Κ.) ε απάληεζε είλαη ζεηηθή.
Δηδηθφηεξα,

νη παξάκεηξνη ηεο απηναληίιεςεο: ζρνιηθή ηθαλφηεηα,

αζιεηηθή ηθαλφηεηα, ζρέζεηο κε ζπλνκειίθνπο, θπζηθή εκθάληζε, δηαγσγή –
ζπκπεξηθνξά θαη ε απηνεθηίκεζε ησλ καζεηψλ επεξεάζηεθαλ ζεκαληηθά
απφ ην πξφγξακκα ηεο παξέκβαζεο.
ηελ παξνχζα έξεπλα αθνινπζήζεθαλ νη εζηθέο αξρέο ηεο δηαθήξπμεο
ηνπ Διζίλθη (World Medical Association, 2010). Δπηπξφζζεηα, ειήθζε
ζπγθαηάζεζε

απφ

ηα

άηνκα

(πνπ

ζπκκεηείραλ),

ρξεζηκνπνηψληαο

θαηάιιειεο θφξκεο θαη ζχκθσλα κε ηελ δηαδηθαζία πνπ πξνηείλεηαη απφ ηνλ
World Medical Association (2010).

[13]

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1
ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΑΓΧΓΖ
1.1.

Θεαηξηθή Αγσγή ζηελ Διιάδα : ηζηνξηθή αλαζθόπεζε

Ζ ιέμε «ζέαηξν» εηπκνινγείηαη απφ ην αξραίν ξήκα ζεψκαη (βιέπσ,
παξαθνινπζψ γεγνλφο, παξάζηαζε, ζαπκάδσ) θαη ε ιέμε «δξάκα» απφ ην
ξήκα δξάσ-δξσ (θάλσ θάηη, ελεξγψ). Ζ ζέαζε θαη ε δξάζε είλαη νη δξφκνη
πνπ καο νδεγνχλ ζηηο αξρέγνλεο θαηαβνιέο ηνπ ζεαηξηθνχ θαηλνκέλνπ.
Ζ Θεαηξηθή Αγσγή είλαη φξνο πνπ θαζηεξψζεθε ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο
έηζη ψζηε λα πξνζδηνξηζηεί κηα νκάδα ζεαηξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ
εθπαίδεπζε. Ωο φξνο, απνηειεί έλα πνιπζπδεηεκέλν αληηθείκελν ζεσξεηηθφ
θαη πξαθηηθφ, ηφζν κέζα απφ ηελ εθαξκνγή ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ
γηα ην λεπηαγσγείν θαη ην δεκνηηθφ, φζν θαη γηα ηνπο παηδαγσγνχο πνπ
αζρνινχληαη κε ηελ εμσζρνιηθή δεκηνπξγηθή απαζρφιεζε ησλ παηδηψλ.
Ωο αληηθείκελν, ε Θεαηξηθή Αγσγή (έμηνπ, 1998) έθαλε ηελ εκθάληζή ηεο
επίζεκα ζην αλαιπηηθφ θαη εκεξήζην πξφγξακκα ηνπ λεπηαγσγείνπ ην 1989.
Δίρε ηε κνξθή πξφηαζεο γηα Θεαηξηθφ Παηρλίδη κε δξακαηνπνίεζε,
απηνζρεδηαζκφ θαη παληνκίκα ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο,
φπσο είλαη ην θνπθινζέαηξν, ην ζέαηξν ζθηψλ θαη ν ρνξφο ζηα πιαίζηα ηεο
Αηζζεηηθήο Αγσγήο. Αλεπίζεκα ε Θεαηξηθή Αγσγή είρε εθαξκνζηεί πηινηηθά
ζε δέθα λεπηαγσγεία ηεο Αηηηθήο κε ηε κνξθή ζρεδίνπ θαηά ην ζρνιηθφ έηνο
1986 – 1987, ελψ θαηά ην 1988 δνθηκάζηεθε θαη ζε εθαηφλ εμήληα νθηψ
λεπηαγσγεία ηεο επαξρίαο. Σν 1990 δεκνζηεχηεθε θαη ην ζρεηηθφ παξάξηεκα
γηα ην δεκνηηθφ ζρνιείν, παξάιιεια κε ηελ θπθινθνξία ηνπ Βηβιίοσ
δραζηερηοηήηφλ

γηα

ηο

λεπηαγφγείο, φπνπ

ππήξραλ

αλαιπηηθφηεξεο

αλαθνξέο θαη παξαδείγκαηα γηα ηε ζεαηξηθή ηέρλε ζην ζρνιείν. Σν 1993
εθδφζεθε ην βηβιίν – βνήζεκα γηα ηνλ δάζθαιν Θεαηρηθή Αγφγή 1. Ζ
θπθινθνξία απηή απνηέιεζε ζεκαληηθφ βήκα απφ ηελ πιεπξά ηεο Πνιηηείαο
γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ ζεάηξνπ κε ηε κνξθή ηνπ Θεαηξηθνχ Παηρληδηνχ θαη ζηα
δεκνηηθά

ζρνιεία.

Σν

1995

άξρηζε

ε

πεηξακαηηθή

εθαξκνγή

ηνπ

πξνγξάκκαηνο «Μειίλα – εθπαίδεπζε θαη πνιηηηζκφο», ην νπνίν ηέζεθε ππφ
ηελ ζηήξημε ηνπ ΤΠΔΠΘ, ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη ηεο Γεληθήο
[14]

Γξακκαηείαο Λατθήο Δπηκφξθσζεο. χκθσλα κε ηηο εμαγγειίεο θαη ηα
ζηνηρεία ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζθνπφο ήηαλ λα πξνζεγγηζζεί ε ηέρλε ηνπ
ζεάηξνπ σο κηα ζπλνιηθή πξνζπάζεηα πξνβνιήο, αλάδεημεο θαη δηεξεχλεζεο
ηνπ πνιηηηζκνχ ζηα ζρνιεία, μεθηλψληαο κε ζαξάληα έμη πηινηηθά δεκνηηθά
ζρνιεία θαηά ην έηνο 1995 – 1996 θαη εθαηφλ είθνζη πέληε δεκνηηθά ζρνιεία
ην 1996 – 1997. Παξάιιεια, ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1997, έιαβε ρψξα θαη ε
αλαθνίλσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ ΤΠΔΠΘ θαη ηνπ Παηδαγσγηθνχ
Ηλζηηηνχηνπ γηα ηελ Αηζζεηηθή Αγσγή, θίλεζε πνπ θαηέδεημε ηε δηάζεζε γηα
νξγάλσζε θαη θαζηέξσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ηέρλεο ηνπ ζεάηξνπ ζηελ
πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε κε ζπγθεθξηκέλεο κνξθέο εθαξκνγήο θαη ζηφρνπο,
κε ηε ζπγγξαθή βηβιίσλ, ηελ παξαγσγή επνπηηθνχ πιηθνχ, ηε δεκηνπξγία
λένπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαη ηελ θαηάξηηζε ζηειερψλ.
Απνθαιππηηθφ ησλ επίζεκσλ θξαηηθψλ πξνζέζεσλ απνηειεί ην Αλαισηηθό
Πρόγρακκα Θεαηρηθής Αγφγής, ην νπνίν κπήθε ζε ηζρχ κε ην Πξνεδξηθφ
Γηάηαγκα 132/10-4-1990 (Κνπξεηδήο - Άιθεζηηο, 1993:169). ην άξζξν 1, ην
νπνίν αθνξά ηελ Αηζζεηηθή Αγσγή, νξίδεηαη:
«ηφρνο ηεο Αηζζεηηθήο Αγσγήο είλαη λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα
νξγαλψζνπλ δεκηνπξγηθά θαη λα εμσηεξηθεχζνπλ κε πιεξφηεηα ηηο
πξνζσπηθέο ηνπο εκπεηξίεο, ηδέεο, θαη ζπλαηζζήκαηα κε πνηθίιεο εθθξαζηηθέο
κνξθέο θαη λα αλαπηχμνπλ πξννδεπηηθά ηελ απαξαίηεηε επαηζζεζία
απέλαληη ζηα θαιιηηερληθά δεκηνπξγήκαηα, φπσο θαη ζε θάζε εθδήισζε ηνπ
σξαίνπ ζηε θχζε θαη ζηε δσή».
Οη εηδηθφηεξεο επηδηψμεηο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ Αηζζεηηθή
Αγσγή (Κνπξεηδήο - Άιθεζηηο, 1993) αθνξνχλ:


Σελ ελίζρπζε ηεο επαηζζεζίαο ηνπ παηδηνχ απέλαληη ζηα πξάγκαηα θαη
ηηο κεηαβνιέο ηνπο.



Σελ αμηνπνίεζε ηεο παξαηεξεηηθφηεηαο ψζηε λα εκπινπηίζεη ην παηδί
ηνλ εζσηεξηθφ ηνπ θφζκν θαη λα αλαπηχμεη ζηελφηεξε θαη πιεξέζηεξε
επηθνηλσλία κε ην πεξηβάιινλ ηνπ.



Σελ θαιιηέξγεηα ησλ αηζζήζεσλ θαη ησλ αληηιεπηηθψλ ηνπ ηθαλνηήησλ
κε ηξφπν πνπ ζα επηηξέςεη ζην παηδί λα νξγαλψλεη θαη λα ζπληνλίδεη

[15]

ηηο δπλάκεηο ηνπ κε ζθνπφ ηελ παξαγσγή δεκηνπξγηθνχ έξγνπ ζε
πνηθίινπο εθθξαζηηθνχο ηχπνπο.


Σελ ελεξγνπνίεζε ησλ δεκηνπξγηθψλ δπλάκεσλ φισλ ησλ παηδηψλ ζε
θάζε ειηθία κε ηξφπν πνπ ζα δηαζθαιίδεηαη θαη ζα πξνσζείηαη ε
απξφζθνπηε εμέιημε θαη ε θαηαμίσζε ησλ αηνκηθψλ ελδηαθεξφλησλ,
θιίζεσλ θαη δεμηνηήησλ ηνπο.



Σελ εμνηθείσζε θαη ηελ αληίζηνηρε άζθεζε κε ηα ζχκβνια, ηα κέζα θαη
ηηο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη θαιιηηέρλεο ζηε δεκηνπξγηθή ηνπο
εξγαζία, ψζηε λα εδξαησζεί αλάκεζα ζηα άιια θαη ην αηζζεηηθφ ηνπο
θξηηήξην.



Σελ απφθηεζε γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ζηάζεσλ αλαγθαίσλ φρη κφλν
γηα ηελ θαιιηηερληθή έθθξαζε, αιιά θαη γηα ηελ επαγγεικαηηθή δσή θαη
γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ρεηξσλαθηηθήο εξγαζίαο γεληθφηεξα.

ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηεο Θεαηξηθήο Αγσγήο (Κνπξεηδήο - Άιθεζηηο,
1993) νξίδνληαη επίζεο νη βαζηθέο επηδηψμεηο ηνπ Θεαηξηθνχ Παηρληδηνχ. Σν
Θεαηξηθφ Παηρλίδη είλαη δξαζηεξηφηεηα πνπ βνεζά ην παηδί:


Να ζπλεηδεηνπνηήζεη ηε ζχλδεζε φισλ ησλ επηκέξνπο θαιιηηερληθψλ
δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζρνιείνπ κε ην επξχηεξν θνηλσληθφ θαη
πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ.



Να βειηηψζεη ηελ ςπρνθηλεηηθή ηνπ έθθξαζε θαη λα δξαζηεξηνπνηεζεί
ζην κεγαιχηεξν δπλαηφ βαζκφ.



Να

αλαθαιχςεη

λέεο

δεκηνπξγηθέο

δπλαηφηεηεο

θαη

ηξφπνπο

επηθνηλσλίαο.


Να αμηνπνηήζεη ηηο επθαηξίεο πνπ πξνζθέξεη ην Θεαηξηθφ Παηρλίδη γηα
λα θαηαλνήζεη ηηο παξακέηξνπο ησλ αλζξσπίλσλ ζρέζεσλ θαη ηα
πξνβιήκαηά ηνπο.



Να εμνηθεησζεί θαη λα πξνζεγγίζεη φζν γίλεηαη πεξηζζφηεξν ηελ ηέρλε
ηνπ ζεάηξνπ.



Να εθηηκά ηα ζεαηξηθά γεγνλφηα θαη ηα ζθεληθά επηηεχγκαηα.



Να κπνξεί θαηά ηηο ηειεπηαίεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ, κέζα απφ ηε
ζπζηεκαηηθή εθαξκνγή θαη δηαδηθαζία ηνπ Θεαηξηθνχ Παηρληδηνχ, λα
θηάζεη ζην αλέβαζκα κηαο νξγαλσκέλεο παξάζηαζεο.
[16]

Με ηηο ελέξγεηεο απηέο ινηπφλ μεθίλεζαλ νη πξνζπάζεηεο γηα ηελ έληαμε
ηεο Θεαηξηθήο Αγσγήο ζην Διιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα.
Ζ Θεαηξηθή Αγσγή κε ηε κνξθή ηνπ Θεαηξηθνχ Παηρληδηνχ είλαη
απαξαίηεηε ζην Διιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα γηαηί νη σθέιεηεο είλαη πνιχ
ζεκαληηθέο.
Ζ έμηνπ (1998) ζπγθέληξσζε κηα ζεηξά απφ δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ ζηε
γλψζε θαη ζηε δσή πνπ επηβάιινπλ σο αλαγθαία ηελ εθαξκνγή ηεο
Θεαηξηθήο Αγσγήο. Απηά ζπλνπηηθά είλαη:


Κάζε παηδί έρεη ην δηθαίσκα παξνρήο ησλ επθαηξηψλ ψζηε λα έξζεη ζε
επαθή κε ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηηο ηέρλεο. Έηζη, ην παηδί κέζσ ηεο
ζρνιηθήο δξακαηνπνίεζεο απνθηά ίζεο επθαηξίεο δεκηνπξγηθήο
απαζρφιεζεο θαηά ηελ παηδαγσγηθή δηαδηθαζία, βξίζθεη δηέμνδν ζηελ
έθθξαζή ηνπ θαη βηψλεη ηε ραξά ηεο δεκηνπξγίαο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο.



Κάζε παηδί δηθαηνχηαη λα δεη ηνλ θφζκν γχξσ ηνπ κέζα απφ έλα
δηαθνξεηηθφ πξίζκα. Να θαηαλνήζεη ηνπο ξφινπο ζηηο αλζξψπηλεο
ζρέζεηο,

ηνπο

αλζξψπηλνπο

ραξαθηήξεο

πνπ

ζπλαληά

θαη

ζπλαλαζηξέθεηαη, φπσο θαη ηηο πνιχκνξθεο ζπκπεξηθνξέο ησλ
ζπλνκειίθσλ θαη ησλ ελειίθσλ αιιά θαη ηα πνιιαπιά θίλεηξα ησλ
πξάμεψλ

ηνπο.

αμηνινγνχληαη,

Δίλαη

βέβαηα

αλαπαξάγνληαη

ην
θαη

ζέαηξν

φπνπ

δνθηκάδνληαη,

θαιιηεξγνχληαη

βαζχηεξα

νη

αλζξψπηλεο ζρέζεηο.


Κάζε παηδί δηθαηνχηαη επθαηξίεο γηα ζπλεξγαζία θαη αιιειεπίδξαζε,
θαζψο δεη κέζα ζε κηα θνηλσλία πνπ ζπγθξνηείηαη απφ δηαθνξεηηθέο
νκάδεο αλζξψπσλ. Με ην Θεαηξηθφ Παηρλίδη ζα θαηαλνήζεη ηε
ζεκαζία θαη ηελ αμία ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ κηαο
θνηλφηεηαο.



Κάζε

παηδί

έρεη

ην

δηθαίσκα

λα

αθππλίδεηαη

θνηλσληθά,

λα

επαηζζεηνπνηείηαη δειαδή σο άηνκν πνπ είλαη κέινο ελφο ζπλφινπ επί
ζεκάησλ πνπ έρνπλ εζηθή, θνηλσληθή, πνιηηηθή δηάζηαζε.


Κάζε παηδί δηθαηνχηαη λα έρεη επθαηξίεο ψζηε λα γλσξίζεη ηε ιατθή ηνπ
θιεξνλνκηά, λα θαηαλνήζεη ην πψο αλαπηχρζεθε ε θνηλσλία φπνπ δεη
θαη ηη πξννπηηθέο έρεη γηα ην κέιινλ.
[17]



Κάζε παηδί δηθαηνχηαη λα δνθηκάζεη κηα κνξθή δεκηνπξγηθήο
εθπαίδεπζεο πνπ λα ελζαξξχλεη ηε θαληαζία, ηε δεκηνπξγηθή ηνπ
ζθέςε θαη πξάμε θαη ηελ ηθαλφηεηα λα πξαγκαηνπνηεί ηηο ηδέεο ηνπ. Ζ
ζρνιηθή δξακαηνπνίεζε έρεη ην ραξαθηεξηζηηθφ άιισζηε λα απνηειεί
ηδαληθφ πεδίν πεηξακαηηζκνχ, έηζη ψζηε λα πξαγκαηψλεηαη ε
αλαθάιπςε, ε έθθξαζε θαη ε εθαξκνγή δεκηνπξγηθψλ ηδεψλ κέζα ζε
έλα θιίκα αζθάιεηαο θαη απνδνρήο. Έηζη, ηα δεκηνπξγήκαηα ηεο
παηδηθήο θαληαζίαο δελ ηίζεληαη ππφ ηελ απζηεξή θξηηηθή ησλ
ελειίθσλ αιιά δηνρεηεχνληαη ζηελ ζπλνκήιηθε ηνπ νκάδα, κε
εληππσζηαθά απνηειέζκαηα πνιιέο θνξέο.

χκθσλα κε ηνλ Κνπξεηδή (2001) απφ ηελ πιεπξά ηνπ παηδηνχ, ζα πξέπεη
λα

αληηιεθζνχκε

απηνκαηνπνηεκέλν,

ηνλ

εγθισβηζκφ

ηππνπνηεκέλν

πνπ

θαη

ληψζεη

ζε

εμνξζνινγηζκέλν

απηφλ
θφζκν.

ηνλ
Ζ

απεγλσζκέλε αλαδήηεζε επθαηξηψλ δεκηνπξγηθήο έθθξαζεο θαη ζέαζεο ηνπ
θφζκνπ θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηείηαη ηνπιάρηζηνλ ζην
ζρνιείν, αλ απηφ ζέιεη λα ιέγεηαη ζχγρξνλν θαη φρη έλαο ζεζκφο
απνθνκκέλνο απφ ηηο θνηλσληθέο, πνιηηηζκηθέο θαη πνιηηηζηηθέο ζπλζήθεο ηνπ
πεξίγπξνπ. Απηφ ζεκαίλεη φηη είλαη αλαγθαίν έζησ θάπνηεο ψξεο ν δάζθαινο
λα αλαθαιχπηεη μαλά ην παηδί πνπ θξχβεηαη κέζα ζε θάζε καζεηή θαη λα
απνθχγεη απηή ηελ κνλνζήκαληε θαη κνλνδηάζηαηε πξνβνιή ηεο ηδηφηεηαο
ηνπ καζεηή εηο βάξνο ηεο παηδηθήο θχζεο. Οθείιεη ινηπφλ λα βιέπεη ηελ
ελφηεηα ηεο Αηζζεηηθήο Αγσγήο, φπσο ηνπιάρηζηνλ απηή θαζνξίδεηαη απφ ηα
ζχγρξνλα πξνγξάκκαηα, σο δξαζηεξηφηεηα θαη φρη σο έλα αθφκε κάζεκα,
θαη κάιηζηα κε αμηνινγηθά θξηηήξηα.
Αμίδεη

λα

αλαθεξζεί

φηη

ηα

ηειεπηαία

ρξφληα

ζην

πιαίζην

ηεο

επηρεηξνχκελεο αλαβάζκηζεο ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο εθπνλήζεθε ην
Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδψλ (Γ.Δ.Π.Π..) ην νπνίν
ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο, ηεο ζπιινγηθήο πξνζπάζεηαο
θαη ηεο βησκαηηθήο δξάζεο ηνπ καζεηή κέζα απφ αλάινγεο δξαζηεξηφηεηεο
θαη ζρέδηα εξγαζίαο. Γηα απηφ πξνηείλεη ην ζέαηξν ζηελ εθπαίδεπζε σο
πνιχπιεπξε δηαδηθαζία, ην νπνίν απνηειεί κέζν, ψζηε νη εθπαηδεπηηθνί λα
επηηχρνπλ

πνιινχο

ζηφρνπο

ζηα
[18]

καζήκαηα

θαη

παξάιιεια

λα

επηθνηλσλήζνπλ κε ηνπο καζεηέο. Δπίζεο, είλαη ζεκαληηθφ φηη ζηα Αλαιπηηθά
Πξνγξάκκαηα πνπδψλ (Α.Π..) Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο
Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο (Δ.Δ.Δ.Δ.Κ.) πξνηείλεηαη πνηθηιία ελδεηθηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ γηα ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ζε ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο,
ζεαηξηθά παηρλίδηα θαη δξακαηνπνηήζεηο.

[19]

1.2. Ζ ζεκαζία ηεο Θεαηξηθήο Αγσγήο ζην ειιεληθό εθπαηδεπηηθό
ζύζηεκα ζήκεξα.
Έλα απφ ηα εξσηήκαηα πνπ ηίζεηαη ζήκεξα ζχκθσλα κε ηνλ Πνπξθφ
(1997:28) είλαη «θαηά πφζν ην ζρνιείν είλαη έλαο ρψξνο ηφζν ζσκαηηθήο φζν
θαη ςπρηθήο άζθεζεο , έλαο ρψξνο θνηλσληθνχ δηαιφγνπ φπνπ φινη καδί θαη
μερσξηζηά

καζαίλνπλ,

θαιιηεξγνχλ

επαηζζεζίεο,

δεκηνπξγνχλ

θαη

εκπινπηίδνπλ ηνλ πνιηηηζκφ κε θαηλνχξηα λνήκαηα θαη αλαπηχζζνπλ ηελ
ελεξγεηηθή δεθηηθφηεηα ησλ αλζξψπσλ ζε εζηθέο θαη αηζζεηηθέο αμίεο».
Αλ ε Θεαηξηθή Αγσγή εθαξκνζηεί ζσζηά, κπνξεί ην ζρνιείν λα γίλεη έλαο
ρψξνο κε ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά.
ην Διιεληθφ ζρνιείν ηα «σξνιφγηα πξνγξάκκαηα» αλέθεξαλ θαηά
θαηξνχο θάπνηεο ψξεο «Αηζζεηηθήο Αγσγήο» ηελ εβδνκάδα. Με ηνλ ηξφπν
απηφ ππνηίζεηαη φηη θάιππηαλ ηηο αλάγθεο ησλ παηδηψλ γηα δεκηνπξγηθή
έθθξαζε θαη επαηζζεηνπνίεζε. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο φκσο, αληί γηα
«Αηζζεηηθή

Αγσγή»

ή

«Καιιηηερληθά»

καζήκαηα,

γηλφηαλ

απφ

ηνλ

εθπαηδεπηηθφ ζπκπιεξσκαηηθφ κάζεκα γηα θάπνην άιιν θχξην κάζεκα. Απηφ
ήηαλ ην απνηέιεζκα κηαο θπξίαξρεο αληίιεςεο φηη ηα «Καιιηηερληθά» ή ε
«Αηζζεηηθή Αγσγή» απνηεινχζαλ άρξεζηεο θαη ρσξίο αληηθείκελν ψξεο
καζήκαηνο. ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα φκσο ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο ηεο
Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο παξαηεξείηαη ε ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα λα
αθπξψζνπλ απηήλ ηελ ππνηηκεηηθή ζεψξεζε ηνπ παξειζφληνο θαη λα
εληάμνπλ ηελ Αηζζεηηθή Αγσγή σο έλα ζχλνιν δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα
ζπκπεξηιακβάλεη:
α) Δηθαζηηθή Αγσγή,
β) Μνπζηθή Αγσγή,
γ) Θεαηξηθή Αγσγή (Θεαηξηθφ Παηρλίδη).
Ζ ζέζε απηή ήηαλ αλακελφκελν λα θπξηαξρήζεη αθνχ είλαη μεθάζαξν φηη ην
θάζε αληηθείκελν κφλν ηνπ δελ είλαη ηθαλφ λα ζπλζέζεη ζηηο κέξεο καο έλα
νινθιεξσκέλν πξφγξακκα Αηζζεηηθήο Αγσγήο. Γελ είλαη δπλαηφλ κε ιίγνπο
καξθαδφξνπο θαη έλα θνκκάηη ραξηί λα γίλεη έλα κάζεκα Αηζζεηηθήο Αγσγήο,
νχηε ε αλαπαξαγσγή θάπνησλ ηξαγνπδηψλ θαη κνπζηθψλ θζφγγσλ νδεγνχλ
ζηελ Μνπζηθή Αγσγή.
[20]

Καηά ηνλ Γηάλλαξε (1995) ζην Διιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ε Θεαηξηθή
Αγσγή δελ έρεη ηε ζέζε πνπ ζα έπξεπε λα έρεη. Ζ παξαλφεζε ηεο θχζεο
πνπ ζα έπξεπε λα έρεη ην κάζεκα / δξαζηεξηφηεηα ηεο Θεαηξηθήο Αγσγήο
ηαιαηπσξεί ην ίδην ην αληηθείκελν, κεηαηξέπνληάο ην ζε ζεξαπαηλίδα ησλ
θηινινγηθψλ καζεκάησλ. Ήηαλ ινγηθφ, βέβαηα, ην ζέαηξν λα εηζέιζεη ζηα
Διιεληθά ζρνιεία κέζσ ηεο δηδαζθαιίαο ηεο δξακαηηθήο πνίεζεο θαηά
πξψην ιφγν, θαη κε ηζηνξηθέο θαη ιανγξαθηθέο θαηαγξαθηθέο πξνζέζεηο θαηά
δεχηεξν. Αθφκα, θαη φηαλ επθαηξηαθέο εθδειψζεηο ηνπ επηηξέπνπλ λα
αλαπηπρζεί, θαηαιήγεη ζηελ πξνεηνηκαζία κηαο «ζρνιηθήο παξάζηαζεο»,
φπνπ ζπκκεηέρνπλ φρη φια ηα παηδηά βέβαηα αιιά απηά πνπ παξνπζηάδνπλ
κηα θιίζε θαη επηιέγνληαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπο. Ζ αληίιεςε απηή
δηαθαηέρεη

αθφκα

ηνπο

εθπαηδεπηηθνχο

ηδηαηηέξσο

ηε

δεπηεξνβάζκηα

εθπαίδεπζε, εγθισβίδνληαο ηε ζεαηξηθή ηέρλε απφ ηε κηα πιεπξά ζε κηα
ρξεζηκνζεξία, ηνπ αλεβάζκαηνο κηαο παξάζηαζεο πνπ δελ αθνξά ην ζχλνιν
ηνπ ζψκαηνο ησλ καζεηψλ, θαη απφ ηελ άιιε ηεο δηαζηξέβισζεο ησλ
πξαγκαηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεζηαθψλ ζηφρσλ ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη
ηεο πεξηζσξηνπνίεζήο ηνπ.
χκθσλα κε ηε Γεκεξηδή (2001), κηα κειέηε ησλ δηδαθηηθψλ εγρεηξηδίσλ
Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ είλαη ελδεηθηηθή ηεο θαηάζηαζεο. Πέξα απφ ην αξραίν
Διιεληθφ ζέαηξν, φια ηα ππφινηπα είδε ζεάηξνπ, ηδηαηηέξσο ην ζχγρξνλν,
ζίγεηαη θαη παξνπζηάδεηαη ειάρηζηα, είηε ζεσξεηηθά, σο πξνο ηα ηζηνξηθά ηνπ
ζηνηρεία, είηε πνιχ πεξηζζφηεξν κέζσ εληζρπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ή
πξαθηηθψλ δξάζεσλ. Καη φπνπ ππάξρνπλ ηειηθά ζηνηρεία γηα ην ζέαηξν, δελ
γίλεηαη θακηά αλαθνξά ζε θαλέλα άιιν ζπζηαηηθφ ηεο δξακαηηθήο ηέρλεο
πέξα απφ ην θείκελν. Σα ειάρηζηα ζεαηξηθά θείκελα πνπ ζπλαληνχκε, αθφκε
θαη αλ θηάζνπλ ζηελ δηδαζθαιία, ζα πξνζεγγηζηνχλ κφλν θηινινγηθά αθνχ
δελ πξνβιέπεηαη ε ζεαηξηθή ηνπο αλάγλσζε απφ ηηο θεληξηθέο νδεγίεο. Μφλν
ηα θαηλνχξγηα εγρεηξίδηα πνπ θπθινθφξεζαλ κεηά ην 2000 επηθπιάζζνπλ
θάπνηεο νδεγίεο πνπ ππελζπκίδνπλ ηε ζεαηξηθή ηέρλε.
Ζ Γεκεξηδή (2001) ηνλίδεη φηη αθφκα θαη ζην ζεκείν πνπ πξνζπάζεζε ην
αλαιπηηθφ πξφγξακκα λα ηθαλνπνηήζεη ηε ζχγρξνλε δηδαθηηθή ζηξνθή πξνο
[21]

ηε Θεαηξηθή Αγσγή ζηελ εθπαίδεπζε, εληάζζνληαο ην κάζεκα ηεο
ζεαηξνινγίαο ζηε δηδαζθαιηθή δηαδηθαζία, ην κφλν πνπ κπνξεί λα πεη θαλείο
γηα ηε ζεαηξνινγία είλαη ε παξνηκηψδεο πξνρεηξφηεηα κε ηελ νπνία
εηζήρζεθε ζηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα, ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή, ε ζπλεζηζκέλε
εηθφλα πνπ ζπλαληά θάπνηνο ζηα ζρνιεία είλαη ε πιήξεο απνπζία θάζε
ζηνηρεηψδνπο ζεαηξηθήο βηβιηνζήθεο. Υσξίο πιηθνηερληθή ππνδνκή ινηπφλ, ηα
«ηνηρεία ζεαηξνινγίαο» θαηέιεμαλ λα είλαη έλα κάζεκα επηινγήο ζηελ Α΄
Λπθείνπ, ππφιεηκκα ελφο θηιφδνμνπ θχθινπ αγσγήο 6 εηψλ πνπ ζα μεθηλνχζε
απφ ηελ Δ΄ Γεκνηηθνχ. Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ πνπ ην αλήγγεηιε
πεξηέγξαθε αλαιπηηθά ηνπο ζθνπνχο θαη ηνπο επηκέξνπο ζηφρνπο ηνπ
καζήκαηνο, ηελ χιε θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη θπξίσο ηε ζπεηξνεηδή δηάηαμε
ησλ ελνηήησλ πνπ επξφθεηην λα είραλ πξνζζεηηθή αμία γηα ηνλ καζεηή, ψζηε
απηφο λα εμνηθεηψλεηαη ζηαδηαθά ηφζν κε ηε ζεαηξηθή ειπίδα φζν θαη κε ηε
πξαθηηθή άζθεζε. Καη ελψ εηζήγαγε κφλν ην ηειεπηαίν έηνο, θαη απηφ
επηιεγφκελν φπσο είπακε, ην Πξφγξακκα πνπδψλ ζπλέρηζε λα κηιά γηα
ηνπο ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο ππνλνψληαο έλαλ κεηαθπζηθφ ηξφπν
εμνηθείσζεο ησλ καζεκάησλ κε ην κάζεκα πνπ δελ δηδάρηεθαλ πνηέ!
Απφ

ηελ

κειέηε

δεπηεξνβάζκηαο

ησλ

ε

ππνινίπσλ

Γεκεξηδή

(2001)

δηδαθηηθψλ
επηζεκαίλεη

εγρεηξηδίσλ
θαη

ηεο

ςήγκαηα

δξακαηνπνίεζεο ζηελ εθπαίδεπζε, κέζσ ησλ αζθήζεσλ πνπ πεξηέρνληαη
ζηα εγρεηξίδηα ηεο Έθθξαζεο – Έθζεζεο ηεο Α΄ θαη Β΄ Λπθείνπ. ε άιιεο
ελφηεηεο πξνηείλνληαη παηρλίδηα ξφισλ ή δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ζηελ
ελφηεηα ηεο «Πεξηγξαθήο», φπνπ νη καζεηέο θαινχληαη λα κειεηήζνπλ θαη λα
ζρεδηάζνπλ θνζηνχκηα ή ζθεληθά ελφο ζεαηξηθνχ έξγνπ. Δπηπξνζζέησο,
ππάξρεη θαη άθζνλν θσηνγξαθηθφ πιηθφ, αιιά φπσο ήδε ηνλίζακε, ε θαιή
πξνζπάζεηα έληαμεο ηεο δξακαηνπνίεζεο θαληάδεη απνζπαζκαηηθή.
Αμηνζεκείσην είλαη φηη νη ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ δελ έδηλαλ ηε
δπλαηφηεηα ζηνπο ζεαηξνιφγνπο λα εθαξκφζνπλ ηα πξνγξάκκαηα πνπ ζα
ήζειαλ.

Σα

αζρνινχληαλ

ηειεπηαία
κφλν

κε

ρξφληα
ηα

νη

ζεαηξνιφγνη

παηδηά

πνπ

ήηαλ

θνηηνχζαλ

σξνκίζζηνη
ζην

θαη

νινήκεξν.

Απαζρνινχληαλ ζε 4-5 ζρνιεία ηαπηφρξνλα γηα λα ζπκπιεξψζνπλ ηηο
δψδεθα ψξεο δηδαζθαιίαο πνπ ππνρξενχηαη λα πξνζθέξεη έλαο σξνκίζζηνο
[22]

εθπαηδεπηηθφο ηελ εβδνκάδα. Πνιιέο θνξέο αληηζηνηρνχζε έλα δίσξν
Θεαηξηθήο Αγσγήο ηελ εβδνκάδα ζε θάζε ζρνιείν γηα φια ηα παηδηά, νπφηε
εχθνια αληηιακβάλεηαη θάπνηνο ηηο δπζθνιίεο πνπ έπξεπε λα ππεξβεί ν
εθπαηδεπηηθφο.
Ο ζεαηξνιφγνο δελ ακεηβφηαλ γηα ηελ δνπιεηά ηνπ. Σα ρξήκαηα πνπ
έπαηξλαλ νη ζεαηξνιφγνη ήηαλ ειάρηζηα θαη ηα έπαηξλαλ πνιινχο κήλεο κεηά
απφ ηελ πξνζθνξά ησλ ππεξεζηψλ ηνπο. Έηζη, πνιινί ζεαηξνιφγνη
αξλνχληαλ λα εξγαζηνχλ ζηα ζρνιεία θη αλαγθάδνληαλ λα απαζρνινχληαη ζε
ηειείσο άζρεηεο δνπιεηέο αληί λα εθαξκφδνπλ φια απηά πνπ ζπνχδαζαλ
ηφζα ρξφληα.
Δπίζεο, ην θέθη θαη ν ελζνπζηαζκφο ηνπ ζεαηξνιφγνπ ζπκπηέδνληαη απφ
ηελ απαμησηηθή ζηάζε νξηζκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ θαη γνλέσλ πνπ δελ
γλσξίδνπλ ηη κπνξεί λα πξνζθέξεη ε Θεαηξηθή Αγσγή ζηα παηδηά θαη
αληηκεησπίδνπλ ην Θεαηξηθφ Παηρλίδη σο επράξηζηε θχιαμε ησλ παηδηψλ.
Δθηφο απφ απηφ, δελ ππάξρεη δηακνξθσκέλνο ρψξνο, δελ ππάξρνπλ
θαηάιιεια πιηθά.
ην ζρνιηθφ έηνο 2008-09 απαζρνινχληαλ ζε φιε ηελ Διιάδα κφλν 8
κφληκνη ζεαηξνιφγνη, νη νπνίνη είραλ δηνξηζηεί επεηδή είραλ ζπκπιεξψζεη
ηξηάληα κήλεο πξνυπεξεζία. ην ζρνιηθφ έηνο 2009 -2010 γηα πξψηε θνξά
δφζεθε

ην

δηθαίσκα

ζηνπο

ζεαηξνιφγνπο

πνπ

είραλ

ζπκπιεξψζεη

εηθνζηηέζζεξηο κήλεο πξνυπεξεζία λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ δηαγσληζκφ ηνπ
ΑΔΠ θαη έηζη ν αξηζκφο απμήζεθε ζε ζαξάληα κφληκνπο ζεαηξνιφγνπο ζε
φιε ηελ Διιάδα. ηηο ρνιηθέο κνλάδεο Δηδηθήο Αγσγήο απαζρνινχληαλ ηε
ζπγθεθξηκέλε ρξνληά ζε φιε ηελ Διιάδα θάπνηνη σξνκίζζηνη ζεαηξνιφγνη, νη
νπνίνη

είραλ

πξνζιεθζεί

κε

βάζε

ηνλ

εηδηθφ

πίλαθα

δηνξηζηέσλ

εθπαηδεπηηθψλ (εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ νη ίδηνη ηδηαίηεξεο αλάγθεο) θαη απφ
ηνλ Γεληθφ πίλαθα γηα ηε ρξνληά 2009 -2010 πξνζιήθζεθαλ 4 αλαπιεξσηέο
ζεαηξνιφγνη ζε Δ.Δ.Δ.Δ.Κ.
Γηα ηε ρξνληά 2010 - 2011 ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε εθαξκφζηεθε
πηινηηθά πξφγξακκα Θεαηξηθήο Αγσγήο ζε 800 νινήκεξα δεκνηηθά κε
αλακνξθσκέλν πξφγξακκα. Αλάκεζα ζε λέεο εηδηθφηεηεο κπήθε θαη ε
Θεαηξηθή Αγσγή κε κηα ψξα ππνρξεσηηθά γηα θάζε ηάμε ζην θαλνληθφ
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πξφγξακκα

ηεο

πξσηνβάζκηαο

εθπαίδεπζεο.

Σν

πξφγξακκα

απηφ

ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη κάιηζηα απφ ην
πξφγξακκα ΔΠΑ. ε απηφ ην πξφγξακκα ζηελ πξψηε θάζε πξνζέιαβαλ
488 ζεαηξνιφγνπο θαη ζηελ δεχηεξε θάζε 37. ηελ Γεπηεξνβάζκηα
Δθπαίδεπζε πξνζιήθζεθαλ απφ ηνλ πίλαθα πξαγκαηηθήο πξνυπεξεζίαο 2
ζεαηξνιφγνη. Απφ ηνλ πίλαθα κε 24κελε πξνυπεξεζία θαη κε επηηπρία ΑΔΠ
πξνζιήθζεθαλ 2 ζεαηξνιφγνη. Απφ ηνπο επηηπρφληεο ηνπ πξψηνπ ΑΔΠ
πξνζιήθζεθαλ 3 ζεαηξνιφγνη. Απφ ηνλ πίλαθα κε 67% αλαπεξία
πξνζιήθζεθε 1 ζεαηξνιφγνο. Σέινο, γηα ηε ρξνληά 2010 -2011 ζηελ Δηδηθή
Αγσγή πξνζιήθζεθαλ 2 αλαπιεξσηέο.
Γηα ηε ρξνληά 2011-2012 ζπλερίδεηαη ην πξφγξακκα Θεαηξηθήο Αγσγήο
ζηα νινήκεξα δεκνηηθά κε αλακνξθσκέλν πξφγξακκα. Σέινο, απφ ηελ
ρξνληά 2011-2012 θαηαξγείηαη ην κάζεκα ηνπ ζεάηξνπ απφ ηελ Α’ Λπθείνπ θαη
εληάζζεηαη σο κάζεκα επηινγήο ζηελ Β’ θαη ζηελ Γ’ Λπθείνπ.
ηα ηδησηηθά ζρνιεία ιεηηνπξγνχλ θάπνηα Club Θεάηξνπ πνπ ηηο
πεξηζζφηεξεο θνξέο αζρνινχληαη κφλν κε ην αλέβαζκα παξαζηάζεσλ θαη
φρη κε ηε Θεαηξηθή Αγσγή, ε νπνία, βέβαηα, έρεη λα πξνζθέξεη πνιιά ζηνπο
καζεηέο, αιιά φηαλ πξνζθέξεηαη θαηά ηξφπν πνπ νη καζεηέο θαη νη
εθπαηδεπηηθνί ραίξνληαη ηελ δηαδξνκή. Γπζηπρψο φκσο, ζηα πεξηζζφηεξα
Club ράλεηαη ην λφεκα ηεο Θεαηξηθήο Αγσγήο επηδηψθνληαο "πξσηηέο" ζε
ζρνιηθνχο δηαγσληζκνχο.
Πηζηεχνπκε φηη ε θαηάζηαζε πξέπεη λα αιιάμεη. Αμίδεη λα αλαθεξζνχκε
ζηηο απφςεηο ηνπ Γθφβα (2002), ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο, ζε έλα ζεσξεηηθφ
ζελάξην γηα ηελ Θεαηξηθή Αγσγή ζηελ εθπαίδεπζε, ζα κπνξνχζαλ λα
νξγαλψλνληαη θαη λα δηδάζθνληαη καζήκαηα ζεαηξηθήο έθθξαζεο θαη ηέρλεο,
εληαγκέλα ζην σξνιφγην πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ. Γηα ηελ δηαηχπσζε ησλ
ζηφρσλ ησλ καζεκάησλ απηψλ ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ φξνη
φπσο

«έθθξαζε

απφςεσλ,

ζθέςεσλ

θαη

ζπλαηζζεκάησλ»,

«δεκηνπξγηθφηεηα», «αιιαγή ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ», «γλψζε κέζα
απφ

ηελ

εκπεηξία»

θ.ά.

Ο

ζρεδηαζκφο

ηνπ

καζήκαηνο

θαη

ησλ

δξαζηεξηνηήησλ ζα κπνξνχζε λα ζηεξίδεηαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο
δεκηνπξγίαο, ηεο παξνπζίαζεο θαη ηεο αληαπφθξηζεο, κε ην βάξνο λα
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κνηξάδεηαη αλάκεζα ζην Θεαηξηθφ Παηρλίδη, ζηηο αζθήζεηο νκαδηθφηεηαο θαη
ζπλεξγαζίαο, ζηηο αζθήζεηο δεκηνπξγηθήο θαληαζίαο, ζηε γλσξηκία κε ηα
δηάθνξα είδε ζεάηξνπ, ζηηο ηερληθέο ηεο δξακαηηθήο ηέρλεο, ζην αλέβαζκα
κηθξψλ ζθελψλ ελψπηνλ ηεο ηάμεο ή ελφο κηθξνχ θνηλνχ. Σν κάζεκα δειαδή
ηεο Θεαηξηθήο Αγσγήο λα ηζνξξνπεί κεηαμχ ηνπ «αληηθείκελνπ ηέρλεο» θαη
ηνπ «εξγαιείνπ αξσγήο», φπνπ νη καζεηέο ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα
γλσξίζνπλ ζεκαληηθνχο αλζξψπνπο ηεο παγθφζκηαο δξακαηνπξγίαο, έηζη
ψζηε θαη λα εθθξάδνληαη κέζα απφ ηα θείκελά ηνπο αιιά θαη λα αξζξψλνπλ
ην δηθφ ηνπο ιφγν. Έλα ηέηνην ζεκαληηθφ κάζεκα γηα ηελ εθπαίδεπζε είλαη
απνιχησο απαξαίηεην θαη άξα ζα πξέπεη λα είλαη ππνρξεσηηθφ γηα ην
Γπκλάζην θαη κάζεκα επηινγήο ζην Λχθεην, πξναπαηηνχκελν φκσο γηα
θάπνηεο παλεπηζηεκηαθέο ζρνιέο.
χκθσλα κε ηνλ Γθφβα (2002) ε εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ ηεο
Θεαηξηθήο Αγσγήο ζα πξέπεη βέβαηα λα θαζνξίδεηαη απφ ην βαζηθφ ζηφρν
ηνπ λένπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, λα ππάξρεη δειαδή ηζνξξνπία κεηαμχ
ηνπ λα δηδάζθεηαη ε ηέρλε ηνπ ζεάηξνπ θαη ηνπ λα δηδάζθνληαη νη καζεηέο
κέζσ απηήο. ηα πιαίζηα απηά, ζα ζπλερίδνληαη νη πξνεηνηκαζίεο
παξαζηάζεσλ εθηφο ζρνιηθψλ σξψλ γηα ην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, νη
νπνίεο φκσο ζα πξέπεη πηα λα απνθεχγνπλ ηελ έληαζε ησλ αγρσηηθψλ
πξνβψλ αιιά λα γίλνληαη κε φξνπο εξγαζηεξίνπ θαη φρη κε δηαδηθαζίεο
επαγγεικαηηθνχ ζηάζνπ. Με ηηο κεζφδνπο ηνπ καζεηηθνχ ζεαηξηθνχ
εξγαζηεξηνχ νη καζεηέο κπνξνχλ λα γλσξίζνπλ θαη λα θέξνπλ ζηα κέηξα
ηνπο ζεκαληηθά έξγα ηνπ δηεζλνχο ζεάηξνπ, αιιά θαη λα δεκηνπξγνχλ δηθέο
ηνπο ζπλζέζεηο βαζηδφκελνη ζηα έξγα πνπ έρνπλ επηιέμεη, κεηαηξέπνληαο ηε
ζεαηξηθή παξάζηαζε ηνπ ζρνιείνπ

ζε νινθιεξσκέλν «εθπαηδεπηηθφ

πξφγξακκα».
Δπίζεο, ν Γθφβαο (2002) ηνλίδεη φηη ην ζεαηξηθφ εξγαζηήξη ηνπ ζρνιείνπ, ε
πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο Θεαηξηθήο Αγσγήο δειαδή, ζα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί
θαηαδεηθλχνληαο ηελ εμέιημε ηνπ παηδηνχ, ην θαηά πφζν δειαδή ην παηδί
βειηηψλεηαη κέζα απφ ηε Θεαηξηθή Αγσγή, αιιάδνληαο ζηάζεηο θαη
γεληθφηεξεο ζπκπεξηθνξέο. Θα έρεη επηπιένλ ηε δπλαηφηεηα λα ζηεξίδεη θαη
ηα ππφινηπα καζήκαηα, κέζσ ησλ ζεαηξηθψλ ηερληθψλ, νη νπνίεο κπνξνχλ
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λα γίλνπλ πνιχηηκα εξγαιεία γηα ηε δηδαζθαιία αληηθεηκέλσλ φπσο ε ηζηνξία,
ε ινγνηερλία, ε γεσγξαθία, φπσο θαη γηα πνιιά άιια απφ ηα καζήκαηα ηνπ
αλαιπηηθνχ

πξνγξάκκαηνο.

Δπηηπγράλνπκε

έηζη

ηελ

πξνψζεζε

ηεο

«ζπλεξγαηηθήο δηδαζθαιίαο», δηαρένληαο φρη κφλν ηηο σθέιηκεο πξαθηηθέο
ησλ εθπαηδεπηψλ ζεάηξνπ θαη ζηνπο ππνινίπνπο εθπαηδεπηηθνχο, αιιά θαη
ηελ ίδηα ηε ζεαηξηθή ηέρλε ζε φια ηα κέιε ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο.
Παξάιιεια, ε Θεαηξηθή Αγσγή ζην ζρνιείν κπνξεί λα ζηεξίμεη ηε
δηαζεκαηηθή θαη δηεπηζηεκνληθή θαηεχζπλζε πνπ έρνπλ ηα ζχγρξνλα
αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, φπνπ ε γλψζε αληηκεησπίδεηαη νιηζηηθά θαη ζηα
νπνία νη καζεηέο αηζζάλνληαη φηη ζπκκεηέρνπλ ζε θάηη ζεκαληηθφ. Με ηε
βνήζεηα ινηπφλ ησλ ηερληθψλ ηεο δξακαηηθήο ηέρλεο, νη εθπαηδεπηηθνί ζα
έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δνκήζνπλ θαηάιιεια καζήκαηα, ψζηε νη καζεηέο λα
πξνζεγγίδνπλ δχζθνια θνηλσληθά ζέκαηα, φπσο ηα λαξθσηηθά, ε βία ζηα
ζρνιεία, ε παξελφριεζε, νη κεηαλάζηεο θ.ιπ., κέζα φκσο ζε έλα εμαηξεηηθά
ζεηηθφ θιίκα δεκηνπξγηθφηεηαο θαη παηρληδηνχ.
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1.3. Ζ ζπκβνιή ηεο Θεαηξηθήο Αγσγήο ζηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνύ
Ζ Δπδνθίκνπ-Παπαγεσξγίνπ (1999:7) ππνζηεξίδεη φηη «ε αλαθάιπςε θαη
αλάπηπμε ηνπ εαπηνχ καο ζα κπνξνχζε λα παξνκνηαζηεί κε έλα καθξχ ηαμίδη
ην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ζε πνιιά επίπεδα. Γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ εαπηνχ
ηνπο νη άλζξσπνη έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη δηάθνξα κέζα θαη ηξφπνπο θαζ’ φιε
ηε δηάξθεηα ηεο ηζηνξίαο. Έλαο απφ ηνπο ηξφπνπο απηνχο είλαη θαη ε ηέρλε».
χκθσλα κε ηελ Κνπξεηδή (2006) θαζψο ην ζέαηξν απνηειεί ηέρλε
νιηζηηθή, σο ην ζεκείν πνπ ζπλαληηνχληαη θαη δηαπιέθνληαη φιεο νη ηέρλεο,
κπνξεί λα απνηειέζεη ηνλ ηφπν φπνπ ην θάζε παηδί κπνξεί λα αλαθαιχςεη
θάηη πνπ ην εθθξάδεη θαη ην απειεπζεξψλεη. Άξα, θαη ε Θεαηξηθή Αγσγή έρεη
ζηφρν κέζσ ηνπ ζεάηξνπ λα εθπαηδεχζεη, ρξεζηκνπνηψληαο γηα ηελ επίηεπμε
απηνχ ηνπ ζηφρνπ ην πην νηθείν κέζν ζην παηδί, ην παηρλίδη. Ο ζηφρνο απηφο
φκσο δελ είλαη θαη ηφζν απιφο, φζν δηαθαίλεηαη κε ην πξψην άθνπζκα. Καη
απηφ γηαηί ην παηρλίδη εθηειεί πνιιαπιέο θαη ζχλζεηεο ιεηηνπξγίεο,
θαιχπηνληαο ηνπο ηέζζεξηο βαζηθνχο ηνκείο ηεο αλζξψπηλεο αλάπηπμεο:
α) ηνλ ςπρνινγηθφ,
β) ηνλ θνηλσληθφ,
γ) ηνλ αηζζεηηθφ θαη
δ) ηνλ γλσζηηθφ.
Δλ ηέιεη, ε Θεαηξηθή Αγσγή απνηειεί κέζνδν πνπ πάλσ απ’ φια ζέβεηαη
ην παηδί. Βαζηδφκελε ζηελ παηγληψδε πιεπξά ηεο ηέρλεο, ε νπνία έηζη θη
αιιηψο είλαη θπξίαξρε, θαηαθέξλεη λα απεπζπλζεί θαη ζηελ θαιιηηερληθή αιιά
θαη ζηελ καζεηηθή πιεπξά ηνπ παηδηνχ. Απηφο άιισζηε είλαη θαη ν θχξηνο
ξφινο ηνπ Θεαηξηθνχ Παηρληδηνχ α)λα πξνεηνηκάζεη ην παηδί γηα κηα καθξά
δεκηνπξγηθή πεξίνδν, λα απνηειέζεη ην κέζν απειεπζέξσζεο ηεο θαληαζίαο,
β) λα ιεηηνπξγήζεη σο επηθοηλφληαθό εργαιείο θαιιηέξγεηαο θαη θαηαλφεζεο
ησλ αλζξσπίλσλ ζρέζεσλ θαη γ) λα ιεηηνπξγήζεη σο εκςπρσηηθή δηαδηθαζία
(Κνπξεηδή, 2006).
Μέζα απφ ηε Θεαηξηθή Αγσγή (Άιθεζηηο, 1989) θαη θπξίσο κέζσ ηεο
δξακαηνπνίεζεο:
- Το παηδί αποθηά άιιε ζτέζε κε ηο ζώκα ηοσ.
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Με ηηο πνηθίιεο αζθήζεηο απνθηά ηε δπλαηφηεηα ηφζν ηεο ραιάξσζεο θάζε
κέινπο ηνπ ζψκαηφο ηνπ, φζν θαη ηεο ζπγθέληξσζεο ζε θάζε ζεκείν απηνχ,
ηεο ζπλεηδεηνπνίεζεο ηνπ φγθνπ ηνπ ζψκαηνο, ηνπ ηφπνπ ηνπ ζψκαηνο, ησλ
ιεηηνπξγηψλ πνπ γίλνληαη κέζα ηνπ, θαη ηδηαίηεξα ηεο αλαπλνήο, πνπ ζηγά
ζηγά ηελ εμαζθεί θαη ηελ αμηνπνηεί. Δπηπιένλ, ην παηδί ζπλεηδεηνπνηεί ηελ
χπαξμή ηνπ ζην ρψξν, εμαζθψληαο ηαπηφρξνλα ηελ αίζζεζε ηνπ
πξνζαλαηνιηζκνχ, θαη θαηαθηά ηνλ ρψξν πνπ ην πεξηβάιιεη. Φηάλεη ζην
ζεκείν λα επηδξά πάλσ ζηνλ ρψξν θαη λα ηνλ κεηαιιάζζεη, ελψ νη αηζζήζεηο
ηνπ νμχλνληαη θαη αληηιακβάλεηαη ηε δχλακε πνπ εθπέκπεη ην ζψκα ηνπ
φπσο θαη ηε δχλακε πνπ δέρεηαη απφ ηνπο γχξσ ηνπ ακθίδξνκα. Δμειίζζεη
φκσο θαη ηελ θίλεζή ηνπ, κπαίλνληαο ζηελ αλαηνκία ηεο θίλεζεο γεληθά θαη
εηδηθφηεξα ζε απηή ηεο ρεηξνλνκίαο θαη ηεο έθθξαζεο ηνπ πξνζψπνπ.
Μαζαίλεη λα εθθξάδεηαη κέζα απφ ηελ θίλεζε, αλαθαιχπηνληαο ην ξπζκφ, ηνλ
νπνίν ζπλδπάδεη κε ηελ θίλεζε, ηε θσλή, ηελ πνίεζε. Πέξα απφ απηά
ζπλδπάδεη ηηο ηέρλεο κε ην ζψκα ηνπ, ελψ ηηο βηψλεη θαη ηηο εθθξάδεη κε λένπο
ζπλδπαζκνχο.
- Το παηδί κεηαιιάζζεη ηε ζτέζε κε ηολ εασηό ηοσ θαη κε ηοσς άιιοσς
Καζψο ην παηδί πεηξακαηίδεηαη κε ηηο αηζζήζεηο θαη ην ζψκα ηνπ, θηλεηνπνηεί
ηε θαληαζία ηνπ αλακεηγλχνληαο ην πξαγκαηηθφ κε ην θαληαζηηθφ, βξίζθεη
λέεο ιχζεηο θαη νδεγείηαη ζε λέεο εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο ζηάζεηο. Οη
εκπεηξίεο ηνπ απηέο θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ επηηπγράλεη, ην νδεγνχλ ζην λα
εληππσζηαζηεί απφ ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ θαη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ.
Παξάιιεια, ε δπλαηφηεηα κεηακφξθσζήο ηνπ ζε ρηιηάδεο πξάγκαηα θαη
ηδέεο θαη ε πξαγκάησζε επηζπκηψλ, πνπ πνιιέο θνξέο ε πξαγκαηηθφηεηα
ηνπ ζηεξεί, ην εκςπρψλεη. Οδεγείηαη έηζη ζην ηξαγνχδη, ζηνλ ρνξφ, ζηελ
πνίεζε. Γελ είλαη φκσο κφλν δέθηεο, αιιά θαη δεκηνπξγφο. Καη κέζα απφ φια
απηά ζα μεπεξάζεη ηηο αλαζηνιέο ηνπ, άιινηε κε παξφηξπλζε απφ ηνλ
εκςπρσηή θαη άιινηε κε ηε βνήζεηα κηαο κάζθαο. Έηζη, ζα μεπεξάζεη ηνπο
δηζηαγκνχο ηνπ, ηηο θνβίεο ηνπ θαη ζα πεηζζεί ην ίδην φηη είλαη άμην λα δξάζεη
θαη λα δεκηνπξγήζεη. Θα δηαζηαιεί ινηπφλ ν πξνζσπηθφο ηνπ ρψξνο, φπνπ
δξα πιένλ ν λένο ηνπ εαπηφο. Σν παηδί παίδνληαο καδί κε ηνπο άιινπο, ηνπο
πιεζηάδεη, ζπλεξγάδεηαη καδί ηνπο θαη ζηελ πξάμε απνδέρεηαη λέα φξηα θαη
[28]

πεξηνξηζκνχο. Αλ ρξεηαζηεί ππνρσξεί ή δηεθδηθεί ή νδεγείηαη ζε ηξίηε ιχζε
γηα ηελ πξαγκάησζε ηνπ θνηλνχ ζθνπνχ. Με ηηο ελαιιαγέο ησλ ξφισλ
ηνπνζεηείηαη ζε δηάθνξεο ζέζεηο απφ ηηο νπνίεο καζαίλεη λα ληψζεη ηνλ άιινλ
θαη ηα πξνβιήκαηά ηνπ.

Τπνινγίδεη, ζέβεηαη ηνλ άιινλ, δηδάζθεη θαη

δηδάζθεηαη.
- Το παηδί εσαηζζεηοποηείηαη προς ηης ηέτλες θαη οη γλώζεης γίλοληαη βίφκα
Απφ ηελ ειηθία απηή θαη κε ηηο εκπεηξίεο πνπ έρεη ζπιιέμεη δεκηνπξγνχληαη
ζην παηδί εξσηεκαηηθά θαη εξεζίζκαηα πξνο ηηο ηέρλεο. Δμνηθεηψλεηαη κε είδε
κνπζηθήο, θαιιηηερληθέο εθθξάζεηο δηαθφξσλ ιαψλ, ιανγξαθηθά ζηνηρεία,
ηειεηνπξγίεο πξσηφγνλσλ ιαψλ, θαη ηδίσο κε δηάθνξεο κνξθέο ζεάηξνπ θαη
ινγνηερλίαο. Οη αηζζήζεηο ελεξγνπνηνχληαη καδί κε ηε λφεζε, ράξε ζηε
δξάζε θαη ζηε θσλή. Οη γλψζεηο κέζα απφ ηηο δηαδηθαζίεο ηεο
δξακαηνπνίεζεο γίλνληαη βίσκα ζην παηδί θαη αθνκνηψλνληαη.
-

Τέιος, γίλεηαη δηερεύλεζε ηοσ εζφηερηθού θόζκοσ ηοσ παηδηού

Σν παηδί κέζσ ησλ δηαδηθαζηψλ απηψλ απνζηαζηνπνηείηαη απφ ηηο δεδνκέλεο
παξαζηάζεηο πνπ ήδε έρεη ζρεκαηίζεη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη γηα ηνπο άιινπο.
Παξαθηλείηαη έηζη ζην λα βξεη ηελ ηαπηφηεηά ηνπ. Σαπηφρξνλα, κε ηε δξάζε
ηνπ ζην ρψξν ηεο δξακαηνπνίεζεο αλαλεψλεη, δηεπξχλεη θαη κεηαιιάζζεη ηα
ζχκβνιά ηνπ, ελψ νη επηζπκίεο ηνπ βξίζθνπλ ζπκβνιηθή πξαγκάησζε θαη
ηθαλνπνίεζε. Με ηε δξακαηνπνίεζε ην παηδί θηλεηνπνηεί θαη απνδεζκεχεη
ζπγθηλήζεηο, θαζψο ν εζσηεξηθφο ηνπ θφζκνο, νη επηζπκίεο, ηα άγρε, νη
θφβνη, ηα φλεηξα, νη θαληαζηψζεηο, παχνπλ λα είλαη εγθισβηζκέλα θαη
βξίζθνπλ δηέμνδν πξνο ηε δεκηνπξγηθφηεηα. Δπηπιένλ, ην παηδί επηλνεί θαη
αλαθαιχπηεη. Μέζα απφ ηηο δηαδηθαζίεο απηέο ζπληειείηαη ε θηλεηνπνίεζε ησλ
γισζζηθψλ ζηνηρείσλ θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηεο
κνπζηθφηεηαο, ηεο πνηεηηθφηεηαο θαη ηεο θηλεηηθφηεηαο δηαζηέιιεηαη ν
ρσξνρξφλνο ηνπ παηδηνχ. Σν παηδί, κέζα απφ φια απηά, βξίζθεη πνιιέο
δπλαηφηεηεο απφιαπζεο, ελζνπζηαζκνχ θαη ραξάο, ράξε ζηα νπνία
αλαλεψλεη ην είλαη ηνπ.
Ωο πξνο ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία (Κνπξεηδήο - Άιθεζηηο, 1993), ε
Θεαηξηθή Αγσγή επηδξά ζεηηθά ζηελ ελεξγνπνίεζε θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ
καζεηψλ ζηα καζήκαηα θαη ζηηο άιιεο ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ηδηαίηεξα
[29]

ζπληειεί φκσο ζηε γισζζηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ. Ζ άκεζε επαθή ηνπ
παηδηνχ κε αηζζήζεηο θαη ζσκαηηθά ζρήκαηα πνπ εθθξάδνληαη κε ιέμεηο θαη ην
αληίζηξνθν, ε επηθνηλσλία κε θξάζεηο, εηθφλεο θαη θαηαζηάζεηο, ην βνεζάεη
ζηε γισζζηθή θαηαλφεζε. Σν Θεαηξηθφ Παηρλίδη απνηειεί έλα δπλακηθφ κέζν
θαηαλφεζεο ησλ θεηκέλσλ. Βνεζά ζηελ απνζαθήληζε ησλ θαηαζηάζεσλ, ησλ
ραξαθηήξσλ, φπσο θαη ηνπ ςπρηζκνχ θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ
πεξηέρνπλ. Απνηειεί επθαηξία άζθεζεο ηνπ παηδηνχ ζηελ παξαγσγή γξαπηψλ
θαη πξνθνξηθψλ θεηκέλσλ.
Ζ Θεαηξηθή Αγσγή (Βγαγθέο, 2004) κπνξεί λα ζεσξεζεί σο εκςπρσηηθή
δηαδηθαζία κε ζηφρν ηελ ςπρνζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ, θαζψο
κε απηφ δηακνξθψλεηαη θάπνηα ζρέζε αλάκεζα ζην καζεηή θαη ηνλ
εθπαηδεπηηθφ. Ζ ζρέζε απηή εληζρχεηαη ράξε ζηε δηακφξθσζε ελφο θψδηθα
επηθνηλσλίαο πνπ ζηεξίδεηαη ζην παηρλίδη θαη ζην ζπλαίζζεκα. Σν παηρλίδη,
ίζσο απφ ηνπο πην νηθείνπο πξνο ην παηδί ηξφπνπο γηα λα γλσξίζεη ηνλ
θφζκν, γίλεηαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ κέζν γηα λα βνεζήζεη ζε απηήλ ηελ
πξνζπάζεηα. Ο εθπαηδεπηηθφο θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ Θεαηξηθνχ Παηρληδηνχ,
γίλεηαη πξφζσπν θηιηθφ πνπ εκπλέεη ζην παηδί αζθάιεηα, γηαηί ηνπ δίλεη
επθαηξίεο λα ιεηηνπξγεί κε ηξφπνπο πνπ ην επραξηζηνχλ. Σν θάλεη λα ληψζεη
φηη έξρεηαη εθείλνο ζηε ζέζε ηνπ, αληηκεησπίδνληάο ην ζχκθσλα κε ηε θχζε
ηνπ θαη φρη κε ηελ ηδηφηεηά ηνπ. Πέξα απφ απηφ φκσο, ν εθπαηδεπηηθφο
μεπεξλά ηελ απιή έλλνηα ηνπ παηρληδηνχ θαη εηζάγεη ηελ έλλνηα ηνπ
«ζεαηξηθνχ». Δίλαη κηα ζεκαληηθή κεηάβαζε γηαηί ην ζέαηξν, σο ηέρλε,
θαιχπηεη ηελ αλάγθε ηνπ αλζξψπνπ γηα ζέαζε θαη δξάζε θαη ζηνλ
ππνθεηκεληθφ θαη ζηνλ αληηθεηκεληθφ θφζκν ηνπ. Σν παηδί κπαίλεη ζηε
δηαδηθαζία απηή θαη ε ζέαζε ηνπ θφζκνπ κέζα απφ ην ζέαηξν ην νδεγεί λα
αληηδξά ζε εξεζίζκαηα κε δηθφ ηνπ, πξνζσπηθφ ηξφπν, ηξφπν πνπ έρεη ηηο
βάζεηο ηνπ ζηηο ςπρνζπλαηζζεκαηηθέο δνκέο ηνπ.
Καηά ηε Θεαηξηθή Αγσγή (Βγαγθέο, 2004) ην παηδί εμσηεξηθεχεη ηα
ζπλαηζζήκαηά ηνπ κέζα απφ ζεηξά ζπκβνιηζκψλ θαη αλαπαξαζηάζεσλ πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ην παηρλίδη ησλ ξφισλ θαη θαλεξψλεη ηη ην απαζρνιεί.
ηεξίδεηαη δειαδή ζηηο δηθέο ηνπ δπλάκεηο θαη κέζα απφ απηνχο ηνπο ξφινπο
εθθξάδεηαη απζφξκεηα θαη ειεχζεξα, ρσξίο ηνλ θφβν ηεο θξηηηθήο, πξάγκα
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βέβαηα πνπ απνηειεί θαη επηδίσμε ηνπ Θεαηξηθνχ Παηρληδηνχ. Μ’ απηφλ ηνλ
ηξφπν επηπιένλ ακβιχλνληαη νη αλαζθάιεηεο ζην παηδί θαη νη αλαζηνιέο ηνπ.
Γίλεηαη πέξαλ ησλ άιισλ ε επθαηξία λα ληψζεη φηη θαη εθείλν κπνξεί λα
αλαπηχμεη δηθνχο ηνπ κεραληζκνχο ζηελ εμεχξεζε ιχζεσλ, ζην βαζκφ πνπ νη
ηθαλφηεηέο ηνπ ην επηηξέπνπλ, θαη κε ηηο δξάζεηο ηνπ λα πξνζδηνξίζεη δειαδή
ζέζεηο θαη λα δηακνξθψζεη ζηάζεηο ζηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηα πξάγκαηα, κε ηνλ
αληηθεηκεληθφ θφζκν. ε απηφ ην αίζζεκα ζα ζηεξηρζεί γηα λα ηνικήζεη θάηη
παξαπάλσ θαη λα εμειηρζεί. Αλ φιεο απηέο ηηο δπλαηφηεηεο ηηο κεηαθέξνπκε
ζηελ

εθπαηδεπηηθή

δηαδηθαζία,

ην

παηδί

–

καζεηήο

εληζρχεηαη

σο

πξνζσπηθφηεηα κέζσ ηνπ Θεαηξηθνχ Παηρληδηνχ, έηζη ψζηε λα κπνξέζεη λα
πξνζεγγίζεη ηνπο ζηφρνπο πνπ ζέηεη ε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα κε
κεγαιχηεξε ηφικε, εθεπξεηηθφηεηα θαη ελδηαθέξνλ.
Ζ επίδξαζε ηεο Θεαηξηθήο Αγσγήο είλαη ζεκαληηθή, φπσο θαλεξψλνπλ
θαη νη καξηπξίεο πνπ ζπιιέρζεθαλ ζε δηάθνξεο πεξηζηάζεηο απφ ην δηδαθηηθφ
πξνζσπηθφ ζρνιείσλ αιιά θαη απφ αληίζηνηρεο δηαπηζηψζεηο

εηδηθψλ

(Beauchamp, 1998). χκθσλα κε απηέο:


Σα παηδηά αγαπνχλ ην Θεαηξηθφ Παηρλίδη θαη ην επηδεηνχλ εθ λένπ,
φηαλ ηνπο παξνπζηάδεηαη ε επθαηξία.



πκκεηέρνπλ ζ’ απηφ κε φιε ηε δχλακε ηεο επηλφεζήο ηνπο, ηεο
θαληαζίαο ηνπο θαη ηεο ζπλείδεζήο ηνπο σο άηνκα πνπ αλήθνπλ ζε
κηα νκάδα εξγαζίαο.



Βξίζθνπλ ζε απηφ ηελ επθαηξία λα εθδειψζνπλ θάπνηα απφ ηα
πξνηεξήκαηα θαη ηηο δηαζέζεηο ηνπο, ηα νπνία δελ ηνπο επηηξέπεηαη
λα εμσηεξηθεχζνπλ θαηά ηηο άιιεο ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο.



Σν ζεαηξηθφ παηρλίδη θαη πξνπάλησλ απηφ πνπ επηηξέπεη ηελ
απνθάιπςε ηνπ ελφο πξνο ηνλ άιινλ, νδεγεί ζε αιιαγέο
ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ – εκςπρσηψλ
θαη δηαθνξνπνηεί ηηο κεηαγελέζηεξεο ζρέζεηο ηνπο.

Ζ Θεαηξηθή Αγσγή (Beauchamp, 1998) επηθαιείηαη εθθξαζηηθά κέζα πνπ
δελ

ελεξγνπνηνχληαη

δηαθνξεηηθά

θαη

πνπ

νδεγνχλ

ζε

αιιαγέο

ζπκπεξηθνξάο. Απηέο νη αιιαγέο κπνξεί λα είλαη απφ κηα κεγαιχηεξε
ειεπζεξία ιφγνπ θαη θηλήζεσλ σο κηα θνηλφηεηα κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ
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ρηηζκέλε κε δηαθνξέο θαη δσεξέο αληηπαξαζέζεηο. Δίλαη κάιηζηα ζπρλέο νη
θνξέο πνπ ην Θεαηξηθφ Παηρλίδη παξέρεη κεγαιχηεξε εκπηζηνζχλε θαη
δχλακε ζηνλ ζπκκεηέρνληα, πηζαλφλ γηαηί ηα εθθξαζηηθά κέζα αληινχληαη
απφ ην βαζχηεξν εγψ ηνπ. Δπίζεο, κπνξεί λα ζηεξίδεηαη ζηελ αλάιεςε ελφο
δεκφζηνπ

ιφγνπ,

είηε

θαηά

ηε

δηάξθεηα

ηεο

πξνπαξαζθεπαζηηθήο

ζπλάληεζεο, είηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξάζηαζεο. Καη δελ είλαη απαξαίηεην
ην παηδί πνπ κηιά, θηλείηαη ή εθδειψλεηαη πην πνιχ απφ ηα άιια λα εηζπξάμεη
θαη ηα πεξηζζφηεξα απφ απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο. Καη ηα πην εζσζηξεθή
απνιακβάλνπλ ηε δηαδηθαζία ην ίδην κε ηα ππφινηπα.
Καηά ηελ Σζεθαιά (2003) ε Θεαηξηθή Αγσγή βνεζά ζηε ζπλνιηθή
αλάπηπμε

ηεο

πλεπκαηηθνχ,
αηζζεηηθνχ

πξνζσπηθφηεηαο,
ζπλαηζζεκαηηθνχ,

επηπέδνπ,

ελαξκνληζκέλνπ
ςπρηαηξηθή

θαη

αθνχ

ζσκαηηθνχ,

νδεγψληαο

έηζη

ηζνξξνπεκέλνπ

ρξεζηκνπνηεί

ηε

εληζρχεη

ηελ

νπηηθνχ,

ζηελ

αηφκνπ.

δξακαηνπνίεζε,

αλάπηπμε

ηνπ

αθνπζηηθνχ

θαη

αλάπηπμε
Άιισζηε,
θαη

ε

ελφο

πην

ζχγρξνλε

εηδηθφηεξα

ηνλ

απηνζρεδηαζκφ, γηα λα ζεξαπεχζεη άηνκα πνπ πάζρνπλ ζπλαηζζεκαηηθά,
πλεπκαηηθά ή πάζρνπλ απφ άιιεο δηαηαξαρέο πξνζσπηθφηεηαο. Τπνθαζηζηά
αθφκα θαη ηελ ςπραλάιπζε, αθνχ θαηαθέξλεη λα αλαζχξεη ην ππνζπλείδεην,
βνεζά ζηελ ελδνζθφπεζε θαη έρεη ην πιενλέθηεκα λα κνηξάδεηαη θάπνηνο
ζπλαηζζήκαηα, ηδέεο θαη λα ηα εμσηεξηθεχεη κέζα ζηελ νκάδα.
Απφ φια ηα παξαπάλσ γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ε Θεαηξηθή Αγσγή
(Γηάλλαξεο, 1995) ζα πξέπεη λα είλαη εξγαιείν θαη φρη ζθνπφο ή ζθεληθφ
επίηεπγκα. Θα πξέπεη λα θηλείηαη απφ ηελ αίζζεζε ζηε γλψζε, έηζη ψζηε θαη
ην παηδί λα δηαλχεη φιν ην δξφκν απφ ην Θεαηξηθφ Παηρλίδη ζηε ζεαηξηθή
έθθξαζε, έρνληαο ηαπηνρξφλσο απνθνκίζεη γλψζεηο θαη εκπεηξίεο. Καηά
ζπλέπεηα, ηδεψδεο ρψξνο Θεαηξηθνχ Παηρληδηνχ γίλεηαη ην ζρνιείν, φπνπ
ιεηηνπξγεί θαη ε παηδαγσγηθή ηνπ ζεάηξνπ. Ο δάζθαινο, ππφ ηελ νπηηθή ηεο
Θεαηξηθήο Αγσγήο, παχεη λα είλαη ηππηθφο αγσγφο γλσζηηθήο χιεο αθνχ ε
ζρέζε εθπαηδεπηηθνχ – καζεηή θαη αγσγνχ – δέθηε κεηαβάιιεηαη ζε
εκςπρσηή θαη «θίιν». Έηζη, δηεπξχλεηαη ην πεδίν δξάζεο θαη ε κνξθή ηεο
χιεο πνπ κπνξεί λα πξνσζεζεί κέζσ ηεο Θεαηξηθήο Αγσγήο .

[32]

χκθσλα κε ηνλ Γηάλλαξε (1995) νη ζηφρνη ηεο Θεαηξηθήο Αγσγήο ζα
πξέπεη λα είλαη:


λα αλαπηχμνπλ ηα άηνκα ηηο δεκηνπξγηθέο ηνπο δπλάκεηο φζνλ
αθνξά ηελ απηνέθθξαζε κε θίλεζε θαη ιφγν,



λα απνθηήζνπλ ηηο θαηάιιειεο θηλεηηθέο δεμηφηεηεο ψζηε λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ εθθξαζηηθά ηα κέιε ηνπ ζψκαηνο, θαζψο θαη ηελ
απαξαίηεηε

γισζζηθή

αλάπηπμε

γηα

θαιχηεξε

πξνθνξηθή

έθθξαζε,


λα αλαπηχμνπλ ζπλαηζζεκαηηθή ηζνξξνπία, ςπρηθή ηθαλνπνίεζε,
εζσηεξηθή αζθάιεηα, πλεχκα ζπλεξγαζίαο,



λα απνθηήζνπλ ηε γλψζε θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο
γηα ηε δσή ησλ ελειίθσλ,



λα αλαπηπρζνχλ κε δσληάληα, εμεξεπλεηηθή ζθέςε, θαη λα
απνθηήζνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα εξσηνχλ θαη λα ζπδεηνχλ ινγηθά,



λα αλαπηχμνπλ θαζήθνληα θαη επζχλεο θαη λα έρνπλ επθαηξίεο γηα
θνηλσληθή αλάπηπμε θαη δεκνθξαηηθέο ζπλήζεηεο,



λα αλαπηχμνπλ θαιέο θαη ζσζηέο ζηάζεηο, ζεβαζκφ γηα ηηο εζηθέο
αμίεο θαη ηελ απνδνρή θαη ζεβαζκφ ησλ άιισλ θπιψλ, ζξεζθεηψλ
θαη ηξφπσλ δσήο,



λα εθηηκήζνπλ ηα αλζξψπηλα επηηεχγκαηα,



λα αλαπηχμνπλ δξακαηηθέο δεμηφηεηεο θαη αηζζεηηθή αμηνιφγεζε ηεο
Σέρλεο, θαη



λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο δξακαηηθέο ηνπο δεμηφηεηεο γηα θαιχηεξε
αληίιεςε άιισλ ζεκάησλ ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο.

Ζ Θεαηξηθή Αγσγή (Γηάλλαξεο,1995) επηδηψθεη ηελ ηειεηνπνίεζε ηεο
επηθνηλσλίαο, ηεο θαιιηέξγεηαο, ηεο ςπρνζεξαπείαο, ηεο δεκηνπξγηθήο ραξάο,
ηεο αγάπεο ησλ αλζξσπίλσλ αμηψλ. Οπζηαζηηθά, ε Θεαηξηθή Αγσγή ζα
πξέπεη λα θιεζεί λα απνηειέζεη ηε δξάζε θαη ηε καζεζηαθή απαζρφιεζε ζε
φιεο ηηο βαζκίδεο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο εθπαίδεπζεο.
Ζ Κνληνγηάλλε (2000) αλαθέξεηαη ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηνπ
Τπνπξγείνπ Τγείαο ηνπ Ontario, ζχκθσλα κε ην νπνίν
επθαηξίεο λα αλαπηχμεη ράξε ζηε Θεαηξηθή Αγσγή:
[33]

ην παηδί έρεη ηηο



Γεθηηθφηεηα, ηελ ηθαλφηεηα λα πξνζιακβάλεη ηνλ θφζκν κέζα απφ
πιήζνο δξαζηεξηνηήησλ θαη νπηηθψλ πιεπξψλ (αθνή, δηάβαζκα,
παξαηήξεζε θ.ιπ.).



Καηαλφεζε, ηελ ηθαλφηεηα λα θαηαλνεί έλλνηεο, ηδέεο, εμειίμεηο θαη
απνηειέζκαηα, φπσο θαη λα ζπιιακβάλεη ηελ νπζία κηαο αιήζεηαο,
κηαο θαηάζηαζεο, φπσο θαη ελφο βησκέλνπ ξφινπ.



Δπξεκαηηθφηεηα, ηελ ηθαλφηεηα λα ρξεζηκνπνηεί ηε θαληαζία ηνπ, κε
ζηφρν λα δηεπξχλεη ηε δεκηνπξγηθφηεηά ηνπ ψζηε λα επηηπγράλεη ηε
ιχζε ησλ πξνβιεκάησλ.



Πεξηέξγεηα, ε νπνία απνηειεί ην βαζηθφ θίλεηξν θαηά ηε δηεξεχλεζε
γεγνλφησλ θαη θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
δξακαηηθήο δξαζηεξηνπνίεζεο.



Δθθξαζηηθφηεηα,
δεκηνπξγήκαηα

ηελ
ηεο

ηθαλφηεηα
θαληαζίαο,

λα
λα

εξκελεχεη
επηθνηλσλεί

ζρήκαηα

θαη

νιφπιεπξα

κνηξάδνληαο κε ηνπο άιινπο ζπλαηζζήκαηα θαη ηδέεο κε θάζε ηξφπν,
ιεθηηθφ θαη παξαζηαηηθφ.


Απηνζπλαίζζεζε, ηελ ηθαλφηεηα λα θαηαλνεί θαη λα απνθηά ζπλείδεζε
ησλ ζθέςεσλ θαη ησλ πξάμεσλ, λα κπνξεί λα εθθξάδεη θαη λα δειψλεη
κε ζαθήλεηα θαη απιφηεηα φ,ηη δελ έρεη αθφκα εθθξάζεη.



πλαίζζεζε θαη έιεγρν ηνπ ζψκαηνο, λα κπνξεί δειαδή λα θηλεί ή λα
θξαηά αθίλεην ην ζψκα εθθξάδνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ζθέςεηο θαη
ζπλαηζζήκαηα.



Δπηδεμηφηεηα θαη ζρέζεηο νκάδσλ, λα κπνξεί λα ζπλεξγάδεηαη θαη κε
άιινπο, λα εθθξάδεη θαη λα δέρεηαη ηδέεο, λα δείρλεη ζεβαζκφ ζηηο
ζέζεηο ηνπο θαη λα θπξηαξρεί έλαο ακνηβαίνο αιιεινζεβαζκφο.

Δπίζεο, αμίδεη λα αλαθεξζνχκε ζηνλ Slade (1980) πνπ ππνζηεξίδεη φηη κε
ηελ Θεαηξηθή Αγσγή:


Μπνξνχκε λα έρνπκε ηε ζπλέρεηα ηνπ ζπκβνιηθνχ παηρληδηνχ.



ε ζπλδπαζκφ κε ηε ρξήζε ηεο κνπζηθήο, κπνξεί λα ππάξμεη
θηλεηνπνίεζε ηνπ παηδηνχ ειεγρφκελε θαη πεηζαξρεκέλε, σο
απνηέιεζκα ηεο απειεπζεξσκέλεο θαληαζίαο ηνπ.
[34]



Μπνξνχκε ζπλδπάδνληαο ηε δξακαηνπνίεζε κε ηε κνπζηθή θαη ηελ
θίλεζε λα δψζνπκε ζην παηδί ηε δπλαηφηεηα λα εθθξαζηεί ζε
πςειή αηζζεηηθή κνξθή, πξάγκα πνπ ζπληειεί ζηε ςπρνζσκαηηθή
ηζνξξνπία ηνπ.



Μπνξνχκε απφ ηελ ειεπζεξία πνπ ραξαθηεξίδεη ηε δξαζηεξηφηεηα
απηή λα θηάζνπκε ζηελ έκπλεπζε, ε νπνία ζα εθθξαζηεί κε θίλεζε
θαη ιφγν.



Μπνξνχκε λα θαηεπζχλνπκε ην παηδί πξνο ην πινχζην πιηθφ ηεο
ινγνηερλίαο, ηεο ηζηνξίαο θαη ησλ επξχηεξσλ αλζξσπίλσλ
επηηεπγκάησλ.



Γίλεηαη ε επθαηξία, κε ηελ θαηάιιειε θαζνδήγεζε, λα πξνσζεζεί ε
δεκηνπξγηθή έθθξαζε, ε δεκηνπξγηθή νκηιία, ε δεκηνπξγηθή
ινγνηερλία, ε ρξήζε ηνπ ξπζκνχ θαη ηεο κνπζηθήο.

ε πνιιέο ρψξεο ηνπ θφζκνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ Θεαηξηθή Αγσγή ζηελ
ηππηθή εθπαίδεπζε γηα ηελ εμέιημε ηνπ παηδηνχ. χκθσλα κε ηνλ Tan (2003)
ην ζέαηξν ζηα ζρνιεία ηεο ηγθαπνχξεο ζπκβάιιεη ζηελ εμέιημε ηνπ παηδηνχ.
πγθεθξηκέλα, ζηελ:


Βειηίσζε ηεο απηνεθηίκεζεο, απηνπεπνίζεζεο,



Οκαδηθή εξγαζία,



Αλάπηπμε ηθαλφηεηαο νκηιίαο θαη παξαθνινχζεζεο νκηιεηψλ,



Απηνέθθξαζε,



Γηακφξθσζε ραξαθηήξα.

Ζ Θεαηξηθή Αγσγή (Παπαγεσξγίνπ, 2006) πξνθαιεί σθέιεηα ζε φινπο
ηνπο λένπο. Δηδηθά φκσο ζε κηα νκάδα παηδηψλ κπνξεί λα έρεη άκεζε θαη
θαηαιπηηθή επίδξαζε. Απηφ αθνξά ηα παηδηά πνπ γηα θάπνηνπο ιφγνπο έρνπλ
απμεκέλεο δπζθνιίεο έληαμεο ζηελ νκάδα. Οη λένη απηνί θαίλνληαη λα έρνπλ
ράζεη ηνλ απζνξκεηηζκφ ηνπο, λα είλαη πην παζεηηθνί θαη πην ακέηνρνη, λα
θαίλνληαη φηη δελ κπνξνχλ λα αλαπαξαζηήζνπλ θάηη ή απιψο θαη λα
απηνπεξηνξίδνληαη σο πξνο απηφ. Πξφθεηηαη ζπλήζσο γηα άηνκα ηδηαίηεξα
εζσζηξεθή θαη ληξνπαιά, κεηαλάζηεο κε δπζθνιίεο έληαμεο, άηνκα κε
καζεζηαθέο δπζθνιίεο, άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο ή άηνκα πνπ θνβνχληαη ην
«ηζαιάθσκα» ηεο εηθφλαο ηνπο κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αλαπαξάζηαζεο.
[35]

Άηνκα αθφκε πξνζεισκέλα ζε έλαλ ζηεξεφηππν ηξφπν έληαμεο ζηελ νκάδα,
πξνζεισκέλα ζην άθακπην πξνθίι πνπ έρνπλ αλαπηχμεη είηε άηνκα
θαλαηηζκέλα κε ηνλ θψδηθα ζπκπεξηθνξάο ηνπο. Δίηε ε πεξίπησζε φκσο
είλαη ε αίζζεζε κεηνλεμίαο είηε ε αίζζεζε ππεξνςίαο, απηφ πνπ ρξεηάδνληαη
νη λένη πάληα είλαη ε επηθχξσζε, ε ελζάξξπλζε απφ ηνλ ελήιηθα εκςπρσηή,
φηη ην λα αλαπαξηζηάο δελ είλαη θάηη θαθφ, πσο είλαη επηηξεπηφ ζηνλ θαζέλα
λα ην θάλεη. Έρεη ινηπφλ παξαηεξεζεί φηη κεηά απφ ηελ εκπεηξία κε ηε
Θεαηξηθή Αγσγή, ηέηνηα άηνκα γίλνληαη πην επηλνεηηθά, πην ειεχζεξα ζηε
ζπκπεξηθνξά ηνπο, απνθηνχλ κεγαιχηεξε εθθξαζηηθφηεηα, είλαη πην ραιαξά,
πην ζπλεξγάζηκα θαη ζπλεξγαηηθά, κε κεγαιχηεξε επίγλσζε ησλ ζπλζεθψλ
ησλ άιισλ, πην επραξηζηεκέλα κέζα ζηε ζρέζε ηνπο κε ηνπο άιινπο, πην
αλνηθηά ζηελ επηθνηλσλία θαη ζηελ απνδνρή θαη ηειηθά γεκάηα κε νπζηαζηηθή
απηνεθηίκεζε.

[36]

1.4. Ζ Θεαηξηθή Αγσγή ζηα Άηνκα κε Δηδηθέο Αλάγθεο
ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο εθηφο απφ ηελ Γξακαηνζεξαπεία: «εθαξκνγή
ηεο ζεαηξηθήο ηέρλεο ζε θιηληθφ, ζεξαπεπηηθφ θαη θνηλνηηθφ πιαίζην θαη αθνξά
ηα άηνκα ηα νπνία αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ή δηαηαξαρέο» (Jennings,
2005:17) θαη ην Δθπαηδεπηηθφ Γξάκα: «εξγαιείν ην νπνίν κεηαρεηξίδεηαη
θάπνηνο σο κέζν γηα ηελ επίηεπμε ελφο άιινπ ζθνπνχ» (Kempe, 2005:10)
ρξεζηκνπνηείηαη θαη ε Θεαηξηθή Αγσγή.
Ζ Θεαηξηθή Αγσγή ρξεζηκνπνηείηαη επξχηαηα ζην ρψξν ηεο Δηδηθήο
Αγσγήο (Faure & Lascar, 2001). Με ηε δξακαηνπνίεζε, ν εηδηθφο
παηδαγσγφο δελ θάλεη «εηδηθή ςπραλαιπηηθή ζεξαπεία» αιιά «ζεξαπεπηηθφπαηδαγσγηθφ παηρλίδη». Γειαδή, βνεζά ζηελ «κεζσξίκαλζε ππαλάπηπθησλ
δπλάκεσλ» ησλ καζεηψλ, ζπκπιεξψλεη φζεο ιείπνπλ θαη θηλεηνπνηεί ηηο
κεηνλεθηνχζεο (Καιαληδήο, 1985). Ζ Θεαηξηθή Αγσγή κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη
σο κέζν θνηλσληθνπνίεζεο θαη έληαμεο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, ηδηαίηεξα
ησλ καζεηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα πξνζαξκνγήο, αθνχ
κπνξνχλ κέζσ απηνχ λα δηδαρζνχλ ηελ ηήξεζε ησλ νξίσλ θαη ηελ πεηζαξρία
ζηνπο θαλφλεο (Εαραξνπνχινπ & Ησαλλίδε, 2007).
Άιισζηε ε ζεξαπεία κέζσ ηεο ηέρλεο ρξεζηκνπνηείηαη ήδε επξέσο ζηελ
αληηκεηψπηζε ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ θαη ζθνπφ έρεη λα βνεζήζεη ην
άηνκν ζηελ απηνπξαγκάησζε θαη ζηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζηε ζρνιηθή
πξαγκαηηθφηεηα. ηα κέζα ηεο ζπκπεξηιακβάλνληαη ε δσγξαθηθή, ε
γπκλαζηηθή, ε κνπζηθή, ε πιαζηηθή, ην δξάκα, νη γξαθηθέο ηέρλεο θ.ιπ. Ζ
έξεπλα έρεη δείμεη φηη νη καζεηέο κε δπζιεμία σθεινχληαη φηαλ βξίζθνληαη ζε
πνιπαηζζεηεξηαθά πεξηβάιινληα κάζεζεο, γηαηί κπνξνχλ λα εμαζθεζνχλ κε
ηα ρέξηα, κε ηα κάηηα θαη γεληθά κε ηα αηζζεηήξηα φξγαλα (Gray, 2001).
Κάλνληαο κηα επηζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο ζα ζπλαληήζνπκε αλαθνξέο
πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη ε Θεαηξηθή Αγσγή βνεζά ηα άηνκα ζηνλ ςπρνινγηθφ,
ζηνλ αηζζεηηθφ, ζηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ζηνλ θνηλσληθφ ηνκέα. Με ηε ζεαηξηθή
παηδεία, φπνπ εκπεξηέρεηαη ην παηρλίδη θαη ε δξάζε, νη καζεηέο θαιιηεξγνχλ
ηε γιψζζα (Podlozny, 2000). Ζ γιψζζα βεβαίσο ζεσξείηαη ηδηαηηέξσο
ζεκαληηθή αθνχ βξίζθεηαη «ζηελ θαξδηά ηεο ζεαηξηθήο έθθξαζεο» θαη ε
Θεαηξηθή Αγσγή βνεζά ηνπο καζεηέο λα απνθηήζνπλ θαιχηεξε άξζξσζε,
[37]

πινπζηφηεξν ιεμηιφγην, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ κε ην δηάινγν βειηηψλνπλ ηηο
δπλαηφηεηεο

απηνειέγρνπ,

εδξαηψλνπλ

δηαπξνζσπηθέο

ζρέζεηο

θαη

απνθνκίδνπλ κνξθσηηθά αγαζά, ρσξίο ην ζηείξν δηδαθηηζκφ ηεο κεησπηθήο
δηδαζθαιίαο (Γηάλλαξεο, 1998∙ Μέιινπ, 1997). Δπηπιένλ, εθηφο απφ ηελ
θαιιηέξγεηα ηεο νκηιίαο, ε δξακαηνπνίεζε θηλεηνπνηεί ηε ζπλαηζζεκαηηθή
δσή, αζθεί ηε θαληαζία, αζθεί ηε κλήκε, ελψ βνεζά ην καζεηή λα ειέγρεη ην
ζψκα θαη ηελ επαηζζεζία ηνπ (Faure & Lascar, 2001).
Ζ ρξήζε ηεο Θεαηξηθήο Αγσγήο πξνζθέξεη κεγάιν πιενλέθηεκα ζηα
άηνκα ηππηθήο αλάπηπμεο: κπνξνχλ λα πεηξακαηηζηνχλ ρσξίο ηνλ θφβν ηνπ
ιάζνπο θαη ησλ ζπλεπεηψλ ηεο αιεζηλήο δσήο, λα ζπκκεηέρνπλ ειεχζεξα,
ρσξίο ηνλ θίλδπλν λα αμηνινγεζνχλ θαη λα απνξξηθζνχλ. Γηα ηα άηνκα φκσο
κε

εηδηθέο

εθπαηδεπηηθέο

αλάγθεο

απηφ

ην

πιενλέθηεκα

θαζίζηαηαη

ζεκαληηθφηεξν, γηαηί νη απνηπρίεο ηνπο ζην ζπίηη θαη ζην ζρνιείν επεξεάδνπλ
αξλεηηθά ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα κάζεζε (Fulk, Brigham & Lohman, 1998∙
Vanauker – Ergle, 2003). Σαπηφρξνλα, ηα άηνκα απηά καζαίλνπλ λα
απνδέρνληαη ηελ απνηπρία. (Alderman, 1999). Έηζη, ε γλψζε απνθηά
βαξχηεηα θαη εδξαηψλεηαη γηα κεγαιχηεξν δηάζηεκα, ελψ φινη νη καζεηέο,
ρσξίο δηαθξίζεηο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εθθξάζνπλ απφςεηο θαη ηδέεο, νη
νπνίεο γίλνληαη απνδεθηέο θαη ζεβαζηέο κε απνηέιεζκα νη δξαζηεξηφηεηεο
πνπ νξγαλψλνληαη λα είλαη επράξηζηεο (Martello, 2001).
Ζ

Θεαηξηθή

Αγσγή

πξνζθέξεηαη

ηδηαίηεξα

σο

παηδαγσγηθφ

θαη

ζεξαπεπηηθφ κέζν γηα ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο (Faure & Lascar, 2001).
ην εηδηθφ ζρνιείν ε Θεαηξηθή Αγσγή απνηειεί νπζηαζηηθφ ζηνηρείν ζηε
δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο θαη ηεο εμέιημεο φισλ ησλ ηθαλνηήησλ (Εψληνπηδέξε, 1991). Πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιν, θηλεηνπνηεί ηνπο καζεηέο, αθφκε
θαη εθείλνπο πνπ εκθαλίδνπλ ηάζε αδηαθνξίαο θαη άξλεζεο. Ζ Θεαηξηθή
Αγσγή πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα λα ραξνχλ θαη λα απνιαχζνπλ ηε δσή
ζπκκεηνρηθά, βίσκα πνπ δξα θαη εληζρχεη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο (Dalley,
1984). Πξνζθέξεη φκσο θαη ηελ επθαηξία ζην άηνκν λα γλσξίζεη θαιχηεξα ην
ζψκα ηνπ, λα δηεξεπλήζεη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ, ελψ
ηαπηφρξνλα απνηειεί θαη έλα πιαίζην αζθάιεηαο πνπ αθπξψλεη θάζε
απεηιεηηθφ ζπλαίζζεκα, θαζψο δελ ππάξρεη αληαγσληζκφο, νχηε «ζσζηφ»
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θαη «ιάζνο», θαζέλαο επηηπγράλεη κε ηνλ ηξφπν ηνπ, ελψ θαλέλαο δελ
απνηπγράλεη (Κνπξεηδήο - Άιθεζηηο, 1993).
ηαλ ν εθπαηδεπηηθφο θιεζεί λα ζπληάμεη θαη λα ζρεδηάζεη ην ηππηθφ
πξφγξακκα ησλ αηφκσλ απηψλ, νθείιεη λα ιάβεη ππφςε ηνπ ηηο δπλαηφηεηεο
ησλ αηφκσλ, ηα ελδηαθέξνληά ηνπο, ηηο αδπλακίεο θαη ηηο δπζθνιίεο ηνπο θαη
ζα πξέπεη λα γλσξίδεη θαη λα ζέηεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ θαη λα ζπγθξνηήζεη έλα
πξφγξακκα πνπ λα δηέπεηαη απφ κεζνδηθφηεηα θαη ξπζκφ αληίζηνηρν κε ηνπο
ξπζκνχο ησλ αηφκσλ απηψλ. Τπφ ηα δεδνκέλα απηά, ζα πξέπεη λα αξρίδεη
απφ ηα πνιχ απιά θαη ηα γλσζηά θαη κε βάζε απηά λα νξίζεη εθηθηνχο
ζηφρνπο, ψζηε λα είλαη βέβαηνο φηη ηα άηνκα ζα ηνπο επηηχρνπλ, θαη λα
πξνρσξεί ζηαδηαθά ζηα ζπλζεηφηεξα θαη δπζθνιφηεξα. Σα άηνκα κε εηδηθέο
αλάγθεο ζπλήζσο δελ έρνπλ απηνπεπνίζεζε θαη πνιιέο θνξέο, ελψ
κπνξνχλ, δελ ηνικνχλ. Πξνέρεη ε αλάπηπμε ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ αηφκσλ
πξνο ηνλ εαπηφ ηνπο, φπσο θαη ηνπ αηζζήκαηνο αζθάιεηαο. Κάζε άηνκν,
αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ, έρεη έλα δηθφ ηνπ ξπζκφ δξάζεο θαη εμέιημεο. Ο
εθπαηδεπηηθφο νθείιεη λα αθνινπζεί ην ξπζκφ απηφ, ρσξίο θακηά βηαζχλε θαη
θηινδνμία. Απηφ ζεκαίλεη φηη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο Θεαηξηθήο Αγσγήο
κπνξεί λα επαλέξρεηαη αθφκα θαη ζηα ίδηα παηρλίδηα θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ
έρεη ήδε θάλεη κε ηνπο καζεηέο, λα ηα επαλαιακβάλεη θαη λα ηα εκπινπηίδεη
ζπλερψο. Σα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο αξέζθνληαη ζηηο επαλαιήςεηο, δηφηη
έηζη αηζζάλνληαη ζίγνπξα φηη κπνξνχλ λα απνδψζνπλ. Μέζα αθξηβψο απφ
ηελ επαλαιεπηηθή δηαδηθαζία απηή απνθηνχλ πεξηζζφηεξε εκπηζηνζχλε ζηνλ
εαπηφ ηνπο, γίλνληαη ηνικεξφηεξα θαη δεκηνπξγηθφηεξα. Σφηε ν εθπαηδεπηηθφο
ζα εκπινπηίζεη ην παηρλίδη ηνπ, ζα εηζάγεη λένπο ξφινπο, λέεο θφξκεο,
θηλήζεηο θαη εθθξάζεηο. Γηάθνξα αληηθείκελα φπσο νη θνχθιεο, νη κάζθεο, ηα
πνιχρξσκα ραξηηά, ηα κνπζηθά φξγαλα θ.ιπ. κπνξνχλ λα ππνβνεζήζνπλ
ηελ

πεξαηηέξσ

θηλεηνπνίεζε

ησλ

καζεηψλ.

Δίλαη

επλφεην

φηη

ν

εθπαηδεπηηθφο, ηνπιάρηζηνλ θαηά ην πξψην δηάζηεκα, θαηεπζχλεη ην Θεαηξηθφ
Παηρλίδη ζεβφκελνο ηηο δπλαηφηεηεο ησλ καζεηψλ. Αξγφηεξα φκσο θαη
αλάινγα κε ηα πεξηζψξηα ειηγκψλ πνπ έρεη, δίλεη φιν θαη πεξηζζφηεξεο
επθαηξίεο θαη πξσηνβνπιίεο ζηνπο καζεηέο (McClintok, 1984).

[39]

ην εηδηθφ ζρνιείν (Κνπξεηδήο - Άιθεζηηο, 1993) ν εθπαηδεπηηθφο, εηδηθά
ζηηο ρακειέο βαζκίδεο, κπνξεί λα κεζνδεχζεη ην πξφγξακκα έηζη ψζηε ην
κεγαιχηεξν κέξνο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο λα γίλεηαη κέζα απφ ηε
δξακαηνπνίεζε. Άιιεο δεκηνπξγηθέο ελαζρνιήζεηο, φπσο ε δσγξαθηθή, ε
κνπζηθή, νη θαηαζθεπέο, ε γιππηηθή, ε καγεηξηθή, ε άζιεζε θαη ηα παηρλίδηα
κπνξνχλ λα ζπλππάξρνπλ, αθφκε θαη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηε Θεαηξηθή
Αγσγή.
Ζ δσή ινηπφλ ζηελ ηάμε θαη εηδηθφηεξα ηνπ εηδηθνχ ζρνιείνπ κπνξεί λα
κεηαηξαπεί ζε έλα ζέαηξν κέζα απφ ην νπνίν θαηαθηάηαη ε δσή. Ο
εθπαηδεπηηθφο,

αθνχ

γλσξίζεη

θαιά

ηα

άηνκα

κε

εηδηθέο αλάγθεο,

αθνινπζψληαο ην πξφγξακκά ηνπ ζηε Θεαηξηθή Αγσγή, κπνξεί λα
πξνζαξκφδεη αζθήζεηο θαη Θεαηξηθά Παηρλίδηα πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο
δπλαηφηεηεο απηψλ ησλ αηφκσλ∙ γηα λα ηηο ηνλίζεη κάιηζηα αθφκε
πεξηζζφηεξν, επηζεκαίλεη ηα ζεηηθά ζεκεία θαη εξγάδεηαη κε απηά. Γεκηνπξγεί
ξφινπο πνπ λα ηαηξηάδνπλ ζηα άηνκα απηά θαη λα παίξλνπλ ελεξγφ κέξνο.
Αμηνπνηεί ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο, φπσο κπνξεί π.ρ. έλα άηνκν κε θηλεηηθά
πξνβιήκαηα λα παίδεη κνπζηθή ή λα αθεγείηαη κηα ηζηνξία. Δπίζεο, κπνξεί
γηα κηα ηέηνηα πεξίπησζε ζηηο δξακαηνπνηήζεηο ν εθπαηδεπηηθφο λα
δεκηνπξγήζεη ξφινπο βαζηζκέλνπο ζην ιφγν θαη φρη ζηε θίλεζε∙ ην άηνκν κε
ηα θηλεηηθά πξνβιήκαηα λα παίμεη ην ξφιν ηνπ δεκνζηνγξάθνπ παίξλνληαο
ζπλεληεχμεηο

απφ

ηνπο

ζπκκαζεηέο

ηνπ∙

λα

απαζρνιεζεί

κε

ηελ

πξνεηνηκαζία ησλ ζθεληθψλ, αλ έρεη ηελ αλάινγε πξνδηάζεζε. Ο
εθπαηδεπηηθφο γεληθά δεκηνπξγεί ξφινπο ζηα «κέηξα» ηνπ αηφκνπ, ζχκθσλα
κε ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ.

1.4.1. Ζ Θεαηξηθή Αγσγή ζηηο δηάθνξεο νκάδεο αηόκσλ κε εηδηθέο
αλάγθεο
Δλδεηθηηθά θαη ζπλνπηηθά ζα επηρεηξήζνπκε λα δψζνπκε έλαλ άμνλα δξάζεο
ζηε Θεαηξηθή Αγσγή γηα ηηο δηάθνξεο νκάδεο αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο.
Πξέπεη λα γίλεη ε επηζήκαλζε φκσο πσο ιφγσ ηεο πνηθηινκνξθίαο ησλ
[40]

νκάδσλ απηψλ θαη ηεο βαζηάο γλψζεο πνπ θαηέρεη ν εθπαηδεπηηθφο ησλ
δπλαηνηήησλ ηνπο, δελ δεζκεχεηαη αιιά αληίζεηα δέρεηαη ηηο πξνηάζεηο απηέο
σο δεκηνπξγηθά εξεζίζκαηα, πνπ ηα πξνζαξκφδεη αληίζηνηρα.
Γηα ηα άηνκα κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε ε Θεαηξηθή Αγσγή θαη ηδηαίηεξα ε
δξακαηνπνίεζε είλαη ην πιένλ ελδεδεηγκέλν εξγαιείν, θαζψο ζπληείλνπλ
ζηελ εμέιημε ηνπ αηφκνπ, ελψ ζπγρξφλσο έρεη πνιχ κεγάιε ζεκαζία γηα ην
ίδην (McCaslin, 1984). Σν άηνκν κπνξεί φρη κφλν λα απνδψζεη πνιχ, αιιά
θαη λα απνιαχζεη ηδηαίηεξε ραξά. θνπφο άιισζηε ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη,
κέζα απφ ην Θεαηξηθφ Παηρλίδη, λα εκπηζηεχνληαη ηα άηνκα πεξηζζφηεξν ηνλ
εαπηφ ηνπο θαη λα γίλνπλ πην αλεμάξηεηα. ην πξφγξακκα πνπ ζα
ζπγθξνηήζεη ν εθπαηδεπηηθφο νθείιεη πξψηα λα ιάβεη ππφςε ηνπ ηηο
δπλαηφηεηεο ησλ αηφκσλ, φπσο θηλεηηθή ηθαλφηεηα, επιπγηζία θ.ιπ.
Γηα άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο ε Θεαηξηθή Αγσγή είλαη ην θαηάιιειν
κέζν γηα λα ηα βνεζήζεη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο
δπλάκεηο θαη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο θαη λα ηα ελζαξξχλεη λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ.
χκθσλα κε ηελ Hackney (1986) πξνγξάκκαηα Θεαηξηθήο Αγσγήο
εληζρχνπλ ηελ απηνπεπνίζεζε, ηε ζπλεξγαηηθφηεηα θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηα
ησλ αηφκσλ κε πξνβιήκαηα φξαζεο θαη νδεγνχλ ζηελ αλάπηπμε ησλ
θνηλσληθψλ θαη λνεηηθψλ ηνπο δεμηνηήησλ.
Γηα άηνκα κε πξνβιήκαηα αθνήο ζχκθσλα κε ηνλ αξξή (2002) ε
Θεαηξηθή Αγσγή είλαη ηδαληθή λα ρξεζηκνπνηεζεί σο «επηθνηλσληαθφ
δηάκεζν». ηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ην Θεαηξηθφ Παηρλίδη ζηα άηνκα κε
πξνβιήκαηα αθνήο βειηηψλνληαη νη γλσζηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο θαη νη
θνηλσληθέο

ηνπο

δεμηφηεηεο,

ην

ζψκα

ηνπο

ρξεζηκνπνηείηαη

σο

απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν γηα λα εθθξάζνπλ ηε ζθέςε ηνπο θαη ηέινο
βειηηψλεηαη ε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο.
Γηα ηα άηνκα κε θηλεηηθέο αλαπεξίεο (Κνπξεηδήο - Άιθεζηηο, 1993), ε
Θεαηξηθή Αγσγή θαη ηδηαίηεξα ε δξακαηνπνίεζε δίλεη πνιιέο επθαηξίεο
άζθεζεο, εηδηθά ζηνπο ηνκείο πνπ κεηνλεθηνχλ ή ληψζνπλ πσο κεηνλεθηνχλ,
θαη παξάιιεια λα αλαπηχμνπλ θαη άιιεο, ίζσο φρη ηφζν εκθαλείο, ηθαλφηεηεο.
Σα άηνκα ινηπφλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ ηάμε κε αλαπεξηθέο θαξέθιεο
κπνξνχλ λα αζθεζνχλ ζε πνηθίιεο ηερληθέο Θεαηξηθνχ Παηρληδηνχ θαη
[41]

ηδηαίηεξα δξακαηνπνίεζεο, θαζψο δελ κπνξνχκε λα πνχκε φηη πθίζηαηαη
θάπνηνο πεξηνξηζκφο ζηηο αζθήζεηο θαη ζηα δξψκελα, απφ ηελ ζηηγκή πνπ
έρνπκε παξαδείγκαηα αηφκσλ πνπ αζθνχληαη ζε δηάθνξα αζιήκαηα,
ρξεζηκνπνηψληαο ηηο αλαπεξηθέο θαξέθιεο αθφκε θαη γηα ηε ζπκκεηνρή ζε
δηεζλείο αγψλεο ηνπ κεγέζνπο ησλ Special Olympics. ηε ζεαηξηθή έθθξαζε
κπνξνχκε κάιηζηα λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ αλαπεξηθή θαξέθια σο κέζν
ραιαξσηηθψλ αζθήζεσλ κε έλα ειαθξχ θνχλεκα, κε ερεηηθά παηρλίδηα,
δεκηνπξγψληαο δηαθφξνπο ήρνπο πάλσ ηεο, φπσο θαη λα ηε κεηαηξέςνπκε
κε ηε δχλακε ηεο θαληαζίαο ζε βάξθα, ηξέλν, ζθελή, απηνθίλεην, κεραλή
ηξέλνπ. Υξεζηκνπνηψληαο πνιιέο θαξέθιεο ζε δηάηαμε κπνξνχκε λα
νδεγεζνχκε ζε απηνζρεδηαζκνχο, φπσο ηαμίδηα ζην ρψξν θαη ζηνλ ρξφλν ζε
κηα ηξηήξε, ζε έλα αηκφπινην, ζ’ έλα ηαμίδη κε ηξέλν ζηελ Αλαηνιή θ.ιπ.
Μέζα ζην πξφγξακκα απηφ βέβαηα κπνξνχκε λα πξνζζέζνπκε θαη
γισζζηθά, κνπζηθά παηρλίδηα, κηκηθή, δηαιφγνπο, ζπλεληεχμεηο, ηειεθσληθέο
ζπλδηαιέμεηο, ξαδηνθσληθέο θαη ηειενπηηθέο εθπνκπέο θ.ιπ.
Ζ θίλεζε φκσο πνπ ζα σθειήζεη πνιχ ηα άηνκα είλαη λα ηα βνεζήζεη ν
εθπαηδεπηηθφο λα ζεθσζνχλ απφ ηηο αλαπεξηθέο θαξέθιεο, λα θαζίζνπλ ζην
πάησκα πάλσ ζε καμηιάξηα, ζε θχθιν, λα θάλνπλ δηάθνξεο θπξίσο θηλεηηθέο
αζθήζεηο. Αθφκα, ν εθπαηδεπηηθφο θξαηψληαο ηα άηνκα κπνξεί λα ηα σζήζεη
λα απηνζρεδηάζνπλ, π.ρ., αθνχ αλέβνπλ ζε έλαλ θχβν, λα θάλνπλ βνπηηέο
ζην ζηξψκα θαη λα γίλνπλ δχηεο πνπ θαηεβαίλνπλ ζην βπζφ γηα ηηο
εμεξεπλήζεηο ηνπο θαη άιιεο αληίζηνηρεο θαηαζηάζεηο.
Ζ θαηαιιειφηεξε ζεαηξηθή έθθξαζε είλαη ίζσο απηή πνπ ζπλδπάδεηαη κε
θνπθινζέαηξν ή ζέαηξν ζθηψλ (Laudy, 1982∙ Κνπηζνγηάλλεο, 2002). Οη
θνχθιεο, ειαθξηέο γηα λα κελ θνπξάδνπλ ηα άηνκα, κπνξεί λα είλαη
δαρηπιφθνπθιεο, κηθξά αλδξείθεια θαη θνχθιεο θνπθινζέαηξνπ ή θηγνχξεο
ζθηψλ. Σε ζεαηξηθή έθθξαζε κπνξεί λα ζπλνδεχεη πξνβνιή εηθφλσλ ή βίληεν
πνπ λα δεκηνπξγνχλ ηελ θαηάιιειε αηκφζθαηξα θαη λα πξνσζνχλ ην ζέκα.
Άηνκα κε θηλεηηθέο αλαπεξίεο ππάξρνπλ θαη ζηα θνηλά ζρνιεία. Δθεί
αλάκεζα ζηα άιια άηνκα κπνξνχλ λα πάξνπλ κέξνο ζηηο πεξηζζφηεξεο
αζθήζεηο απηνζρεδηαζκνχ θαη δξακαηνπνίεζεο, αξθεί λα επηιέμνπλ ηνλ
θαηάιιειν ξφιν (Κνπξεηδήο - Άιθεζηηο, 1993).
[42]
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ζπκπεξηθνξάο απαηηείηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ αληηκεηψπηζή ηνπο. Πνιιέο
θνξέο νη εθπαηδεπηηθνί δελ γλσξίδνπλ ηηο αηηίεο απηήο ηεο ζπκπεξηθνξάο,
πξάγκα πνπ πξέπεη λα ηνπο θάλεη ηδηαηηέξσο πξνζεθηηθνχο. Δίλαη επηπιένλ
απαξαίηεηε ε θαιή ζπλεξγαζία κε ηνπο ιεηηνπξγνχο πνπ αζρνινχληαη κε ηα
άηνκα απηά, φπσο ςπρνιφγνπο, θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο, θπζηνζεξαπεπηέο,
ινγνζεξαπεπηέο, γπκλαζηέο θ.ιπ. χκθσλα κε έξεπλεο θαη απφςεηο
πεπεηξακέλσλ παηδαγσγψλ (Laudy, 1982), ηα άηνκα κε ζπλαηζζεκαηηθέο
δηαηαξαρέο ζα πξέπεη λα αζρνινχληαη ζηε Θεαηξηθή Αγσγή κε ζέκαηα πνπ
ζηξέθνληαη γχξσ απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη φρη ζην ρψξν ηεο θαληαζίαο.
Άηνκα πνπ δελ έρνπλ ηδηαίηεξε επαθή κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα, κπνξεί λα
ηαπηηζηνχλ πιήξσο κε ηα πξφζσπα κηαο θαληαζηηθήο ηζηνξίαο θαη κεηά,
ιφγσ έιιεηςεο ηεο δηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο, λα παξακείλνπλ γηα αξθεηφ θαηξφ
ζην ξφιν πνπ ππνδχζεθαλ. Απηφ ελέρεη θηλδχλνπο πνπ ν εθπαηδεπηηθφο
νθείιεη λα ηνπο γλσξίδεη. Ο εθπαηδεπηηθφο είλαη θαιφ λα μεθηλήζεη κε ζαθείο
θαη μεθαζαξηζκέλεο ηδέεο, κε ζέκαηα πνπ ελδηαθέξνπλ θαη πξνζειθχνπλ ηνπο
καζεηέο, ζέκαηα απιά θαη επράξηζηα, εκπινπηηζκέλα κε κνπζηθή, πνπ
κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ πφιν έιμεο γηα απηνχο, κε ξπζκνχο, ρνξνχο,
παηρλίδηα θαη ηειεηνπξγηθά δξψκελα. Σα ζέκαηα θαη γεληθά φιε ε δξάζε ζην
ζρνιείν είλαη απαξαίηεην λα δεκηνπξγνχλ αζθάιεηα θαη ζηγνπξηά ζηνπο
καζεηέο, ρσξίο απηά λα ζηξέθνληαη γχξσ απφ ηα πξνβιήκαηά ηνπο.
ζνλ αθνξά ηα άηνκα κε απηηζκφ (Sherrat & Peter, 2002), εθθξάδεηαη ε
άπνςε πσο ε Θεαηξηθή Αγσγή δε ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά ζηελ εθπαίδεπζή
ηνπο, γηα ηνλ ιφγν φηη απηά ηα άηνκα αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηελ
επηθνηλσλία θαη ζηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε. Απηέο νη δπζθνιίεο γίλνληαη
εκθαλείο, φηαλ αδπλαηνχλ λα αληηιεθζνχλ ηηο θνηλσληθέο ζπλζήθεο θαη λα
θαηαλνήζνπλ ηηο ζπκπεξηθνξέο θαη ηηο πξνζέζεηο ησλ ζπλαλζξψπσλ ηνπο.
Γπζθνιίεο γελληνχληαη θαη ιφγσ αθακςίαο ζηε ζθέςε ηνπο, ε νπνία απνηειεί
θξαγκφ ζηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο θαληαζίαο, ζηνηρεία
θαζνξηζηηθά ηφζν ηνπ παηρληδηνχ φζν θαη ηνπ δξάκαηνο. Έλα άιιν
ραξαθηεξηζηηθφ ησλ αηφκσλ κε απηηζκφ είλαη φηη δελ κπνξνχλ λα
θαηαλνήζνπλ ηηο αηηηψδεηο ζρέζεηο αλάκεζα ζηα γεγνλφηα. Αληί γηα απηφ,
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ζπκνχληαη

ζπκπεξηθνξέο

πνπ

επαλαιακβάλνληαη

κνλφηνλα,

ελψ

επεμεξγάδνληαη επηδεξκηθά πιεξνθνξίεο ρσξίο λα εκβαζχλνπλ. Απηέο νη
ζπκπεξηθνξέο

νδεγνχλ

ηα

άηνκα

κε

απηηζκφ

λα

ζρεκαηίδνπλ

απνζπαζκαηηθή αληίιεςε γηα ηνλ θφζκν, παξά ηελ πιεζψξα ησλ
πξαγκάησλ πνπ ζπκνχληαη. Γηα ηνλ ιφγν απηφ είλαη αλαγθαίνο ν εληνπηζκφο
ηεο αηηηνινγηθήο ζπλνρήο πνπ νξγαλψλεη ηηο εκπεηξίεο ηνπο θαη ζπλδέεη ηα
γεγνλφηα ζε ζρέζε αηηηαηνχ θαη απνηειέζκαηνο.
Παξφια

απηά, ε βηβιηνγξαθία

αλαθέξεη

φηη

ην

παηρλίδη

θαη νη

δξαζηεξηφηεηέο ηνπ δξάκαηνο βνεζνχλ απνηειεζκαηηθά ηα άηνκα κε απηηζκφ
(Βνγηλδξνχθαο
ζπλεηζθνξέο

&
ηνπ

Scheratt,
Θεαηξηθνχ

2005).

Πξάγκαηη,

Παηρληδηνχ

ζηα

κηα

απφ

άηνκα

ηηο

απηά

πξψηεο
είλαη

ε

«παηρληδηάξηθε δηάζεζε» πνπ ρηίδνπλ, δεκηνπξγψληαο έηζη ζπλζήθεο
ζπλαηζζεκαηηθήο θφξηηζεο κε απνηέιεζκα λα ελνπνηνχληαη νη γλσζηηθέο
δπλαηφηεηεο (Sherratt & Peter, 2002). Σαπηφρξνλα, πξνζθέξεηαη ε επθαηξία
λα απνδεζκεχζνπλ θαη λα εθδειψζνπλ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο, κε απνηέιεζκα
λα εδξαηψλεηαη ε εκπηζηνζχλε ζηηο δεκηνπξγηθέο ηνπο δπλαηφηεηεο (Peter,
2009).
Δπηπιένλ, εθηφο απφ ηελ ηφλσζε ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο, νη
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Θεαηξηθνχ Παηρληδηνχ βνεζνχλ απνθαζηζηηθά ηα άηνκα
κε απηηζκφ λα θαηαλνήζνπλ ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζε δηάθνξεο
θαηαζηάζεηο, ελψ ζπκβάιινπλ ζην λα απνθαηαζηήζνπλ ηα άηνκα κε απηηζκφ
ηε βαζηθή ηνπο αδπλακία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε ιεηηνπξγία ηεο ζπγθίλεζεο
(Sherratt & Peter, 2002). Μέζσ ηνπ παηρληδηνχ θαη θαζψο ηα άηνκα κε
απηηζκφ ππνδχνληαη ξφινπο, κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ έλλνηεο θαη λα ηηο
ζπλδέζνπλ κε ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα. Μάιηζηα, ην παηρλίδη ζα
κπνξνχζε λα ζεσξεζεί «αλάγιπθν» ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο, πνπ
ηα

επηηξέπεη

λα

αληαπνθξηζνχλ

εθδειψλνληαο

πξσηνβνπιίεο,

λα

απνθαιχςνπλ ηηο δεκηνπξγηθέο ηνπο δπλαηφηεηεο θαη θάλνπλ επηινγέο
(Εαθεηξηάδεο & Γαξβνχδεο, 2010).
Με ην παηρλίδη θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ δξάκαηνο ηα άηνκα κε απηηζκφ
εμεξεπλνχλ ηηο ζπλέπεηεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ. χκθσλα κάιηζηα κε ηνλ
Peter (2009) ην δξάκα ζεσξείηαη απνηειεζκαηηθφ γηα καζεηέο κε απηηζκφ,
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θαζψο έηζη δηεγείξεηαη ην ζπλαίζζεκα ησλ καζεηψλ, νη νπνίν εξρφκελνη ζε
επαθή κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο βειηηψλνπλ ηελ απηναληίιεςε ηνπο,
καζαίλνπλ ηελ νκάδα, θαηαλννχλ ηνπο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο, θάλνπλ θηήκα
ηνπο ηηο θαηάιιειεο θάζε θνξά ζπκπεξηθνξέο θαη ελ θαηαθιείδη «αηζζάλνληαη
θαιά».
Ηδηαίηεξε ζεκαζία θαη αλάινγνο ρξφλνο πξέπεη λα δνζεί ζε αζθήζεηο
γλσξηκίαο, επηθνηλσλίαο, εκπηζηνζχλεο, ζψκαηνο θ.ιπ.. Πξέπεη λα εθηηκεζεί
ε ηδηαίηεξε δπλαηφηεηα πνπ πξνζθέξεη ην θνπθινζέαηξν θαη κάιηζηα φηαλ
παίδνπλ νη ίδηνη νη καζεηέο (Άιθεζηηο, 1993).
Δπίζεο, ε θίλεζε, ν ρνξφο θαη ε κηκηθή είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθά. Έλα
άηνκν πνπ δελ εθθξάδεηαη ιεθηηθά, κπνξεί κέζα απφ ηελ θίλεζε, ηε κηκηθή θαη
ην ρνξφ λα βξεη άιινπο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο. Ίζσο ηέινο θηλεηνπνηεζεί ε
ιεθηηθή ηνπ έθθξαζε.
Έλα δεδνκέλν θνηλά παξαδεθηφ θαίλεηαη λα είλαη φηη ζηα πεξηζζφηεξα απφ
απηά ηα άηνκα ην απηνζπλαίζζεκα θαίλεηαη λα είλαη ρακειφ. Υξεηάδεηαη
πνιχο ρξφλνο γηα λα πάξνπλ ηα άηνκα πξσηνβνπιία θαη λα αξρίζνπλ λα
απηνζρεδηάδνπλ ή λα δξακαηνπνηνχλ ηζηνξίεο. Απηφ κάιηζηα πνπ ζπλαληά
θαλείο ζηα ζρνιεία είλαη ε επηζεηηθφηεηα, έλα θαηλφκελν πνπ επηηείλεηαη ιφγσ
ησλ

αληαγσληζηηθψλ

δνκψλ

ηεο

θνηλσλίαο

θαη

ησλ

ζθιεξψλ

θαη

απάλζξσπσλ, ηδηαίηεξα γηα ηνπο καζεηέο, ζπλζεθψλ δηαβίσζεο. Σν
θνηλσληθφ απηφ «ζχκπησκα» κπνξνχκε λα ην ρεηξηζηνχκε κέζα απφ ην
Θεαηξηθφ Παηρλίδη (Erickson, 1989).
ε γεληθέο γξακκέο, κπνξνχκε λα αληηκεησπίζνπκε ηε ζεαηξηθή έθθξαζε
σο ηξφπν εθηφλσζεο. Πξνηείλεηαη γηα ην ιφγν απηφ ε έληνλε δξάζε, αξθεί ν
εθπαηδεπηηθφο λα είλαη πξνεηνηκαζκέλνο θαη έηνηκνο λα ζηακαηήζεη ηελ
ππέξκεηξε επηζεηηθφηεηα πνπ δελ απνθιείεηαη λα εκθαληζηεί θαηά ηε δηάξθεηα
νπνηνπδήπνηε δξψκελνπ, κε δηάθνξεο αζθήζεηο ηνπ ηχπνπ «παιεχνπκε» κε
φιε καο ηε δχλακε ρσξίο λα αθνπκπάεη ν έλαο ηνλ άιινλ θαη άιιεο
παξφκνηεο (Κνπξεηδήο - Άιθεζηηο, 1993).
Γηα ηα άηνκα απφ ζηεξεκέλν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ (Gresham, 1990), ε
Θεαηξηθή

Αγσγή

θαη

ηδηαίηεξα

ε

δξακαηνπνίεζε

έρεη

πνιχ

θαιά

απνηειέζκαηα, εηδηθά αλ ππάξμεη θαη ζπλεξγαζία ηνπ ζρνιείνπ κε ηνλ Γήκν
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θαη ηνπο θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο. Έηζη, κπνξεί λα βειηησζνχλ θάπνηεο
ζπλζήθεο. Μέζα απφ ηε Θεαηξηθή Αγσγή ην άηνκν ζα αλαπηχμεη ηελ
θνηλσληθή ηνπ ηθαλφηεηα, επνκέλσο ηε ζσκαηηθή θαη ηε λνεηηθή.
Γηα ηα άηνκα κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο (Γθφβαξεο, 2003), παηδηά
παιηλλνζηνχλησλ, κεηαλαζηψλ, εηδηθψλ πιεζπζκηαθψλ κεηνλνηηθψλ νκάδσλ,
ην δεδνκέλν είλαη φηη έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ζπλήζσο γεληθεπκέλα θαη
πνηθίια πξνβιήκαηα πξνζαξκνγήο. Άιια ζα πξέπεη λα πξνζαξκνζηνχλ ζ’
έλα λέν πεξηβάιινλ, άιια αληηκεησπίδνπλ γηα πξψηε θνξά ηελ αζηηθή δσή ή
κεγάιεο πνιηηηζηηθέο θαη ζξεζθεπηηθέο δηαθνξέο ελψ παξάιιεια κπνξεί λα
αληηκεησπίδνπλ καζεζηαθέο δπζθνιίεο.
Ζ Θεαηξηθή Αγσγή (Gresham, 1990) είλαη απηή πνπ πξνζθέξεη πνιιέο
επθαηξίεο γηα κηα ηζφξξνπε θνηλσληθή αλάπηπμε. Δθηφο απφ πνηθίιεο
αζθήζεηο θαη παηρλίδηα ξφισλ, φπνπ ζα εμαζθεζνχλ ζε λένπο ξφινπο,
δξψκελα, ηειεηνπξγηθά, ηζηνξίεο θαη απφ ηνπο δχν πνιηηηζηηθνχο ρψξνπο,
έηζη ψζηε ηα άηνκα λα θάλνπλ ζπγθξίζεηο θαη λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο
νκνηφηεηεο θαη ηηο δηαθνξέο, θαιφ είλαη λα γίλνπλ θαη απηνζρεδηαζκνί πνπ λα
αλαθέξνληαη νη δχν ρψξεο, φπσο πρ γελλήζεθα ζηελ … θαη δσ ζηελ ….
Δπίζεο απηνζρεδηαζκνί πνπ έρνπλ ζεκεία αλαθνξάο ηελ θαζεκεξηλή δσή,
ηνπο δξφκνπο, ηελ αγνξά θ.ιπ.
Σα αιινδαπά άηνκα θαζψο θαη ηα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζε εηδηθέο
πιεζπζκηαθέο νκάδεο, εθηφο ηεο κεησκέλεο θνηλσληθφηεηαο, πζηεξνχλ θαη
ζηε γισζζηθή αλάπηπμε. Δπνκέλσο, δξαζηεξηφηεηεο, φπσο γισζζηθέο
αζθήζεηο,

ιεθηηθά

παηρλίδηα

θαη

απηνζρεδηαζκνί,

δξψκελα

θαη

δξακαηνπνηήζεηο, είλαη θαηάιιειεο γηα ηηο νκάδεο ησλ αηφκσλ απηψλ (Lee,
1979∙ Νηθνινχδε, 2006).
χκθσλα κε ηελ Καξαγεσξγίνπ – Short (1989), νη ζσκαηηθέο-θηλεηηθέο
αζθήζεηο έρνπλ ζεκαίλνπζα ζέζε ζηε δηαδηθαζία ηεο δξακαηνπνίεζεο. Ζ
θίλεζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηε γιψζζα παξέρεη πνηθηιία επθαηξηψλ γηα εμέιημε.
Δίλαη πξνηηκφηεξα ινηπφλ γηα ηελ αξρή ηα θηλεηηθά παηρλίδηα – ρνξφο θαη
κηκηθή, έηζη ψζηε λα αλαπηπρζεί ε απηνπεπνίζεζε ησλ αηφκσλ. Γηα αξγφηεξα
είλαη ηα γισζζηθά παηρλίδηα, παξνηκίεο, πνηήκαηα, ζχγρξνλα δξψκελα,
παηρλίδηα

ξφισλ

ζε

δεπγάξηα,

θνπθινζέαηξν,
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αλδξείθεια.

Δπίζεο,

δηαθεκίζεηο πνπ είλαη εχθνιεο, ιηγφινγεο, ζαθείο, δειψζεηο πνπ κπνξνχλ λα
εκπεξηέρνπλ ρηνχκνξ, ηειενπηηθέο εθπνκπέο. Γεληθά ελδείθλπληαη ζχληνκεο
θαη ελδηαθέξνπζεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ βνεζνχλ ηα άηνκα λα εθθξαζηνχλ
θαη λα βειηηψζνπλ ην απηνζπλαίζζεκά ηνπο, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ν ιφγνο ζα
δέλεηαη κε ζχκβνια θαη κε πξάμεηο.
Γηα ηνπο καζεηέο κε εμαηξεηηθά πςειφ δείθηε λνεκνζχλεο (Dubin, 1980), ε
δσή ηνπο κπνξεί λα είλαη γεκάηε απφ πφλν, απνκφλσζε θαη δπζηπρία, θαζψο
νη δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξεο δπζρέξεηεο. Καη ζε
απηήλ ηελ πεξίπησζε ε Θεαηξηθή Αγσγή απνηειεί γηα ηνλ πξνηθηζκέλν
καζεηή ηνλ ηδαληθφ ηξφπν γηα λα «ζπλαληά» ηνπο ππφινηπνπο καζεηέο, λα
ζπλεξγάδεηαη καδί ηνπο, δηακνξθψλνληαο έηζη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κέζα
απφ ελδηαθέξνλ πνπ ην κνηξάδεηαη. Σν ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ κε ηνλ
πξνηθηζκέλν καζεηή είλαη φηη κπνξεί λα απνδψζεη αθφκα θαη ζηηο δχζθνιεο
ή ζχλζεηεο ζεαηξηθέο κνξθέο θαη λα θηάζεη ζε ηδηαίηεξα πςειέο δεκηνπξγηθέο
εθθξάζεηο. Υάξε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο κπνξεί λα νδεγεζεί ζε
επράξηζηα ζπλαηζζήκαηα θαη πάλσ απ’ φια, ζηελ θαηάθηεζε κηαο αίζζεζεο
επηηπρίαο.
Οη εηδηθέο αλάγθεο φκσο δελ ηειεηψλνπλ εδψ, ζε απηέο ηηο γεληθέο
θαηεγνξηνπνηεκέλεο

αλαιχζεηο.

Κάζε

άηνκν

είλαη

κνλαδηθφ

θαη

αλεπαλάιεπην, είλαη ν εαπηφο ηνπ θαη είλαη επφκελν λα έρεη ηε δηθή ηνπ
ηδηαηηεξφηεηα. Γελ πξέπεη πνηέ λα αγλννχκε φηη αθφκα θαη ζηηο πην δχζθνιεο
πεξηπηψζεηο θξχβνληαη θάπνηεο δπλαηφηεηεο. Αλ ν εθπαηδεπηηθφο ηηο
θαιιηεξγήζεη κε ηελ Θεαηξηθή Αγσγή, ηφηε δίλεη ηελ επθαηξία ζην άηνκν λα
αλαγλσξίζεη ηνλ εαπηφ ηνπ σο πξφζσπν (Pribble, 1962).
πγθεθαιαηψλνληαο ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξακε γηα ηνλ ξφιν ηεο
Θεαηξηθήο Αγσγήο γεληθά ζηελ Δηδηθή Αγσγή, πξέπεη λα επηκείλνπκε ζην
ζπκπέξαζκα φηη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Θεαηξηθήο Αγσγήο ε νκάδα,
απαιιαγκέλε απφ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηνλ άθξαην αηνκηθηζκφ δελ
εμνκνηψλεη θαη δελ απνθιείεη θαλέλαλ πξνθαηαβνιηθά. Αληίζεηα, ζην πιαίζην
ηεο ηζφηηκεο επθαηξίαο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα αλαδεηρηνχλ θαη λα
πξνβιεζνχλ φιεο νη ζέζεηο, αθνχ φινη νη καζεηέο ρσξίο δεζκεπηηθέο
πξνθαηαιήςεηο, πνπ πεγάδνπλ απφ ηελ ηαπηφηεηα ηνπ θαινχ ή ηνπ θαθνχ
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καζεηή, εθθξάδνληαη ειεχζεξα θαη απνθαιχπηνπλ ηηο απφςεηο ηνπο επί
ζεκάησλ ζθελνζεζίαο θαη πινθήο. Ζ απξφζθνπηε θαη ρσξίο αγθπιψζεηο
επθαηξία πνπ έρνπλ ηα κέιε ηεο νκάδαο λα βξίζθνπλ πξφζθνξν βήκα λα
δηαηππψζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο, θαιιηεξγεί ην ζπλαίζζεκα ηεο αμηνζχλεο θαη
ηεο απηνεπάξθεηαο. Σαπηφρξνλα, κε ηελ αιιειεπίδξαζε ζπξξηθλψλεηαη ν
θφβνο, ελψ κε ηε ζπκπάζεηα γίλνληαη φινη απνδεθηνί. Υσξίο ην φπιν ηνπ
ζσζηνχ θαη ηνπ ιάζνπο πνπ θαηέρεη ν θνξέαο ηεο γλψζεο, ν εθπαηδεπηηθφο,
ηα φξηα γίλνληαη δπζδηάθξηηα. Σν αηζζεηηθά απνδεθηφ κπνξεί θάζε θνξά λα
ακθηζβεηείηαη, αιιά θαη λα πηνζεηνχληαη κεηά απφ δηαπξαγκάηεπζε θαη
ηεθκεξίσζε

ζέζεηο,

απνξξίπηνληαη.

Έηζη,

αληηιήςεηο

θαη

ακβιχλνληαη

ηδέεο
νη

πνπ

πξνθαηαβνιηθά

ηδηαηηεξφηεηεο

νη

δελ

ζπγθξνχζεηο

πεξηνξίδνληαη θαη δελ παγηψλνληαη ηεξαξρίεο θαηεγνξηνπνίεζεο κε γλψκνλα
ηελ αμηνινγηθή θαηάηαμε ησλ καζεηψλ.

[48]

1.5. Θεαηξηθή Αγσγή θαη Θεαηξηθό Παηρλίδη
Τπάξρνπλ ιφγνη πλεπκαηηθνί, πνιηηηζηηθνί, θνηλσληθνί, νη νπνίνη θάλνπλ
απαξαίηεηε ηελ παξνπζία ηεο Θεαηξηθήο Αγσγήο, ηνπ Θεαηξηθνχ Παηρληδηνχ
ζην ειιεληθφ ζρνιείν, επεηδή έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ αλάπηπμε πνιχηηκσλ
δεμηνηήησλ, αιιά θαη κε ηε δπλαηφηεηα νπζηαζηηθήο δηεξεχλεζεο ησλ
ζεκειησδψλ αξρψλ θαη ζηφρσλ ηνπ αλζξσπηζηηθνχ ραξαθηήξα πνπ αθφκε
έρεη ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα (Γθφβαο, 2002).
χκθσλα κε ηελ Κνληνγηάλλε ( 2000) ην Θεαηξηθφ Παηρλίδη:


Δπηηξέπεη ζηα παηδηά ηελ εμεξεχλεζε ηνπ θφζκνπ ηνπο, ελφο θφζκνπ
πνπ κνηξάδνληαη θαη κε ηα ππφινηπα παηδηά. Οδεγεί ηα παηδηά ζε
ζηελφηεξε ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ ηνπο αιιά θαη ζηελ απνδνρή ηεο
πξαγκαηηθφηεηαο πνπ βηψλνπλ.



Παξέρεη ζηα παηδηά ηε δπλαηφηεηα λα αζθήζνπλ ηηο λνεηηθέο,
ζσκαηηθέο θαη θνηλσληθέο ηνπο δεμηφηεηεο ζε φιν ην θάζκα ηνπο.



Δπηηξέπεη ηελ εμεξεχλεζε ηνπ θαληαζηηθνχ κε αζθάιεηα.



Οδεγεί ην παηδί ζην λα αλαθαιχςεη κφλν ηνπ ηνλ εαπηφ ηνπ αιιά θαη
ηνπο άιινπο, φπσο θαη λα νξίζεη ηελ ηαπηφηεηά ηνπ.



Λεηηνπξγεί γηα ηα παηδηά σο πξφβα γηα ηε δσή πνπ αλνίγεηαη κπξνζηά
ηνπο.



Πξνζθέξεη δηέμνδν αλψδπλε θαη αβιαβή αθφκα ζηηο πην επηθίλδπλεο
νξκέο ηνπ λένπ.



Απνηειεί κέζν θνηλσληθνπνίεζεο δίλνληαο ζηα παηδηά ηελ επθαηξία λα
πξνζαξκφδνληαη, λα ζπλεξγάδνληαη, λα απηνεπηβεβαηψλνληαη θαη λα
αιιειεπηδξνχλ ζε κηα αζθαιή θαη ειεγρφκελε θαηάζηαζε.



Απνηειεί κέζν πξνο ην παηδί γηα λα εθθξάζεη ζπλαηζζήκαηα
εγθιεηζκέλα θαη εκπνδηζκέλα.



Πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ζην παηδί λα βηψζεη ηελ εμέιημε ηεο ηζηνξίαο
ηνπ πνιηηηζκνχ.

χκθσλα κε ηνλ Deniz (2003) ηα παηρλίδηα είηε νκαδηθά είηε αηνκηθά είλαη
«ην πην γλήζην δεκηνχξγεκα ησλ παηδηψλ». Καη ζα επεθηείλνπκε ηελ άπνςε
απηή θαη ζηα ζεαηξηθά παηρλίδηα, έζησ θαη αλ απηά ηα πξνεηνηκάδνπλ νη
[49]

κεγάινη γηα απηά. Δίλαη έηζη ή αιιηψο κηα δξαζηεξηφηεηα ζηελ νπνία θάζε
παηδί ζπκκεηέρεη κε κεγαιχηεξε πξνζπκία απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ
πξαγκαηηθνχ θφζκνπ. Βηψλεη ηελ εκπεηξία πην νινθιεξσκέλα θαη αηζζάλεηαη
ραξνχκελν θαη ηθαλνπνηεκέλν απφ απηή. Δπηπιένλ, ην παηρλίδη απνηειεί
δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία εθθξάδεηαη, αλαγλσξίδεη ηα ηαιέληα θαη ηηο
δεμηφηεηέο ηνπ, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαπηχζζεη ηε δεκηνπξγηθφηεηά ηνπ,
ηνπο

ηξφπνπο

έθθξαζεο

θαη

ζπιινγηζκνχ,

ηε

δπλακηθή

ηνπ

σο

πξνζσπηθφηεηα. Πέξα απφ φια ηα ππφινηπα, ηα παηρλίδηα πνπ παίδνληαη ζην
πιαίζην κηαο νκάδαο ιεηηνπξγνχλ σο κηθξνγξαθίεο ηεο θνηλσλίαο, κηαο
θνηλσλίαο πνπ αλήθνπλ ηα παηδηά απνθιεηζηηθά. Παξέρνπλ κηα εκπεηξία δσήο
πνπ δχζθνια κπνξεί λ’ απνθηεζεί κε άιινλ ηξφπν. Μέζα απφ ηε δηαδηθαζία
απηή, καζαίλνπλ λα ειέγρνπλ ην ζπκφ ηνπο, λα κνηξάδνληαη θαη λα δέρνληαη
ηελ απνηπρία, λα ηεξνχλ ηνπο φξνπο ηνπ παηρληδηνχ, λα καζαίλνπλ λα
θξίλνπλ. Μέζα επίζεο απφ ηα παηρλίδηα αλαθαιχπηνπλ ηα ελδηαθέξνληά ηνπο
κε θπζηθφ ηξφπν, ζπγθξνηψληαο ην πξνζσπηθφ ηνπο κέζν έθθξαζεο, ην
πξψην ζηάδην δειαδή ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο. Σν παηδί αλαπηχζζεη ηελ
ηθαλφηεηα άιισζηε λα αληαπεμέξρεηαη ζηηο δπζθνιίεο αθνχ ζπγθεληξψλεηαη
ζε νηθείν γη’ απηφ αληηθείκελν θαη γεχεηαη ηελ επηηπρία. Ζ εθπαίδεπζε κπνξεί
λα ρξεζηκνπνηήζεη πνιιά απφ απηά ηα ζηνηρεία γηα λα δηεπθνιπλζεί ζηνπο
ζηφρνπο ηεο.
Αλ θάλνπκε κηα ζχγθξηζε ηεο δξακαηηθήο ηέρλεο κε ην παηρλίδη ζα
δηαπηζηψζνπκε θαηά ηελ Kelly (1977) πνιινχο δεζκνχο θαη θνηλά ζεκεία.
Γηαζέηνπλ ηα ίδηα εμειηθηηθά ζηάδηα, έρνπλ παξφκνην ηέινο θαη πεξηζζφηεξν
απφ φια, απνηεινχλ κέξνο φπνπ νη θνηλσληθέο ζπκβάζεηο αλαπαξίζηαληαη
θαη θαηά ζπλέπεηα θαηαλννχληαη βαζχηεξα. πσο ζην παηρλίδη, έηζη θαη ζην
ζεαηξηθφ παηρλίδη ηα παηδηά ππνδχνληαη θαηαζηάζεηο, ξφινπο θαη ηδέεο,
δνθηκάδνπλ ηε θαηαζθεπή θαηαζηάζεσλ θαη γεγνλφησλ πνπ ηα ζπγθξνηνχλ
ζηε θαληαζία ηνπο θαη ηα αλαζπλζέηνπλ κε πνιινχο θαη πξσηφηππνπο
ηξφπνπο.

Καηαθέξλνπλ

ηειηθά

λα

ζπλδέζνπλ

ηελ

εζσηεξηθή

ηνπο

πξαγκαηηθφηεηα κε ηελ εμσηεξηθή, αθνχ κέζσ απηψλ ησλ θαηαζθεπαζκέλσλ
θαηαζηάζεσλ πξνηείλνπλ θαη απνξξίπηνπλ ιχζεηο, γελλνχλ λέεο θαη ηειηθά
ειέγρνπλ θαη αλαδηνξγαλψλνπλ ηνλ θφζκν ηνπο.
[50]

Αμίδεη λα επηζεκάλνπκε ηα ζεκεία ζηα νπνία θαίλεηαη δηαθνξνπνίεζε ηεο
δξακαηνπνίεζεο απφ ην θαληαζηηθφ – ζπκβνιηθφ παηρλίδη παξαζέηνληαο ηνλ
πίλαθα πνπ παξνπζηάδεη ε Άιθεζηηο (1989: 12).

Πίλαθαο 1. Γηαθνξνπνίεζε ηεο δξακαηνπνίεζεο απφ ην θαληαζηηθφ – ζπκβνιηθφ παηρλίδη.
(Άιθεζηηο, 1989:12)

Γξακαηνπνίεζε

Φαληαζηηθό-ζπκβνιηθό παηρλίδη

Παηρλίδη ζπιινγηθφ

Παηρλίδη ζπιινγηθφ αιιά θαη αηνκηθφ

Σν παηδί εδψ δέρεηαη ηε ζπκκεηνρή ησλ

Σν παηδί εδψ δέρεηαη ή φρη ηε ζπκκεηνρή

άιισλ θαη πεξηνξίδεη απηφκαηα ην ξφιν ηνπ.

ησλ άιισλ, αλ δελ ζέιεη, κπνξεί λα κελ
πεξηνξηζηεί θαη λα ελεξγήζεη ζχκθσλα κε ηηο
πεγαίεο επηζπκίεο ηνπ, ρσξίο ζπκβηβαζκφ.

ηε δξακαηνπνίεζε ππάξρεη έλα

ην θαληαζηηθφ παηρλίδη κπνξεί λα ππάξρεη

πξνζρέδην, κηα γεληθή γξακκή ηζηνξίαο ή

έλα πξνζρέδην, αιιά ζπλήζσο δελ ππάξρεη,

κχζνπ, πνπ ην παηδί ην δέρεηαη θαη ην

ελψ ππάξρεη κηα ξεπζηφηεηα ζην ζέκα, θαη

αθνινπζεί. Παξάιιεια, ε δξακαηνπνίεζε

θάζε έλαο κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ κπνξεί λα

έρεη έλαλ ζθειεηφ πνπ ηείλεη λα

αιιάμεη ηελ πνξεία.

νινθιεξσζεί.
ηε δξακαηνπνίεζε ν εθπαηδεπηηθφο ή έλαο

Σν θαληαζηηθφ παηρλίδη μεηπιίγεηαη απφ

κεγαιχηεξνο ζπληνλίδεη θαη θαζνδεγεί ηελ

κφλν ηνπ, ρσξίο πξνθαζνξηζκέλν ζηφρν.

πνξεία.

[51]

Υαξηηά θαη δηάθνξα αληηθείκελα κεηαθέξνπλ

Σν θαληαζηηθφ παηρλίδη δελ ρξεζηκνπνηεί

πνιχ εχθνια ηα παηδηά ζην θαληαζηηθφ

θνζηνχκηα, ραξηηά θ.ι.π. αιιά ηξνθνδνηείηαη

ρψξν.

κνλάρα απφ ηε θαληαζία.

Ζ δξακαηνπνίεζε δίλεη επθαηξίεο ζηα παηδηά

ην θαληαζηηθφ παηρλίδη ν δπλαηφο παίδεη ην

λα αλαιάβνπλ ξφινπο, ηνπο νπνίνπο δελ ζα

δπλαηφ, θαη επηβάιιεηαη ζηνπο άιινπο.

ηνικνχζαλ λα αλαιάβνπλ απφ κφλα ηνπο.

Γεκηνπξγείηαη, δειαδή, κηα ηεξάξρεζε, πνπ

Σν παηδί ρξεηάδεηαη λα θαηαβάιιεη κηα

επαλαιακβάλεηαη ζπλήζσο ζην παηρλίδη,

ζπλεηδεηή πξνζπάζεηα έηζη ψζηε λα

πνπ ηα παηδηά αληηδξνχλ απζφξκεηα. Γελ

εληαρζεί θαη λα πξναγάγεη ηε ξνή, πξάγκα

ππάξρεη θάπνηνο θνηλφο ζηφρνο ή ζεκεία

πνπ πξνυπνζέηεη ην μεπέξαζκα αλαζηνιψλ

πξνθαζνξηζκέλα, πξάγκα πνπ δελ πηέδεη ηα

θαη νξίσλ.

παηδηά

λα

θαηαβάινπλ

ηδηαίηεξεο

πξνζπάζεηεο γηα λα μεπεξάζνπλ ηνλ εαπηφ
ηνπο.

ηε δξακαηνπνίεζε ηελ θίλεζε ζπλνδεχεη

ην θαληαζηηθφ παηρλίδη δελ εκθαλίδεηαη

ιεθηηθή έθθξαζε. Λφγσ κάιηζηα ηνπ ζέκαηνο πάληα ιεθηηθή έθθξαζε. Ή αθφκα κπνξεί λα
ή ηεο θεληξηθήο γξακκήο νθείιεη ε δηα ηνπ

εκθαληζηεί ρσξίο ζπλνρή ή ζπλέπεηα.

ιφγνπ έθθξαζε λα είλαη νξγαλσκέλε θαη
ινγηθά δνκεκέλε.

ηνλ πξφινγν ηνπ βηβιίνπ ηνπ Κνπξεηδή (2001)Το Θεαηρηθό Παητλίδη, ν
Κψζηαο Γεσξγνπζφπνπινο ππνγξακκίδεη γηα ην Θεαηξηθφ Παηρλίδη, φηη είλαη
κηα απφ ηηο πνιιέο αιιά ίζσο θαη ε πην ζχλζεηε θαη απνηειεζκαηηθή
κέζνδνο, γηα λα δηνρεηεπζεί δεκηνπξγηθά ε έκθπηε κηκεηηθή ηάζε ηνπ
αλζξψπνπ.
«Ζ κίκεζε ήηαλ ζηελ νπζία ε δεκηνπξγφο ηνπ πνιηηηζκνχ, ε κεηέξα θάζε
κάζεζεο. Σν Θεαηξηθφ Παηρλίδη είλαη κηα γνεηεπηηθή, ειθπζηηθή δηαδηθαζία κε
ηελ νπνία ην παηδί κπείηαη ζε θάζε δεκφζηα θαη ηδησηηθή “ηειεηή”. Ο
αλζξψπηλνο βίνο είλαη κηα ζχλζεηε θαη πνιχπινθε ηειεηνπξγηθή θαη
[52]

ηαμηλνκηθή επηθνηλσλία. Με ην Θεαηξηθφ Παηρλίδη ην παηδί αλαπαξάγεη ηνλ
θφζκν, ηνλ εξκελεχεη, ηνλ ζρνιηάδεη, ηνλ νηθεηψλεηαη. Σνλ νλνκάδεη θαη ηνλ
θαζηζηά πεξηερφκελν ηεο ζπλείδεζήο ηνπ. ζν πην παηρληψδεο είλαη απηή ε
πξνζπάζεηα, φζν πην παηδαγσγνχζα, ηφζν θαιχηεξα θαη νπζηαζηηθφηεξα ην
παηδί εηζέξρεηαη ζηνλ “θφζκν” ρσξίο λα ηαπεηλψλεηαη, λα αθνκνηψλεηαη, λα
εμνπζελψλεηαη σο πξφζσπν» Κνπξεηδήο (2001: 11).
Σν Θεαηξηθφ Παηρλίδη (Κνπξεηδήο, 2001) ελέρεη φπσο είλαη θπζηθφ ηνλ
ραξαθηήξα ηεο δηαζθέδαζεο. Γελ αθνξά φκσο κφλν ηε ςπραγσγία. Δίλαη
αλαγθαίν λα ζπκφκαζηε θαη λα θαηαλννχκε φηη εληάζζεηαη θαη ζην ζχλνιν ηεο
παηδαγσγηθήο πξαθηηθήο. Σν Θεαηξηθφ Παηρλίδη δελ απνηειεί φκσο κηα ηπραία
αλαθάιπςε θάπνηαο λέαο κεζφδνπ, αιιά είλαη θαξπφο πνιχρξνλεο θαη
θνπηψδνπο πξαθηηθήο εθαξκνγήο θαη ζεσξεηηθήο κειέηεο. Δπηπξνζζέησο
απνηειεί ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ λέσλ παηδαγσγηθψλ αληηιήςεσλ θαη
ζεαηξηθψλ απφςεσλ γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ παηδηνχ, ηελ απειεπζέξσζε
ηεο θαληαζίαο ηνπ, ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ςπρνθηλεηηθήο ηνπ έθθξαζεο, ηελ
θνηλσληθνπνίεζή ηνπ θαη ηελ εμνηθείσζή ηνπ κε ηελ ηέρλε.
Δηδνκέλν σο κέζνδνο, ην Θεαηξηθφ Παηρλίδη (Γαιάληεο, 1990) έρεη ηηο
βάζεηο ηνπ θαη ζηελ παηδαγσγηθή θαη ζηελ ηέρλε. Υξεζηκνπνηεί ηελ
παηδεπηηθή αμία ηνπ ζεάηξνπ γηα λα αθππλίζεη ηφζν ηηο θαιιηηερληθέο φζν θαη
ηηο λνεηηθέο αιιά θαη ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο εθεδξείεο ησλ παηδηψλ. Δμάιινπ,
ην Θεαηξηθφ Παηρλίδη ζεάηαη ην ζέαηξν ζην ζχλνιφ ηνπ, αληηκεησπίδνληαο ηε
ζεαηξηθή ηέρλε φρη κφλν σο νξγάλσζε θαη πξαγκάησζε κηαο παξάζηαζεο,
αιιά σο ζχλνιν «δνθηκαζηψλ» θαη θαηαζηάζεσλ πνπ ν άλζξσπνο, έηζη θη
αιιηψο, βηψλεη κέζα απφ ηελ έκθπηε αλάγθε ηνπ γηα «ζέαζε» θαη «δξάζε».
Πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηφ φηη ην Θεαηξηθφ Παηρλίδη δελ απνηειεί
απηνζθνπφ. Δίλαη έλα κέζν ζηε ζχγρξνλε παηδαγσγηθή (Κνπξεηδήο Άιθεζηηο, 1993) κε ην νπνίν επηδηψθνπκε ην παηδί:


Να αλαθαιχςεη θαη λα εθθξάζεη ηηο δεκηνπξγηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο.



Να θαιιηεξγήζεη θαη λα βειηηψζεη ηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηνπο ζπκκαζεηέο
ηνπ θαη κε ην επξχηεξν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ.



Να αλαπηχμεη ειεπζεξία έθθξαζεο, πξσηνβνπιία θαη αίζζεκα
επζχλεο.
[53]



Να θαιιηεξγεζεί πνιηηηζηηθά θαη αηζζεηηθά, θαηαλνψληαο ην ξφιν ηεο
ηέρλεο ηνπ ζεάηξνπ.



Να ελδηαθεξζεί δεκηνπξγηθά γηα ηα καζήκαηα.



Να ελζαξξπλζεί ζηελ παξαηήξεζε θαη ζηελ απηνζπγθέληξσζε.



Να εθεπξίζθεη πξνζσπηθέο ιχζεηο.



Να βειηηψζεη ην ιεμηιφγηφ ηνπ.



Να εθθξάζεη ελδφκπρεο θαηαζηάζεηο θαη πξνβιήκαηα πνπ ην
απαζρνινχλ.



Να εθηνλσζεί κε ηελ θίλεζε θαη ην ιφγν.



Να απνδέρεηαη φξηα θαη πεξηνξηζκνχο πνπ ηνπ ζέηεη ε νκάδα θαη λα
αλαθαιχπηεη ηελ αλάγθε χπαξμεο θαη ηήξεζεο θαλφλσλ.

Ωο πξνο ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηνπ Θεαηξηθνχ Παηρληδηνχ (Κνπξεηδήο Άιθεζηηο, 1993), πξέπεη λα ππνγξακκηζζνχλ ηα εμήο: ην Θεαηξηθφ Παηρλίδη
δηαθέξεη απφ ηελ θαζηεξσκέλε δηαδηθαζία «αλεβάζκαηνο» ελφο ζεαηξηθνχ
θεηκέλνπ θαη νξγάλσζεο ζρνιηθψλ ενξηψλ ή παξαζηάζεσλ. Γελ ζηεξίδεηαη
ζε θείκελν, ρσξίο λα απνθιείεηαη λα μεθηλάεη απφ θείκελν ή έζησ απφ έλα
«ζρέδην δξάζεο» θαηαζηξσκέλν κφλν απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ – εκςπρσηή ή
θαη κε ηε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ.
θνπφο ηνπ Θεαηξηθνχ Παηρληδηνχ (Κνπξεηδήο - Άιθεζηηο, 1993) δελ είλαη
λα δηδαρηνχλ ηα παηδηά ζέαηξν ή λα αλεβάζνπλ κηα παξάζηαζε κε ηέιεηεο
κεραληζηηθέο θηλήζεηο, ξπζκηθή εθθνξά ηνπ ιφγνπ θαη αηειείσηεο πξφβεο
απνζηήζηζεο θεηκέλνπ. Γελ απνηειεί ζέακα, νχηε αληηθείκελν επίδεημεο θαη
ζηείξαο αλαπαξάζηαζεο θεηκέλσλ. Ο ζηφρνο είλαη ηα παηδηά:
 Να ληψζνπλ θαη φρη λα κνηάζνπλ.
 Να παίμνπλ έλαλ ξφιν εληειψο αβίαζηα θαη ππνθεηκεληθά.
 Να κελ εθκεδελίδεηαη ην πξνζσπηθφ ζηνηρείν αιιά νχηε θαη λα
εθβηάδεηαη.
ην Θεαηξηθφ Παηρλίδη ην παηδί αλαπαξάγεη, βηψλεη, κεηακνξθψλεη θαη
εθθξάδεη κε νηθείν ζ’ απηφ ηξφπν ηηο αλάγθεο θαη ηνλ ηδηαίηεξν θαληαζηηθφ θαη
ηδηφκνξθν θφζκν ηνπ (Ακνηξφπνπινο, 2002 ∙ Αξγπξάθε, 2001).
Σν Θεαηξηθφ Παηρλίδη (Κνπξεηδήο, 2001) είλαη έλαο ηξφπνο γηα λα
επηθνηλσλνχκε θαη κέζα από ηα αηζζήκαηά κας. Ο ζχγρξνλνο άλζξσπνο έρεη
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ηε δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο κε πνιιά κέζα, ην ιφγν, ηελ εηθφλα, ηα ζιφγθαλ
θ.ιπ. Γπζθνιεχεηαη φκσο λα επηθνηλσλήζεη κε ηα αηζζήκαηά ηνπ, λα ηα
εθδειψζεη. Καη ηα παηδηά φκσο ηαιαηπσξνχληαη απφ απνλέθξσζε ηνπ
ζπλαηζζεκαηηθνχ παξάγνληα, ιφγσ ηεο θπξηαξρίαο ηεο λνεζηαξρίαο ηνπ
ζεκεξηλνχ ζρνιείνπ. Λφγσ επηπιένλ ηεο απηνκαηνπνηεκέλεο δσήο θαη ηνπ
ηερλνινγηθνχ

πνιηηηζκνχ,

ακειήζεθε

ε

νιφπιεπξε

αλάπηπμε

ηεο

πξνζσπηθφηεηαο ηνπ παηδηνχ, δειαδή θαη ε ςπρηθή ηνπ θαιιηέξγεηα θαη
σξίκαλζε. Αθνχ νξίδνπκε ην παηδί σο νινθιεξσκέλε πξνζσπηθφηεηα,
πξέπεη λα πξνζθέξνπκε θαη επθαηξίεο έθθξαζεο ηεο δηαίζζεζεο πνπ
απνηειεί ηελ έθθξαζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο. Σν παηδί, κέζα απφ ην Θεαηξηθφ
Παηρλίδη αλαθαιχπηεη παίδνληαο κφλν ηνπ έλα ξφιν. Έηζη, δηαιέγεη έλαλ
έκκεζν ηξφπν επηθνηλσλίαο θαη έθθξαζεο. Γηαιέγεη επίζεο θαη έλαλ ηξφπν
«εξκελείαο» πεξηζζφηεξν απφ δηαίζζεζε παξά γηαηί ην δηδάρηεθε απφ
θάπνηνλ ελήιηθν. Απνθηά δειαδή κηα ζηάζε, κηα πξνζσπηθή ζέαζε. Απηή ε
δηαίζζεζε φζν εκπινπηίδεηαη ηφζν γίλεηαη κέζν επηθνηλσλίαο θαη ζπκκεηνρήο.
Σν παηδί θαηά ην Θεαηξηθφ Παηρλίδη (Κνπξεηδήο, 2001)

απνθηά ηε

δπλαηφηεηα λα δηαθνξνπνηεί ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ, λα απνκαθξχλεηαη απφ
ηνπο θαζηεξσκέλνπο ηξφπνπο ζπκπεξηθνξάο, νη νπνίνη θαζειψλνπλ θαη
εγθισβίδνπλ ηε θαληαζία. Βιέπεη φηη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ δε γίλεηαη
αληηθείκελν αμηνιφγεζεο, θξηηηθήο θαη απφξξηςεο. Απνηειεί ηερληθή γηα ηελ
εμειηθηηθή πνξεία ηνπ παηδηνχ, γηαηί δίλεη άκεζεο επθαηξίεο γηα δεκηνπξγηθή
έθθξαζε, νη νπνίεο δελ παξνπζηάδνληαη ζε άιιεο παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο.
Δπηπιένλ, ην Θεαηξηθφ Παηρλίδη (Κνπξεηδήο, 2001) δηαθέξεη απφ ηελ
θαζηεξσκέλε ζρνιηθή ζεαηξηθή παξάζηαζε φπνπ θπξηαξρεί ε απνκίκεζε θαη
ε εθκεδέληζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζηνηρείνπ ησλ παηδηψλ, αθνχ θαινχληαη λα
παίμνπλ ξφιν ζχκθσλα κε ηελ άπνςε θάπνηνπ, δίρσο πεξηζψξηα επηινγψλ
θαη δπλαηνηήησλ απηνέθθξαζεο δίρσο λα έρνπλ απνθηήζεη ηελ αίζζεζε ηεο
θίλεζεο. Καηά ζπλέπεηα ζην Θεαηξηθφ Παηρλίδη δελ ππάξρεη αλάγθε
επηδίσμεο

θαη

αλαθάιπςε

λέσλ

«ηαιέλησλ»

θ.ιπ.

Ζ

πξνζπάζεηα

επηθεληξψλεηαη ζηελ παξνρή επθαηξηψλ επηθνηλσλίαο, επαηζζεηνπνίεζεο θαη
δεκηνπξγηθήο έθθξαζεο, κε αθνξκή ην παηρλίδη. ηελ παξνρή επίζεο
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επθαηξηψλ γηα θαιιηέξγεηα ή εκπινπηηζκφ ησλ αλζξσπίλσλ ζρέζεσλ κε
άιιεο δξαζηεξηφηεηεο, δεκηνπξγηθέο θαη επράξηζηεο.
ηε δσή ηνπ παηδηνχ ην άγρνο θαζεκεξηλά πνιιαπιαζηάδεηαη ιφγσ ησλ
εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ησλ θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ, ηεο έιιεηςεο
ρξφλνπ θαη ρψξνπ. ια απηά δελ αθήλνπλ πεξηζψξηα γηα φλεηξα, γηα
δεκηνπξγηθέο

πξσηνβνπιίεο,

γηα

αλζξψπηλε

επηθνηλσλία

ρσξίο

αληαγσληζκνχο θαη έληνλεο αληηπαξαζέζεηο. Σν παηδί έρεη επηπιένλ λα
αληηκεησπίζεη έλα ππεξβνιηθά θαηεπζπλφκελν πξφγξακκα θαη θάπνηεο
απηαξρηθέο δνκέο παηδείαο, δεδνκέλα πνπ ην ζπκπηέδνπλ ςπρηθά θαη ην
εγθισβίδνπλ ζε κηα παζεηηθή ζέαζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο κέζα απφ θάπνηα
νζφλε. Οπζηαζηηθά δελ αθήλνπκε πεξηζψξηα θαη δπλαηφηεηεο ζην παηδί, ηδίσο
κέζα ζηελ εθπαίδεπζε, λα αλαθαιχςεη ηνπο δηθνχο ηνπ νξίδνληεο θαη ηνλ
θφζκν φρη κφλν φπσο είλαη αιιά θαη φπσο ζα ήζειε λα είλαη. Απηφ ην
δηθαίσκα ην πξνζθέξεη ην Θεαηξηθφ Παηρλίδη ζχκθσλα κε ηνλ Κνπξεηδή(
2001).
Ζ Παπαγεσξγίνπ (2006) ππνζηεξίδεη φηη κέζα απφ ηελ ίδηα ηελ
εθπαηδεπηηθή πξάμε έρεη δηαγλσζζεί φηη ην Θεαηξηθφ Παηρλίδη αληαπνθξίλεηαη
ζε

δχν

νπζηαζηηθέο

αλάγθεο

ηεο

ζχγρξνλεο

εθπαίδεπζεο,

φπσο

παξαδέρνληαη θαη νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί: ηελ αλάγθε λα αθηεξσζεί ρξφλνο
γηα κηα αλζξσπηζηηθνχ ηχπνπ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηελ αλάγθε
λα δηαιπζεί ε θαηήθεηα ζηελ εθπαίδεπζε. Απηά απνηεινχλ δχν νπζηαζηηθά
δεηήκαηα γηα ηε δεκηνπξγία κηαο λέαο θνπιηνχξαο ζηε ζχγρξνλε εθπαίδεπζε.

1.5.1. Ζ δνκή ηνπ Θεαηξηθνύ Παηρληδηνύ
ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα γηα ηε Θεαηξηθή Αγσγή (Κνπξεηδήο - Άιθεζηηο,
1993) δίλνληαη θαηά ελδεηθηηθφ ηξφπν ηέζζεξηο θάζεηο πξαγκάησζεο ηνπ
Θεαηξηθνχ Παηρληδηνχ: ε απειεπζέξσζε, ην παηρλίδη ξφισλ, ν ζθεληθφο
απηνζρεδηαζκφο θαη ν ζεκαηνινγηθφο άμνλαο.
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Α΄ θάζε: Η απειεσζέρφζε
Δίλαη ε θάζε θαηά ηελ νπνία ηα παηδηά απειεπζεξψλνληαη θαη
ζπγθξνηείηαη ε νκάδα. Σν παηδί απεπζχλεηαη ζηνπο άιινπο κε ηε «ζηάζε» θαη
ηελ θίλεζε, ελψ εθθξάδεηαη θαηά θχξην ιφγν κέζσ ηνπ ζψκαηφο ηνπ. ηελ
έθθξαζή ηνπ απηή ζπκβάιινπλ ζπλδπαζηηθά κνπζηθέο θαη εηθαζηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο. Δίλαη φκσο αλαγθαία ε δπλαηφηεηα θίλεζεο ηνπ παηδηνχ ζην
ρψξν, έηζη ψζηε λα κπνξέζεη λα εθθξαζηεί κε ην ζψκα ηνπ. Κάπνηα
παξαδείγκαηα αζθήζεσλ ζσκαηηθήο έθθξαζεο είλαη ηα εμήο:
 Κίλεζε κε ηα δάθηπια, θαξπφ, παιάκε, πέικαηα, γφλαηα.
 Γίγαληαο – λάλνο / λένο – γέξνο.
 Πέξαζκα απφ πνηακάθη, γέθπξα, βξάρν-βξάρν, επηθίλδπλε ζθάια.
 Αθνχκε θάπνηνλ ήρν ή κηα κνπζηθή θξάζε θαη ηελ εθθξάδνπκε κε ην
ζψκα.
 Κίλεζε φπσο ην πέηαγκα πνπιηψλ.
 Πεηάκε ςειά έλα παλί θαη ηξέρνπκε λα κπνχκε απφ θάησ. Βξέρεη θαη
θάλνπκε ηελ θίλεζε λα ζθεπαζηνχκε.
 Κάλεη δέζηε – βγάδνπκε ην παλί / θάλεη θξχν – ηπιηγφκαζηε / βγαίλεη ν
ήιηνο – ην πεηάκε ςειά θαη ηξέρνπκε.
Καηά ηελ Α΄ θάζε, ην ζηάδην ηεο επαηζζεηνπνίεζεο θαη ηεο ζπγθξφηεζεο
ηεο νκάδαο βνεζνχκε ηα παηδηά λα απνδεζκεπζνχλ απφ ηηο αλαζηνιέο θαη
ηνπο δηζηαγκνχο, αιιά θαη λα επηθνηλσλήζνπλ κεηαμχ ηνπο. Σνλίδνπκε κφλν
ζε απηή ηε θάζε φηη, αθνχ ην ζψκα ηνπο είλαη ην θέληξν επαηζζεηνπνίεζεο
θαη έθθξαζεο ζπλαηζζεκάησλ, επηδηψθνπκε, κε ηηο αζθήζεηο θαη ηα παηρλίδηα
ζσκαηηθήο έθθξαζεο θαη αηζζεζηνθηλεηηθήο δξάζεο, ην παηδί λα νμχλεη ηελ
παξαηεξεηηθφηεηά ηνπ, λα ραιαξψλεη, λα απηνζπγθεληξψλεηαη, λα απνθηά
εληνλφηεξα ηελ αίζζεζε ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ, λα βειηηψλεη ηνλ
ςπρνθηλεηηθφ ηνπ ζπληνληζκφ, λα κεηαβάιιεη ηελ αίζζεζή ηνπ ζε θίλεζε.
Β΄ θάζε: Το παητλίδη ηφλ ρόιφλ
Με ηε δεχηεξε θάζε κπαίλνπκε ζην ζηάδην παξαγσγήο ζεκάησλ. Αθνχ
δειαδή ηα παηδηά ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη κε ην ζψκα ηνπο κπνξνχλ λα
εθθξάζνπλ θαηαζηάζεηο, ελέξγεηεο, επηζπκίεο, αλάγθεο θηι, κπνξνχλ ζηε
ζπλέρεηα λα ζρεδηάζνπλ «ηζηνξίεο», «κχζνπο» κε εζσηεξηθή ελφηεηα (αξρή,
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κέζε, ηέινο). Δίλαη ε θάζε δειαδή θαηά ηελ νπνία παξάγεηαη έλα ζελάξην κε
αξρή, κε θνξχθσζε κέζα απφ θάπνηα πινθή θαη ιχζε, θαζψο θαη κε ηε
δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ ηεο «ζθεληθήο δξάζεο».
Καηά ηε Β΄ θάζε, βξηζθφκαζηε ζην ζηάδην ηεο αλαπαξαγσγήο. Σα παηδηά
αλαθαιχπηνπλ ξφινπο, αλαπαξάγνπλ θαη ζπλζέηνπλ ζχληνκνπο δηαιφγνπο.
Μέζσ ησλ ξφισλ ηα παηδηά:


Βξίζθνπλ ιχζεηο, νδεγνχληαη ζε ζπγθξνχζεηο θαη πξνβαίλνπλ ζε
δηάθνξεο ζπλζέζεηο.



Μεηακθηέδνληαη θαη αιιάδνπλ «ηα ζεκεία φςεο», αλάινγα κε ην
ξφιν πνπ επέιεμαλ.



Γηακνξθψλνπλ πεξηβάιινλ δξάζεο κε δηάθνξνπο ηξφπνπο θαη
πιηθά.



Παίδνπλ δηάθνξνπο ξφινπο, αλάινγα κε ην πψο αηζζάλνληαη.



ρεκαηίδνπλ νκάδεο ξφισλ θαη αλαπαξάγνπλ δηάθνξα ζέκαηα
πνπ αλαπηχζζνληαη παξάιιεια. ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα
επηζεκάλνπκε πσο φηαλ έλα παηδί δεηήζεη ζπκβνπιέο γηα ην πψο
ζα παίμεη ην ξφιν ηνπ, ν δάζθαινο πεξηνξίδεηαη ζην λα δηαγξάςεη
ζε γεληθέο γξακκέο ηελ αηκφζθαηξα κέζα ζηελ νπνία θηλείηαη ν
ξφινο

απηφο

θαη

δελ

θάλεη

«κάζεκα»

ππνθξηηηθήο

ή

«δξακαηνπξγηθή» αλάιπζε ηνπ ξφινπ.
Καζψο αλαπηχζζνληαη απηά ηα παξάιιεια ζέκαηα θαη νη ξφινη,
δεκηνπξγείηαη ην πεξηβάιινλ φπνπ κπνξεί λα αλαπηπρζεί έλα θχξην ζέκα,
πξνο ην νπνίν λα ζπγθιίλνπλ ηα ππφινηπα. Αλ απηφ δε ζπκβεί, νη δηάθνξεο
νκάδεο παξνπζηάδνπλ, φπσο εθείλεο ζέινπλ, θαηά ηελ Γ΄ θάζε, ηνπο ξφινπο
θαη ηα ζέκαηα πνπ ηηο απαζρφιεζαλ. Έηζη, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζην
παηδί,

παίδνληαο

θάπνην

ξφιν,

αλαθαιχπηνληαο

έλα

ζέκα

θαη

δηακνξθψλνληαο έλα πεξηβάιινλ, λα ζπκκεηέρεη ζηε δεκηνπξγία δξάζεο.
Γ΄ θάζε: Ο ζθεληθός ασηοζτεδηαζκός
Απνηειεί ην ζηάδην εθηέιεζεο ηνπ πξνζρεδηαζκέλνπ ζελαξίνπ αιιά θαη ηε
θάζε φπνπ πξνθχπηεη θαη ζθεληθφο απηνζρεδηαζκφο. Καηά ηε δηάξθεηά ηεο ηα
παηδηά αλαθαιχπηνπλ ηηο πξνεθηάζεηο ελφο ξφινπ, ζπλεηδεηνπνηνχλ ηε

[58]

δηαιεθηηθή ζρέζε κε ηα άιια πξφζσπα θαη ζπλαηζζάλνληαη ηα αληίζηνηρα κε
ην ξφιν ηνπο βηψκαηα.
Καηά ηελ Γ΄ θάζε αλαπηχζζεηαη θαη εμειίζζεηαη ν ζεκαηνινγηθφο άμνλαο.
Σα

παηδηά,

αθνχ

δηακνξθψζνπλ

ηνλ

ζθεληθφ

ρψξν,

αξρίδνπλ

λα

παξνπζηάδνπλ ηα ζέκαηα θαη ηνπο ξφινπο πνπ αλαθάιπςαλ. Ζ θαληαζία ηνπο
αζθείηαη κε έλαλ επνηθνδνκεηηθφ ηξφπν ζε θάηη ζπγθεθξηκέλν. Με ηελ θίλεζε
ή θαη ηνλ ιφγν θηάλνπλ ζε έλαλ ζθεληθφ απηνζρεδηαζκφ, ζπλζέηνληαο ηνπο
ξφινπο, ηηο ζθελέο θαη ηα ζέκαηα πνπ ηα απαζρφιεζαλ. Δπηπιένλ επηιέγνπλ
θαη ηα κνπζηθά – ερεηηθά αθνχζκαηα, φπσο θαη ηα ζθεληθά αληηθείκελα,
πξνρσξψληαο ζηελ ηέιεζε ελφο δξψκελνπ πνπ παξήγαγαλ ηα ίδηα.
Γ΄ θάζε: Η αλάισζε – ζσδήηεζε
Δίλαη ην ζεκείν φπνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε αλάιπζε θαη ε επεμεξγαζία ησλ
πεπξαγκέλσλ.

Αλ

θαη

ην

Θεαηξηθφ

Παηρλίδη

κπνξεί

λα

ζεσξεζεί

νινθιεξσκέλν κε ηελ ηξίηε θάζε, κπνξεί λα αθνινπζήζεη ζπδήηεζε πάλσ
ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ έιαβαλ ρψξα αιιά θαη ζηηο αληηδξάζεηο πνπ
αθνινχζεζαλ.
Καηά ηελ Γ΄ θάζε, ε νπνία κπνξεί λα ιάβεη ρψξα κεηά ηελ νινθιήξσζε
ηνπ Θεαηξηθνχ Παηρληδηνχ ή αθφκα θαη θάπνηα άιιε θνξά, κπαίλνπκε ζην
ζηάδην ηεο πνιιαπιήο επεμεξγαζίαο. Απνηειείηαη απφ ζπδήηεζε θαη
αλάιπζε πάλσ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνεγήζεθαλ, ζηνλ ηξφπν πνπ
παίρηεθαλ νη δηάθνξνη ξφινη θαη ηα ζέκαηα. Σα παηδηά εθζέηνπλ ηηο απφςεηο
ηνπο, ζπδεηνχλ, πξνηείλνπλ άιιεο ιχζεηο, πξνβάιινπλ άιιεο ηδέεο θαη αλ
ππάξρεη ρξφλνο, ηηο δνθηκάδνπλ ζηελ πξάμε, θάλνληαο πάιη έλα Θεαηξηθφ
Παηρλίδη απφ ηελ αξρή (Κνπξεηδήο - Άιθεζηηο, 1993).

1.5.2. Σερληθέο ηνπ Θεαηξηθνύ Παηρληδηνύ
«Ζ ζεαηξηθή πξάμε πξνζδηνξίδεηαη απφ κηα δηπιή αλάγθε: έθθξαζεο θαη
επηθνηλσλίαο. Άξα, ππάξρεη Θεαηξηθφ Παηρλίδη, απφ ηε ζηηγκή πνπ θάπνηνο
εθθξάδεηαη γηα ηνπο άιινπο κε ηελ θίλεζε θαη / ή ην ιφγν, κε επραξίζηεζε»
(Faure-Lascar, 2001: 8). Δίλαη παηρλίδη, πνπ νη βαζηθέο ηερληθέο ηνπ
ζπλεπάγνληαη ηε ραξά λα παίδεηο, λα εθθξάδεζαη, λα επηθνηλσλείο.
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Οη βαζηθέο ηερληθέο ηνπ Θεαηξηθνχ Παηρληδηνχ είλαη νη εμήο:
 Αζθήζεηο ζσκαηηθήο έθθξαζεο
 Απηνζρεδηαζκνί
 Παληνκίκα
 Γξακαηνπνίεζε
 Παηρλίδη ξφισλ
Με ηηο αζθήζεης ζφκαηηθής έθθραζες (Κνπξεηδήο - Άιθεζηηο, 1993)
επηδηψθνπκε ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ ζψκαηνο ηνπ παηδηνχ, έηζη ψζηε λα
απνθηήζεη ηε δπλαηφηεηα λα εθθξαζηεί κέζσ απηνχ, αθνχ ην ζψκα ηνπ είλαη
ε θχξηα πεγή επαηζζεηνπνίεζήο ηνπ.
Έθθξαζε ελφο παηδηνχ κε ην ζψκα ηνπ ζεκαίλεη λα:


κπνξεί λα θηλεζεί ειεχζεξα ζην ρψξν,



έρεη αίζζεζε ηνπ ρψξνπ,



αηζζάλεηαη άλεηα κε φια ηα κέιε ηνπ,



αλαθαιχπηεη ην θέληξν βάξνπο ηνπ ζψκαηνο θαη ησλ κειψλ ηνπ,



κπνξεί λα εθθξάδεη ζπλαηζζήκαηα θαη εζσηεξηθέο θαηαζηάζεηο κε ην
ζψκα ηνπ,



αηζζάλεηαη ην βάξνο θαη ηνλ φγθν ησλ αληηθεηκέλσλ θαη



θαηαλνεί ην ζπκβνιηζκφ ησλ ρεηξνλνκηψλ ηνπ.

Ζ θηλεηνπνίεζε επαηζζεηνπνηεί ηνλ εζσηεξηθφ θφζκν ηνπ παηδηνχ. ζν ην
παηδί επαηζζεηνπνηείηαη ηφζν ε θίλεζε γίλεηαη επδηάθξηηε, απνηππψλεηαη κε
ζαθήλεηα ζηνλ ρψξν, παίξλεη δηαζηάζεηο. Μεηαβάιιεηαη ζε κέζν έθθξαζεο
θαη κεηάδνζεο πνηθίισλ κελπκάησλ.
ε γεληθέο γξακκέο, αλ ζειήζνπκε λα ζπγθεληξψζνπκε εθηηκήζεηο γηα ηε
ζεκαζία θαη γηα ηελ ηζρχ ησλ αζθήζεσλ, ζα ιέγακε φηη γηα φιεο ηηο αζθήζεηο
ζσκαηηθήο έθθξαζεο, ειεχζεξεο δξάζεο θαη απηνέθθξαζεο ηνπ παηδηνχ δε
δεηάκε δηεπθξηλίζεηο φπσο, «ηη έθαλεο;», «γηαηί ην έθαλεο;», «ηη ζθέθηεθεο;»,
«πσο έλησζεο;» θ.ιπ.. Αθήλνπκε ην παηδί λα κείλεη κε ηελ αίζζεζή ηνπ.
Άιισζηε, ζηελ πεξίπησζε πνπ ζα δεηνχζακε εμεγήζεηο, φζα ζα καο έιεγε
ειάρηζηε ζρέζε ζα είραλ κε απηά πνπ δνχζε θαη έλησζε παίδνληαο. Σα
πεξηζζφηεξα ζα ήηαλ λνεηηθά θαηαζθεπάζκαηα πνπ ζα είραλ εθεπξεζεί εθ
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ησλ πζηέξσλ θαη ιίγεο θνξέο ζα είραλ ζρέζε κε απηά πνπ ελδερνκέλσο ζα
ήζειε λα αθνχζεη ν δάζθαινο – εκςπρσηήο, κε ζθνπφ λα ην αμηνινγήζεη
αλάινγα. Έπεηηα, αλ εθαξκνδφηαλ θάηη ηέηνην, ζα ραλφηαλ ε ειεχζεξε θαη
απζφξκεηε έθθξαζε ηνπ παηδηνχ, γηαηί θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ηέηνηαο
άζθεζεο, ην παηδί δε ζα άθελε ειεχζεξν ηνλ εαπηφ ηνπ λα δεκηνπξγήζεη,
αιιά ζα ην απαζρνινχζε ε ζθέςε ηνπ ηη ζα πεη κεηά, πνηα εξκελεία ζα
δψζεη. Πνιιέο θνξέο, κάιηζηα, ζα επηδίσθε λα θαιχςεη ή λα θξχςεη ηελ
πξαγκαηηθή δηάζηαζε ηεο εκπεηξίαο πνπ βίσζε. Δμάιινπ, ην ιεμηιφγην ηνπ
παηδηνχ δελ ζα ηνπ επέηξεπε λα εθθξάζεη πάληνηε κε ηνλ ιφγν εθείλα πνπ
εθθξάδεη ζην Θεαηξηθφ Παηρλίδη. ε απηή ηε πεξίπησζε κπνξεί λα ληψζεη
δπζάξεζηα θαη λα κελ πεη ηίπνηα, γηαηί αθξηβψο αδπλαηεί λα εθθξάζεη έιινγα
θάηη πνπ βίσζε κε άιιν θψδηθα. Δλ ηέιεη, κηα ηέηνηα ελέξγεηα κπνξεί λα
ζεσξεζεί πεξηηηή, θαζψο ν ζθνπφο δελ είλαη ε έιινγε έθθξαζε αιιά ε
έθθξαζε κέζσ ηνπ Θεαηξηθνχ Παηρληδηνχ.
Ωο πξνο ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ ασηοζτεδηαζκώλ (Κνπξεηδήο - Άιθεζηηο,
1993), ζα πξέπεη αξρηθά λα νξίζνπκε ζεαηξηθά ηνλ «απηνζρεδηαζκφ» σο ηελ
ππνθξηηηθή ηέρλε πνπ κηκείηαη ηνλ αλζξψπηλν βίν κφλν κε ηελ έκπλεπζε ηεο
ζηηγκήο, δίρσο πξνθαηαζθεπαζκέλν θείκελν.
Ο ζθνπφο ησλ απηνζρεδηαζηηθψλ παηρληδηψλ είλαη λα δψζνπλ ηελ
επθαηξία ζηα παηδηά λα αλαθαιχςνπλ θάπνηεο εκπεηξίεο θαη λα παίμνπλ κε
απηέο. Με ηνλ απηνζρεδηαζκφ αζθείηαη θαη δηεπξχλεηαη ε θαληαζία θαη
δηακνξθψλεηαη έλαο θαηλνχξγηνο θψδηθαο ζπκπεξηθνξάο θαη επηθνηλσλίαο.
Οη

απηνζρεδηαζκνί

δηαθξίλνληαη

ζε

θαηεπζπλφκελνπο, ειεχζεξνπο,

απζφξκεηνπο θαη ζθεληθνχο. πγθεθξηκέλα:
i.

Οη θαηεπζπλφκελνη απηνζρεδηαζκνί ζηεξίδνληαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν
ζέκα πνπ παξάγεηαη απφ ηνλ εκςπρσηή. Σν ζέκα δίλεηαη σο νξηζκέλε
δξαζηεξηφηεηα πνπ ηα παηδηά πξαγκαηνπνηνχλ αηνκηθά ή ζπιινγηθά.
Έλαο

θαηεπζπλφκελνο

απηνζρεδηαζκφο

κπνξεί

λα

πξνθαιέζεη

εξέζηζκα γηα ηελ παξαγσγή ειεχζεξσλ απηνζρεδηαζκψλ απφ ηα
παηδηά.
ii.

Οη ειεχζεξνη απηνζρεδηαζκνί είλαη ζέκαηα ή δξψκελα πνπ ηα παηδηά
αλαθαιχπηνπλ κφλα ηνπο ή ζε νκάδεο. πλήζσο απνηεινχλ ην
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πξφζρεκα, γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ νη «ξφινη» πνπ αλαθάιπςαλ ηα ίδηα
ηα παηδηά.
iii.

Οη απζφξκεηνη απηνζρεδηαζκνί είλαη εθείλνη πνπ πξνβάιινληαη απφ ηα
παηδηά πνιιέο θνξέο κε ηε κνξθή ηπραίνπ δηαιφγνπ ή «ζηάζεο» ζηε
δηάξθεηα ελφο νκαδηθνχ ή αηνκηθνχ παηρληδηνχ.

iv.

Ο ζθεληθφο απηνζρεδηαζκφο είλαη ε ζθεληθή πξαγκάησζε, ην
απνηέιεζκα πνπ πξνέθπςε απφ πξνεγνχκελνπο απηνζρεδηαζκνχο.
Πνιιέο θνξέο έλαο απηνζρεδηαζκφο αλαπαξάγεη θάπνηνλ άιινλ.

Ξεθηλψληαο απφ έλαλ θαηεπζπλφκελν απηνζρεδηαζκφ κπνξνχκε κε
επθνιία λα θηάζνπκε ζε έλαλ ειεχζεξν, φπσο θαη ην αληίζεην. Απηφ κπνξεί
λα ζπκβεί θαη ζε κηα απζηεξά δνκεκέλε θαη θαηεπζπλφκελε παξάζηαζε, θαη
πνιχ πεξηζζφηεξν βέβαηα, φπσο είλαη θπζηθφ, θαηά ηε δηάξθεηα ελφο
ζεαηξηθνχ παηρληδηνχ. Δίλαη απηνλφεην βέβαηα φηη δελ είλαη απαξαίηεην θάζε
απηνζρεδηαζκφο λα θαηαιήγεη ζε ζθεληθφ απνηέιεζκα. Αλ φκσο απνπζηάδεη
ν απηνζρεδηαζκφο, ζεκαίλεη φηη έρνπκε απνθιείζεη ην ηπραίν απφ ηελ ίδηα ηε
δσή.
Πεγή

παξαγσγήο ελφο απηνζρεδηαζηηθνχ παηρληδηνχ

κε ζεαηξηθφ

ραξαθηήξα κπνξεί λα απνηειέζεη ε ζρέζε ηνπ παηδηνχ κε ηα αληηθείκελα, ην
ζψκα ηνπ, ηηο κάζθεο θαη ηα δηάθνξα νπηηθναθνπζηηθά εξεζίζκαηα.
Ωο πξνο ηελ ηερληθή ηεο παληοκίκας (Κνπξεηδήο - Άιθεζηηο, 1993), ζα
πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε πσο δελ απνηειεί κφλν «ζέαηξν ζησπήο», θαηά κηα
δηαδεδνκέλε άπνςε, αιιά παληνκίκα κπνξεί λα ππάξμεη θαη ζε ζέαηξν
πξφδαο. Παληνκίκα ινηπφλ κπνξεί λα θάλεη θαη έλαο εζνπνηφο πνπ κηιάεη
θαζψο

θαη

ζηελ

παληνκίκα

ππάξρεη

ιφγνο,

κφλν

πνπ

δελ

είλαη

εθθσλνχκελνο.
Μέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηεο παληνκίκαο ην παηδί έρεη ηελ επθαηξία λα
εθθξάζεη ζπλαηζζήκαηα θαη ζθέςεηο, κε ζθνπφ φρη λα αλαπιεξψζεη ην ιφγν,
αιιά λα ηνλ εκπινπηίζεη. Μέζσ απηήο δειαδή, λα αλαθαιχςεη θαη λα
εθθξάζεη ηελ αίζζεζε θαη ην πεξηερφκελν φρη κφλν ησλ ιέμεσλ αιιά θαη ησλ
ππνινίπσλ ζηνηρείσλ ηεο δσήο. Ζ παληνκίκα, επηπιένλ, νδεγεί ην παηδί ζηελ
νξγαλσκέλε θαη πεηζαξρεκέλε εθθξαζηηθή θίλεζε, θαζψο δελ απνηειεί – ή
δελ πξέπεη λα θαηαιήγεη – ζε ρείκαξξν ρεηξνλνκηψλ, νχηε γθξηκάηζα. Γίλεηαη
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ε δπλαηφηεηα νιφθιεξν ην ζψκα λα θάλεη ζαθή ηα αηζζήκαηα θαη ηηο
παξνξκήζεηο, κεηαδίδνληαο απηφ πνπ απνηειεί βίσκα, ζπγθίλεζε, ραξά.
Ωο ηερληθή, ε παληνκίκα είλαη παξνχζα ζε θάζε θάζε ηνπ Θεαηξηθνχ
Παηρληδηνχ, αθνχ απηφ γηα λα δεκηνπξγήζεη δξάζε δελ μεθηλά απαξαίηεηα
απφ θάπνην θείκελν. Γηα ηε ρξήζε ηεο κάιηζηα ζην Θεαηξηθφ Παηρλίδη δελ
είλαη απαξαίηεηε θάπνηα ηδηαίηεξε πξνεηνηκαζία. Σα ίδηα ηα παηδηά ηελ
επηβάιινπλ ζε πνιιά επίπεδα θαη κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. Παίδνληαο
φκσο παηρλίδηα παληνκίκαο, ηα παηδηά έρνπλ ηελ επθαηξία λα αζθεζνχλ ζε
θάπνηεο πεξηνρέο απηήο ηεο παλάξραηαο ηέρλεο, νη ξίδεο ηηο νπνίεο
βξίζθνληαη ζηα ζξεζθεπηηθά έζηκα φισλ ησλ πξσηφγνλσλ ιαψλ, ζηελ
ειιεληθή, ηε ξσκατθή φζν θαη ζηελ αζηαηηθή παξαζηαηηθή ηέρλε. Ζ παληνκίκα
ηέινο απαληάηαη ζην ζψκα, ηελ αίζζεζε θαη ηε θαληαζία, ελψ παηρλίδηα κε
θαληαζηηθά αληηθείκελα, κε θαληαζηηθά πξφζσπα αιιά θαη κε ηδέεο ζε έλα
θαληαζηηθφ ρψξν, είλαη απηά πνπ πξνεηνηκάδνπλ θαη εηζάγνπλ ην παηδί ζηελ
έλλνηα ηεο παληνκίκαο.
Ζ δρακαηοποίεζε (Κνπξεηδήο - Άιθεζηηο, 1993) απνηειεί ηελ θνξχθσζε
ηεο ζπλζεηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ μεθίλεζε απφ ηελ ειεχζεξε θαη απζφξκεηε
έθθξαζε. Ζ δξακαηνπνίεζε φκσο βαζίδεηαη ζε έλα ζέκα. Σν ζέκα απηφ
κπνξεί λα δνζεί πξνθνξηθά ή λα αληιεζεί απφ γξαπηφ θείκελν. Μπνξεί φκσο
λα ην δεκηνπξγήζνπλ θαη ηα ίδηα ηα παηδηά, κηα δηαδηθαζία ηδηαηηέξσο
δεκηνπξγηθή. Σα παηδηά, θαζψο ζπλζέηνπλ ηηο δηθέο ηνπο ηζηνξίεο, κπνξνχλ
λα ζπζρεηίζνπλ ηνλ εμσηεξηθφ θφζκν κε ηα πξνζσπηθά ηνπο πξνβιήκαηα, ηηο
επηζπκίεο, ηηο αγσλίεο, ηα άγρε, ηα φλεηξα. Μπνξνχλ επηπιένλ λα
επεμεξγαζηνχλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλνπλ, λα νηθνδνκήζνπλ ηηο
γλψζεηο ηνπο θαη λα αλαπηχμνπλ ηα ελδηαθέξνληά ηνπο γηα ηνλ θφζκν γχξσ
ηνπο.
Καηά ηνλ McCaslin (1984) θαζψο ηα παηδηά δξακαηνπνηνχλ κηα ηζηνξία,
απνθηνχλ θαη ηελ επθαηξία λα εθθξαζηνχλ κε ην ζψκα ηνπο, λα αλαπηχμνπλ
ηε θαληαζία ηνπο θαη λα ππνδπζνχλ άιινπο ξφινπο. Μπνξνχλ λα εθθξάζνπλ
ειεχζεξα ηηο ηδέεο ηνπο, λα ηηο ζπζρεηίζνπλ κε ηηο ηδέεο ησλ άιισλ θαη θαηά
ζπλέπεηα λα ηνπο θαηαλνήζνπλ θαη λα ζπλεξγαζηνχλ καδί ηνπο. Δπηπιένλ,
ηνπο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα ρεηξηζηνχλ πξνβιήκαηα, λα πξνηείλνπλ ιχζεηο,
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λα εθηνλψζνπλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο θφξηηζε, λα αλαπηχμνπλ ηηο
γισζζηθέο ηνπο δεμηφηεηεο, λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηηο ηέρλεο θαη λα
ςπραγσγεζνχλ.
Σα εξεζίζκαηα γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο παξακπζηνχ, κηαο ηζηνξίαο ή ελφο
κχζνπ είλαη πηζαλφ λα πξνέξρνληαη απφ ηα ίδηα ηα παηδηά, απφ ηνλ θφζκν ηεο
θαληαζίαο ηνπο, απφ ηηο εκπεηξίεο ηνπο, απφ ην άκεζν ή έκκεζν πεξηβάιινλ
ή απφ πιεξνθνξίεο θαη γλψζεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα καζήκαηά ηνπο, ή
λα παξέρνληαη απφ ην δάζθαιφ ηνπο. Άιισζηε ν δάζθαινο, κε ηε
παηδαγσγηθή ηνπ επαηζζεζία, νθείιεη άιινηε λα εθκαηεχεη ηα εξεζίζκαηα απφ
ηα παηδηά θαη άιινηε λα ηα παξέρεη ν ίδηνο, ζχκθσλα κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ
καζήκαηνο, ηηο αλάγθεο θαη ηε ζχλζεζε ηεο νκάδαο.
Με ηε δηαδηθαζία ηεο δξακαηνπνίεζεο (Κνπξεηδήο - Άιθεζηηο, 1993), ηα
παηδηά

δνπλ

γηα

έλα

πεξηνξηζκέλν

ρξνληθφ

δηάζηεκα

ζε

άιιε

πξαγκαηηθφηεηα. Απφ ην πεξηβάιινλ θαη ηελ θαζεκεξηλφηεηα εηζέξρνληαη ζε
έλα θφζκν θαληαζηηθφ, γηα λα βηψζνπλ έλα «γίγλεζζαη» ζχκθσλν κε ηηο
πξνζσπηθέο ηνπο αλάγθεο. Έπεηηα εμέξρνληαη πάιη θαη επηζηξέθνπλ ζηελ
αληηθεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηα. Οπζηαζηηθά ζπληειείηαη έλα πέξαζκα, κηα
κεηάβαζε. Απηή ε «αξρή» θαη ην «ηέινο» είλαη αλαγθαίν λα νξηνζεηνχληαη θαη
λα βηψλνληαη απφ θάζε κέινο. Με ηνλ ηξφπν απηφ κπνξεί ν θαζέλαο, έρνληαο
ηε γλψζε ησλ νξίσλ κεηαμχ ηνπ θαληαζηηθνχ θαη ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, λα
θξαηά θαη λα απνθξπζηαιιψλεη κέζα ηνπ φ,ηη πνιχηηκν θέξδηζε απφ ηελ
εκπεηξία απηή. Ζ νκάδα ζπλεζίδεη θάζε θνξά λα νξίδεη ην ζήκα ηεο αξρήο θαη
ην ζήκα ηνπ «ηέινπο», π.ρ. κε ην άλακκα θαη ην ζβήζηκν ελφο θαθνχ, κε ην
ρηχπεκα ελφο θνπδνπληνχ, κε ην ρηχπεκα πνδηνχ ή ρεξηψλ, ην πέηαγκα κηαο
ςεχηηθεο ηεξάζηηαο πεηαινχδαο, ην αλέκηζκα παληψλ – καληηιηψλ θ.ιπ..
Με ην παητλίδη ρόιφλ (Γηάλλαξεο, 1995) θαη θαζψο ην παηδί εθηειεί έλαλ
ξφιν, θαζψο πξνζπνηείηαη έλα άιιν πξφζσπν χζηεξα απφ ηξηβή θαη δνθηκή,
ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε κηαο ζπγθεθξηκέλεο δξάζεο θαη ζπκκεηέρεη ζηε
δηακφξθσζε κηαο ππφζεζεο κέζα απφ ηελ νπνία ιεηηνπξγεί ν ξφινο. Με ηνλ
ηξφπν απηφ πξνρσξεί ζηελ αλαγλψξηζε απηνχ ηνπ πξνζψπνπ θαη ζηελ
θαηαλφεζή ηνπ. Έηζη, δηακνξθψλεη ηε ζηάζε ηνπ απέλαληη ζην πξφζσπν θαη
ζηελ νκάδα πνπ αλήθεη. Θα είλαη κάιηζηα έηνηκν αλά πάζα ζηηγκή γηα
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κειινληηθή εθπιήξσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηεο κνξθήο ηνπ ξφινπ πνπ
θαηέρεη πιένλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ, κε ζθνπφ ηελ πιήξε αλαζχλζεζή
ηνπ.
χκθσλα κάιηζηα κε ηελ έμηνπ (1998), γηα λα δήζεη ην ξφιν ηνπ ην παηδί
«κπαίλεη» ζε κηα σποζεηηθή θαηάζηαζε, κε ηξφπν παξφκνην κε εθείλν πνπ
αθνινπζνχλ νη εζνπνηνί γηα λα «ρηίζνπλ» ην ξφιν ηνπο (ηε δηεξεχλεζε θαη
ηελ αλάιπζε δειαδή ελφο ξφινπ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ). Απηφ ζπκβαίλεη
γηαηί ζην ζέαηξν, νη ξφινη θαη ν κχζνο απνηεινχλ ζχλνιν απφ πνιιά «αλ» ηα
νπνία

θηηάρλνπλ

κηα

θαζφια

ςεχηηθή

πξαγκαηηθφηεηα,

ηε

ζθεληθή

πξαγκαηηθφηεηα, ε νπνία φκσο είλαη βαζηζκέλε ζηελ ίδηα ηε δσή. Ο
ππνζεηηθφο θφζκνο ηνπ ζεάηξνπ είλαη έλα γεγνλφο θνηλψο απνδεθηφ ηφζν
απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, εζνπνηνχο θαη κε, φζν θαη απφ ην ίδην ην θνηλφ. Σν
ρηίζηκν απηήο ηεο ππνζεηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο πξαγκαηψλεηαη απφ ηνλ
ζπκκεηέρνληα ζηε ζεαηξηθή δξάζε κε ηελ ελαξθηήξηα εξψηεζε πξνο ηνλ
εαπηφ ηνπ «ηη ζα έθαλα αλ ήκνπλ…;».
Απηφ ην «αλ», ν ηαληζιάβζθη (1977) ην ζεσξεί «καγηθφ», θαζψο είλαη ην
θπξίαξρν ζηνηρείν ηεο ηερληθήο ηνπ «ρηηζίκαηνο» ηνπ ξφινπ. Έλαο εζνπνηφο
πξέπεη κφλν λα πξνζπαζεί λα απαληήζεη ζηελ εξψηεζε «ηη ζα έθαλα αλ
ήκνπλ ζηε ζέζε ηνπ βαζηιηά Λεξ;». Απηφ ην «καγηθφ αλ», φπσο ην έιεγε ν
ηαληζιάβζθη, κεηαηξέπεη ηελ πξφζεζε ηνπ ραξαθηήξα ζε πξφζεζε ηνπ
εζνπνηνχ.Σν παηδί ππνβνεζηέηαη ζηε δεκηνπξγία απηήο ηεο ππνζεηηθήο
θαηάζηαζεο απφ ζεηξά δεκηνπξγηθψλ εξεζηζκάησλ πνπ απνηεινχλ πεγέο
αθνξκήζεσλ γηα ηε δεκηνπξγία ξφισλ.
ηα παηρλίδηα ξφισλ (Sommers, 2003) oη ζπκκεηέρνληεο παίδνπλ ξφινπο
πνπ δελ ζα ηνπο έπαηδαλ πνηέ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή, φπσο π.ρ. ηνπ
παηέξα, ηνπ αζηπλνκηθνχ θ.ιπ. Γνθηκάδνπλ θαηαζηάζεηο θαη ζπλζήθεο
δηαθνξεηηθέο απφ ηηο θπζηνινγηθέο ζηε δηθή ηνπο θαζεκεξηλφηεηα, ζπλζήθεο
πνπ κπνξνχλ λα ηζρχνπλ ζηε δσή ησλ άιισλ αλζξψπσλ. Καζψο παίδνπλ ην
ξφιν ηνπ άιινπ, θαζψο δξαζηεξηνπνηείηαη ην «καγηθφ αλ», νη ζπκκεηέρνληεο
αλαινγίδνληαη ηελ θαηάζηαζε ρξεζηκνπνηψληαο ηε θαληαζία θαη ηηο
αλακλήζεηο ηνπο, κε βάζε εκπεηξίεο απφ ηε δσή ή ζηνηρεία απφ ηελ
ηειεφξαζε θαη ηα βηβιία. Ζ εκπεηξία βέβαηα δελ είλαη εληειψο θαηλνχξγηα γηαηί
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νη θαηαζηάζεηο πνπ θαληάδνληαη φζνη ζπκκεηέρνπλ πξνέξρνληαη απφ ηε δσή.
πσο ππνζηεξίδεη ν Watkins(1983) φηαλ νη θνηλσληθέο αμίεο καο
παξνπζηάδνληαη

ζηε

δηαδηθαζία

ηνπ

ζεάηξνπ,

κπνξνχκε

λα

πξνβιεκαηηζηνχκε ζρεηηθά κ’ απηέο, ζεσξψληαο ηεο κηα ζεηξά πξνηχπσλ ηνπ
πξαγκαηηθνχ καο θφζκνπ, ηα νπνία ηνπ δίλνπλ ζπλνρή θαη αξκνλία.
Ζ ζθέςε φζσλ ζπκκεηέρνπλ ζηα παηρλίδηα ξφισλ θαηεπζχλεηαη ζην πσο
ζα αηζζαλφηαλ θάπνηνο ζηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε. Καζψο αξρίδνπλ λα παίδνπλ,
ε θαληαζία ηνπο βνεζάεη λα νξίζνπλ ηα πιαίζηά ηεο αιιά θαη λα
αλαθαιχςνπλ ην λφεκά ηεο. πσο ππνζηεξίδεη ν Barrow (1988) αλ πξφθεηηαη
λα ζπληαηξηάζνπκε ηηο απφςεηο άιισλ γηα καο, ηνλ εαπηφ καο θαη ηε
ζπκπεξηθνξά καο, πξέπεη λνεηά λα έξζνπκε ζε επαθή θαη λα ηαπηηζηνχκε
καδί ηνπο, λα πξνζπαζήζνπκε κέζσ ηεο θαληαζίαο λα δνχκε ηα πξάγκαηα
απφ ηε δηθή ηνπο νπηηθή γσλία. Αλ κπνξνχκε λνεηά λα ηαπηηζηνχκε κε
άιινπο, ζα κπνξέζνπκε λα πεηχρνπκε κηα θαιχηεξε αίζζεζε ηνπ εαπηνχ
καο, θαζψο θαη ησλ άιισλ.
χκθσλα κε ηελ Al-Yamani Rashed (2006) φινη φζνη ζπκκεηέρνπλ ζε
παηρλίδηα ξφισλ γίλνληαη απηφκαηα θαη κέξνο ηεο εκπεηξίαο, θαζψο βηψλνπλ
ηνλ εαπηφ ηνπο ζε έλαλ δηαθνξεηηθφ θφζκν. Μέζσ απηήο ηεο δηαδηθαζίαο, νη
άλζξσπνη εθθξάδνπλ βαζηά ζπλαηζζήκαηα, ελψ έξρνληαη θαηά αληηπαξάζεζε
κε ηνλ εαπηφ ηνπο θαζψο ζπγθξίλνληαη κε ηνπο άιινπο. Οη ζπκκεηέρνληεο
μεθηλνχλ έλα ηαμίδη εμεξεχλεζεο, θαζνξηζκνχ, κεηάθξαζεο, εξκελείαο ηνπ
ξφινπ, φηαλ καζαίλνπλ λα αληηιακβάλνληαη ηνλ εαπηφ ηνπο δηαθνξεηηθά:
δνθηκάδνπλ ηα φξηα ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο, ππνδπφκελνη δηαθνξεηηθέο
αλζξψπηλεο

θαηαζηάζεηο.

Αξρίδνπλ

λα

αλαδεηνχλ

ηα

αίηηα

θαη

ηα

απνηειέζκαηα ζηηο δξάζεηο θαη ηηο αιιειεπηδξάζεηο ηνπ «εαπηνχ» θαη ηνπ
«άιινπ».
Απηή

ε

δηαδηθαζία

αλαδήηεζεο

νξίδεηαη

σο

«δηάινγνο»

ή

«δηαπξαγκάηεπζε» θαη κπνξεί λα ζπκβεί ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα: κε ηνπο
άιινπο λα παίδνπλ ξφινπο, κε ηνπο ζεαηέο, κε ην ζελάξην ή κε ηνλ εαπηφ καο
φηαλ αλνίγνπκε δηάινγν. Μέζσ απηήο ηεο ζεαηξηθήο δηαιεθηηθήο δηαδηθαζίαο
ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα, ην άηνκν πηνζεηεί ζπλαηζζήκαηα θαη ζθέςεηο πνπ ην
νδεγνχλ ζε επηθνηλσλία ηεο λφεζεο κε ην ζψκα θαη ηελ θαξδηά, πξάγκα πνπ
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κπνξεί λα νδεγήζεη ζε θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ «εαπηνχ» θαη ηνπ «άιινπ»
(Carasco, 1996∙ Heathcote, 1985). Μέζσ απηνχ ηνπ δηαιφγνπ απνθηά
θάπνηνο απζφξκεηα βαζηά επίγλσζε ηνπ εαπηνχ ηνπ αιιά θαη κηα
πιεξέζηεξε εηθφλα ηνπ άιινπ.
πσο ζεκεηψλεη θαη ν Neelands (2002), ζηελ αλάιεςε ξφισλ,
θαληαδφκαζηε ηνλ εαπηφ καο ζαλ ηνλ άιιν, πξνζπαζνχκε λα βξνχκε ηνλ
εαπηφ καο κέζα ζηνλ άιινλ, θαη κέζα απφ απηφ αλαγλσξίδνπκε ηνλ άιιν
κέζα καο. Απηή είλαη ε θξίζηκε θαη αλεθηίκεηε ζχλδεζε πνπ επηηπγράλνπλ
φιεο νη κνξθέο ζεαηξηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Πνιινί βέβαηα απφ ηνπο καζεηέο
ελδέρεηαη λα έρνπλ κηα θησρή θαη πεξηνξηζκέλε αίζζεζε ηνπ «εαπηνχ» θαη
ηνπ «άιινπ». Οη πηζαλνί «άιινη»

εαπηνί ησλ καζεηψλ απηψλ ζπλήζσο

πεξηνξίδνληαη απφ ηελ έιιεηςε ηεο θαληαζίαο ηνπο ζε εθείλν πνπ ηνπο έρνπλ
νξίζεη νη άιινη. Ζ γθάκα ησλ πηζαλψλ «άιισλ» εαπηψλ βαζίδεηαη ζε φηη ηνπο
έρνπλ πεη ή ππνδείμεη νη άιινη, γηα ηνλ ιφγν απηφ κπνξεί λα ππάξρνπλ
ζηνηρεία πξνθαηάιεςεο, ζηεξεφηππσλ θαη δηαζηξεβισκέλσλ εηθφλσλ.
Καζψο νη καζεηέο ππνδχνληαη ξφινπο, κπνξεί λα αλαθαιχςνπλ κηα πην
ζχλζεηε έλλνηα ηνπ άιινπ, θαζψο θαη κηα πην ζχλζεηε γθάκα εαπηψλ ή
πνιιαπιψλ ππνθεηκεληθνηήησλ, ε νπνία κεηά απφ απηή ηε δηαδηθαζία
πεξηιακβάλεη, ζαλ απνηέιεζκα ηεο αλάιεςεο δηαθνξεηηθψλ ξφισλ, έλα
δπλαηφ εαπηφ, έλαλ ηνικεξφ αιιά ζπλάκα θαη έλαλ ζπκπνλεηηθφ εαπηφ.
χκθσλα κε ηνλ Neelands (2002) κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηνπ ρηηζίκαηνο
ησλ πνιιαπιψλ απηψλ πξνζψπσλ νη καζεηέο κπνξνχλ αθφκα θαη λα
δηδαρηνχλ ηε δηαδηθαζία απφζβεζεο απφ ηε κλήκε δηαθφξσλ δπζάξεζησλ
θαηαζηάζεσλ. Ζ ππνθξηηηθή ηέρλε παξέρεη ην ρψξν ζηνπο καζεηέο λα
μαλαθαληαζηνχλ θαη λα επεθηείλνπλ ηηο πνιιαπιέο ηνπο ππνθεηκεληθφηεηεο,
ηνπο πηζαλνχο δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο εαπηνχο. Ζ δηαδηθαζία απηή έρεη ηελ
απαίηεζε απφ ηνλ εζνπνηφ λα μαλαζρεδηάζεη ηνλ εαπηφ ηνπ σο έλαο άιινο.
Ζ ζπγθξφηεζε ελφο ραξαθηήξα φκσο πεξηιακβάλεη ηελ εχξεζε ζηνηρείσλ ηνπ
εαπηνχ θάπνηνπ κέζα ζηνλ «άιινλ» («ηη ζα ζπλέβαηλε αλ;»), ηελ εχξεζε ηνπ
«άιινπ» ζηνλ εαπηφ θάπνηνπ (ζπκπεξηθνξά «ζαλ λα»). Ο ρψξνο απηψλ ησλ
πηζαλψλ άιισλ εθηείλεηαη γηα λα πεξηιάβεη ηνλ εαπηφ θάπνηνπ. Σα ζχλνξα
κεηαμχ ηνπ «εαπηνχ» θαη ηνπ «άιινπ» ζπλαληψληαη θαη ζπγρσλεχνληαη,
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αληηπξνζσπεχνληαο ηελ θαξδηά ηνπ αλζξσπηζκνχ καο, ηε ζεκαζία ηεο ιέμεο
ζπκπφληα, ηελ απαξρή ηεο εζηθήο. ια απηά βξίζθνληαη ζηελ ηθαλφηεηά καο
λα ζπγρσλεχνπκε ηνλ «εαπηφ» κε ηνλ «άιινλ».
Μπνξνχκε ινηπφλ λα θαληαζηνχκε ην ξφιν σο ηελ πχιε πξνο ηνλ θφζκν
ηνπ θαληαζηηθνχ θαη κέζα απφ ηελ είζνδν καο απηή παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα
λα θαηαλνήζνπκε πεξηζζφηεξν ηε δηθή καο πξνζσπηθή ηζηνξία. Ο
ηζρπξηζκφο απηφο, ιέεη ν Somers (2002), απνηειεί βαζηθφ επηρείξεκα ζηα
ρέξηα φζσλ πηζηεχνπλ φηη κπνξνχκε λα πεηχρνπκε αιιαγή ζπκπεξηθνξάο
κέζα απφ ηε ζεαηξηθή πξάμε. Σν θξίζηκν γεγνλφο γηα ηνλ ίδην είλαη φηη
γλσξίδνπκε πσο ε ζεαηξηθή πξάμε δελ είλαη ε πξαγκαηηθφηεηα∙ Έηζη,
επηηξέπνπκε ζην εαπηφ καο λα ξηρηεί ζηε δξάζε ειεχζεξα, ρσξίο λα ππάξρεη
θαλελφο είδνπο απεηιή ζην βάζνο ηνπ κπαινχ καο. Δίκαζηε δειαδή αξθεηά
«κέζα» ζηε δξάζε, ψζηε λα καο λνηάδεη απηφ πνπ ζπκβαίλεη, αιιά
ηαπηφρξνλα θαη αξθεηά «έμσ» απφ απηήλ, ψζηε λα κε ηε θνβφκαζηε. Σν
γεγνλφο απηφ, φηη δειαδή ζην ζέαηξν «είκαζηε αιιά ηαπηφρξνλα δελ
είκαζηε» ηζνξξνπψληαο αλάκεζα ζε δχν θαηαζηάζεηο, απνηειεί βαζηθφ
παξάγνληα ζηελ πξνζπάζεηα λα αιιάμνπκε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ.
Κάζε ηερληθή ηνπ Θεαηξηθνχ Παηρληδηνχ (Deldime, 1996) απαηηεί,
εηδηθφηεξα απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ – εκςπρσηή, επειημία θαη πξνζεθηηθή
παξαθνινχζεζε,

αιιεινζπλελλφεζε

θαη

παηδαγσγηθή

θαηεχζπλζε,

δεκηνπξγηθφηεηα, ζπκκεηνρή ζε κηα θαιιηηερληθή πξαθηηθή θαη ηελ απφιπηε
γλψζε ησλ ζεσξεηηθψλ πεξηερνκέλσλ. Καη πξέπεη λα ζεσξείηαη δεδνκέλν φηη
ην Θεαηξηθφ Παηρλίδη δε λνείηαη ζε θαζεζηψο εμαλαγθαζκνχ θαη πίεζεο. Ζ
κφλε θαηάιιειε αηκφζθαηξα γηα ηελ αλάιεςε ηνπ ιφγνπ, γηα ηε γέλλεζε
εηθφλσλ θαη ηε ζεαηξνπνίεζή ηνπο είλαη απηή πνπ θπξηαξρείηαη απφ
ειεπζεξία, εκπηζηνζχλε θαη ζεβαζκφ.
ην Θεαηξηθφ Παηρλίδη (Κνπξεηδήο - Άιθεζηηο, 1993), φπσο θαη ζην
ζέαηξν, νη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ ηελ επθαηξία λα δηαθνξνπνηνχλ ηε
ζπκπεξηθνξά ηνπο. Πξνρσξνχλ ζε πνηθίιεο πξνζσπνπνηήζεηο θαη ζηε
δεκηνπξγία

δξάζεσλ,

απνθεχγνληαο

ηνπο

αληαγσληζκνχο

θαη

ηηο

αληηπαιφηεηεο. Μάιηζηα, ππάξρεη θαη ε ηδηαηηεξφηεηα φηαλ ηειεηψζεη έλα
Θεαηξηθφ Παηρλίδη, αξρίδεη έλα άιιν πνπ δελ είλαη πνηέ ην ίδην, αθφκε θαη αλ
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παίδεη ε ίδηα νκάδα. Καη ελψ έλα παηδί ζπάληα ζα ζειήζεη λα
παξαθνινπζήζεη ην ίδην ζεαηξηθφ έξγν φζν ελδηαθέξνλ θαη λα είλαη, ζεαηξηθφ
παηρλίδη κπνξεί λα παίδεη θάζε κέξα, αθνχ δελ επαλαιακβάλεηαη πνηέ. Έηζη,
κε ηε παηγληψδε απηή κνξθή, ην ζέαηξν εηζέξρεηαη ζηελ θαζεκεξηλή δσή ηνπ
ηφζν ηνπ γεληθνχ φζν θαη ηνπ εηδηθνχ ζρνιείνπ κε ηξφπν πνπ φια
ζρεκαηίδνπλ έλα ζχλνιν κέζα ζηε ζεαηξηθή δεκηνπξγία.
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1.6. Βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε εξεπλώλ ζρεηηθέο κε ηηο ηερληθέο
ζεάηξνπ.
ηε δηεζλή θαη ειιεληθή βηβιηνγξαθία εληνπίδνληαη αλαθνξέο ζρεηηθέο κε ηε
ζπκβνιή ηνπ ζεάηξνπ θαη ηεο Θεαηξηθήο Αγσγήο (α) ζε άηνκα ηππηθήο
αλάπηπμεο, (β) ζε θνηλσληθά εππαζείο νκάδεο θαη (γ) ζε άηνκα κε εηδηθέο
αλάγθεο. Παξαθάησ ζα γίλεη παξνπζίαζε ηεο βηβιηνγξαθίαο κε βάζε ηελ
ρξνλνινγηθή ζεηξά κε απψηεξν ζθνπφ λα πξνζδηνξηζζνχλ ηα πεδία
εθαξκνγήο θαη έξεπλαο ηεο Θεαηξηθήο Αγσγήο.
1.6.1. Δθαξκνγή ηερληθώλ ζεάηξνπ ζε άηνκα ηππηθήο αλάπηπμεο.
Ζ Kennedy (1990), ζηελ εξγαζία ηεο «Δλδπλάκσζε ηνπ καζεηή κέζσ ηεο
ζεαηξηθήο παξάζηαζεο», πεξηγξάθεη ηελ εθαξκνγή ελφο πξνγξάκκαηνο ζηε
δεχηεξε θαη πέκπηε βαζκίδα ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. Σν πξφγξακκα απηφ
πεξηείρε ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο κε ζηφρν ηε
βειηίσζε ηεο κάζεζήο ηνπο. Σα παηδηά πνπ πήξαλ κέξνο ζην πξφγξακκα
αλέπηπμαλ ηελ απηνεθηίκεζή ηνπο, ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπο θαη ηηο
δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο.
Ζ Hertzberg (1998) εθάξκνζε πξφγξακκα δξακαηνπνίεζεο ζε καζεηέο
δεκνηηθψλ ζρνιείσλ. Απφ ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνέθπςε φηη
νη ηερληθέο ζεάηξνπ απνηεινχλ απνηειεζκαηηθή κέζνδν κάζεζεο. Οη καζεηέο
πνπ ζπκκεηείραλ ζην πξφγξακκα, αλέπηπμαλ ηελ αλαγλσζηηθή ηνπο
ηθαλφηεηα, απέθηεζαλ ελδηαθέξνλ γηα ηηο ηζηνξίεο πνπ δξακαηνπνίεζαλ αιιά
θαη θίλεηξν γηα λα ζπλερίζνπλ λα δηαβάδνπλ.
ην εξγαζηήξην ηεο Παπιίδε (2002) πνπ έιαβε ρψξα θαηά ηελ 2ε Γηεζλή
πλδηάζθεςε γηα ην Θέαηξν ζηελ Δθπαίδεπζε βιέπνπκε φηη νη ηερληθέο
ζεάηξνπ είλαη κέζν ελίζρπζεο ηεο απηνπεπνίζεζεο. Ο θεληξηθφο άμνλαο ηνπ
εξγαζηεξίνπ ήηαλ ε κεηακφξθσζε ζε θιφνπλ. Ο θιφνπλ είλαη ε αλζξψπηλε
πιεπξά ηνπ εαπηνχ καο, ε πιεπξά πνπ θάλεη ιάζε, πνπ απνηπγράλεη, ηελ
νπνία φκσο ν θιφνπλ δελ πξνζπαζεί ληξνπηαζκέλνο λα θξχςεη, αιιά,
αληίζεηα, ηελ δσξίδεη ζηνπο αλζξψπνπο γηα λα θεξδίζεη ηελ αγάπε ηνπο.
Δίλαη κηα κνξθή επηθνηλσλίαο ε νπνία δηθαηψλεη ηελ αδχλακε πιεπξά καο.
[70]

Πξέπεη λα δερηνχκε θαη ηελ αδχλακε πιεπξά ηνπ εαπηνχ καο, πνπ φρη κφλν
ππάξρεη αιιά κπνξεί λα

γίλεη

θαη ηέρλε.

Απφ

ηελ έξεπλα

απηή

θαηαιαβαίλνπκε φηη κπαίλνληαο ζηε ζέζε ηνπ θιφνπλ απνδερφκαζηε θαη ηελ
δηθή καο αδχλακε πιεπξά, επηθνηλσλνχκε θαιχηεξα κε ηνλ εαπηφ καο θαη
ηνπο άιινπο θαη απνθηνχκε απηνπεπνίζεζε.
Απφ ηελ έξεπλα ησλ Greech & Bhavnagri (2002) πνπ εθάξκνζαλ ζε
καζεηέο ηεο πξψηεο ηάμεο έλα πξφγξακκα δξακαηνπνίεζεο κε ηίηιν «νη
θαιέο ηέρλεο ζπλαληνχλ ηελ εθπαίδεπζε» έδεημαλ φηη κε ηελ ρξήζε ζεαηξηθψλ
ηερληθψλ νη καζεηέο βειηίσζαλ ζεκαληηθά ηηο ηθαλφηεηεο γξαθήο θαη ην
εγρείξεκα έκεηλε ραξαγκέλν ζηελ κλήκε ησλ καζεηψλ. Ζ δξακαηνπνίεζε
ήηαλ πεγή δηαζθέδαζεο θαη ηθαλνπνίεζεο. Οη καζεηέο ελζνπζηάζηεθαλ απφ
ην απνηέιεζκα θαη κεηά ην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπλέρηζαλ λα γξάθνπλ
ηζηνξίεο ηηο νπνίεο παξνπζίαδαλ κε δξακαηνπνίεζε ζηελ ηάμε.
Απφ ηηο ζεκεηψζεηο ηνπ εξγαζηήξηνπ ησλ Απδή θαη Υαηδεγεσξγίνπ (2003)
κε ηνλ ηίηιν «Ο “άξηζηνο” θαη ν “θαθφο” καζεηήο: ράζκαηα θαη γέθπξεο» πνπ
αλαθνηλψζεθαλ ζηε 3ε Γηεζλή πλδηάζθεςε γηα ην Θέαηξν ζηελ Δθπαίδεπζε
πξνέθπςαλ ηα εμήο ζπκπεξάζκαηα: αλ ην δξάκα γεληθφηεξα καο δίλεη ηελ
επθαηξία λα δνθηκάδνπκε δηάθνξνπο ξφινπο, ξφινπο πνπ δελ ηνικνχκε λα
πάξνπκε ζηε δσή γηαηί θνβφκαζηε ηηο ζπλέπεηεο, ην ζπγθεθξηκέλν δξάκα
επηρεηξεί λα αμηνπνηήζεη αθξηβψο απηή ηε δπλαηφηεηα. Να δψζεη ηελ επθαηξία
ζε φζνπο ζπκκεηέρνπλ, κέζα ζην πξνζηαηεπηηθφ πιαίζην ηνπ δξάκαηνο, λα
ζπάζνπλ ηα δεζκά ελφο παγησκέλνπ ξφινπ πνπ έρνπλ ζηε δσή θαη λα
δνθηκάζνπλ θη άιινπο ξφινπο, λα θέξνπλ ζην θσο θνκκάηηα ηνπ εαπηνχ ηνπο
άγλσζηα ή αλαμηνπνίεηα, λα γλσξίζνπλ ηνλ πινχην πνπ θξχβεη θαζέλαο καο
ίζσο θαη απφ ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ. Γηαηί είλαη αθξηβψο απηή ε δπλαηφηεηα
πξφζβαζεο ζε δηάθνξνπο ξφινπο πνπ δίλεη ζην άηνκν απηνπεπνίζεζε, ηνπ
επηηξέπεη λα αλαγλσξίδεη θαη λα δνθηκάδεη αλαμηνπνίεηα κέξε ηνπ εαπηνχ ηνπ
θαη ζπκβάιιεη ζηελ σξίκαλζε θαη ηελ νιφπιεπξε αλάπηπμή ηνπ.
Ζ Al-Yamani Rashed (2003:47) θαηά ηελ εηζήγεζή ηεο θαηά ηελ 3 ε Γηεζλή
πλδηάζθεςε γηα ην Θέαηξν ζηελ Δθπαίδεπζε ζηελ Αζήλα μεθίλεζε ηελ
αλαθνίλσζή ηεο κε ην παξαθάησ απφζπαζκα απφ ηνλ O’ Neill:
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«Ο θαιύηερος ηρόπος λα αλαθαιύυοσκε ηολ εασηό κας θαη λα
γλφρίζοσκε ηης δσλάκεης θαη ηης δσλαηόηεηές κας είλαη κέζα από ηης
ζσλαληήζεης κας κε ηοσς άιιοσς, είηε πραγκαηηθοί είλαη ασηοί είηε
θαληαζηηθοί. Μέζα από ηοσς δρακαηηθούς ρόιοσς θαη θόζκοσς ποσ
οηθεηοποηούκαζηε έκκεζα ζηο ζέαηρο θαη βηώλοσκε άκεζα ζηε
δηαδηθαζία ηες δεκηοσργίας ηοσ, κπορούκε λα κάζοσκε ηασηότρολα
ποηοη είκαζηε θαη ηη κπορούκε λα γίλοσκε».
Απηή ε «κεηνπζίσζε» είλαη θαη ην ζέκα ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο
πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε Al-Yamani Rashed (2003) κε θνηηεηέο ηνπ πξψηνπ
θαη ηνπ δεχηεξνπ έηνπο πνπ ζπνχδαδαλ γηα λα γίλνπλ δάζθαινη. Πξηλ
πξνρσξήζεη φκσο ζηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο, καο έδσζε ηελ άπνςή
ηεο γηα ην πψο ε ζεαηξηθή δηαδηθαζία θαη ε πξνζσπηθή αλάπηπμε
δηαπιέθνληαη. χκθσλα κε ηελ Al-Yamani Rashed (2003) ην ζέαηξν είλαη
δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ην άηνκν βηψλεη κηα εκπεηξία πνπ ηελ νηθνδνκεί
εξκελεχνληαο πξάμεηο, θσλέο, ζψκαηα, ιφγηα θαη γιψζζα κέζα απφ ηελ
πξνζσπηθφηεηα θάπνηνπ άιινπ ή δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ην άηνκν θάλεη
«πξαθηηθή εμάζθεζε ζηε δσή». Με απηή ηελ πξαθηηθή άζθεζε ν καζεηήο
αλαθαιχπηεη θαη δηεξεπλά ηηο δηθέο ηνπ δπλάκεηο, ηηο αηζζήζεηο, ην ζψκα, ην
ιφγν, ηε θαληαζία, ηε δηάλνηα, ηηο δεμηφηεηεο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ. Με
απηφλ ηνλ ηξφπν ην άηνκν βξίζθεηαη κέζα θαη έμσ απφ ηελ εθάζηνηε
θαηάζηαζε ηαπηφρξνλα. ην ζέαηξν εγθαηαιείπνπκε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν
έρνπκε ζπλεζίζεη λα θάλνπκε, λα ιέκε ηα πξάγκαηα θαη λα παίδνπκε,
πηνζεηνχκε θάπνην άιιν ξφιν θαη δνχκε κηα άιιε θαηάζηαζε. Γηλφκαζηε
δειαδή θάπνηνο άιινο αιιά ηαπηφρξνλα ππάξρνπκε θαη κέζα ζην ξφιν.
Μέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία ην άηνκν πξνζπαζεί λα θαηαλνήζεη ηα
πξάγκαηα γχξσ ηνπ θαη κέζα απφ ην ζέαηξν πξνζεγγίδνπκε ηαπηφρξνλα
δεηήκαηα θαη γεγνλφηα κε ηξφπνπο πνπ θάλνπλ ηε γλψζε πεξηζζφηεξν
εθηθηή θαη καο βνεζνχλ λα θαηαλνήζνπκε ζεκαληηθά πξνζσπηθά θαη
θνηλσληθά

λνήκαηα.

Σν

ζέαηξν

επηπιένλ

πξνσζεί

ηε

δηεξεχλεζε

πξνζσπηθψλ θαη θνηλσληθψλ λνεκάησλ, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ νη εκπεηξίεο
απηέο καο βνεζνχλ λα δηαθξίλνπκε θαηλνχξγηεο θαηεπζχλζεηο θαη νδεγνχλ
ζηελ πξνζσπηθή καο αλάπηπμε.
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Απηή είλαη κηα βησκαηηθή δξαζηεξηφηεηα γηα ην άηνκν, θαζψο απηφ
αλαθαιχπηεη ηνλ εαπηφ ηνπ, ηηο απφςεηο ηνπ θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ κέζα απφ
απηή ηε δηαδηθαζία. χκθσλα κε ηελ Al-Yamani Rashed (2003) απηή είλαη ε
δχλακε ηνπ ζεάηξνπ, ε απφθηεζε ηεο απηνγλσζίαο. Απηή ε θαηάθηεζε
έξρεηαη κε ηελ ππφδπζε ησλ δηαθφξσλ ξφισλ απφ εκάο ηνπο ίδηνπο θάζε
ζηηγκή. Υξεζηκνπνηνχκε κελ ηνλ «άιιν», αιιά ηαπηφρξνλα παξαηεξνχκε ηνλ
εαπηφ καο. Παίδνληαο ηνλ ξφιν ηνπ άιινπ δεκηνπξγνχκε βάζεη ηεο εκπεηξίαο
καο πνηνηηθνχο ηξφπνπο θαηαλφεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ θφζκνπ, πξάγκα
πνπ καο βνεζά λα θαηαλνήζνπκε πνπ βξηζθφκαζηε σο άλζξσπνη. Ζ
νηθνδφκεζε ζεηηθψλ ζρέζεσλ κε ηνπο άιινπο πξνυπνζέηεη ηε γλψζε θαη ηνλ
ζεβαζκφ ηνπ εαπηνχ καο, θαη ην ζέαηξν σο κέζν καο δίλεη κηα εμαηξεηηθή
επθαηξία γη’ απηφ.
Σν πην ζεκαληηθφ απνηέιεζκα ηεο έξεπλαο ήηαλ ε ελίζρπζε ηεο
απηνεθηίκεζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ. πσο αλέθεξε ε Al-Yamani Rashed
(2003) κηα θνηηήηξηα ηφληζε φηη πξηλ απφ ην ζέαηξν είκαζηε έλαο πνιχηηκνο
ζεζαπξφο, ζακκέλνο φκσο ζην ρψκα. Ωο άλζξσπνη έρνπκε ηηο ηθαλφηεηέο
καο. Αιιά δε θαίλνληαη. Ζ θνηλσλία ζηγά ζηγά ηηο έρεη ζάςεη. Σν ζέαηξν ηηο
βγάδεη απφ ηε γε. Σν ζέαηξν νδήγεζε ηελ θνηηήηξηα λα αλαθαιχςεη ηελ αμία
απηή δίλνληάο ηεο ηε δπλαηφηεηα λα ζθεθηεί γηα ηνλ εαπηφ ηεο θαη λα βηψζεη
δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζέβεηαη ηνλ εαπηφ ηεο σο άηνκν
θαη παξάιιεια εθηηκά ηελ αμία ησλ άιισλ σο ηδηαίηεξσλ θαη κνλαδηθψλ
αηφκσλ. Απηφ έρεη κεγάιε ζεκαζία ζηελ νηθνδφκεζε ζρέζεσλ κε ηνπο
άιινπο, ηδηαίηεξα φηαλ πξφθεηηαη γηα δαζθάινπο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε
παηδηά.
πκπεξαζκαηηθά, ε Al-Yamani Rashed (2003) ηνλίδεη σο ζεκαληηθφηεξε
δηαπίζησζε φηη ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ζην ζέαηξν σο κέζν νδεγεί ζηε
βειηίσζε,
 ηεο απηεπίγλσζεο,
 ηεο απηνπεπνίζεζεο,
 ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ηαχηηζεο,
 ηεο πξνζαξκνζηηθήο ηθαλφηεηαο,
 ηνπ ζάξξνπο,
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 ηεο θξηηηθήο ζηάζεο απέλαληη ζην εγψ, ζηελ νκάδα, θαη ζην θνηλσληθφ
ζχλνιν θαη
 ηνπ αηζζήκαηνο αηνκηθήο επζχλεο.
εκαληηθέο είλαη επίζεο νη παξαηεξήζεηο πνπ θάλεη ε Al-Yamani Rashed
(2003) αλαθνξηθά κε ηε ζηάζε ησλ θνηηεηξηψλ αξρηθά θαη ζηε πνξεία ηνπ
πξνγξάκκαηνο. ηελ αξρή ινηπφλ ζπλάληεζαλ κεγάιεο δπζθνιίεο γηαηί δελ
ήηαλ εμνηθεησκέλεο κε ηέηνηνπ είδνπο δξαζηεξηφηεηεο θαη κε ηηο απαηηήζεηο
ηεο δνπιεηάο πνπ γίλεηαη ζην ζέαηξν. Υξεηάζηεθαλ ελζάξξπλζε γηα λα
αλαιάβνπλ πξσηνβνπιίεο αιιά θαη λα δνπλ ηηο εαπηνχο ηνπο σο ππεπζχλνπο
γηα ηε κάζεζή ηνπο. ηαδηαθά απέθηεζαλ ηε δχλακε λα εθθξάδνπλ ηελ
άπνςή ηνπο θαη λα επηθνηλσλνχλ κε δηαθνξεηηθνχο αλζξψπνπο ζε
δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο, ηε δχλακε λα ληψζνπλ απηνπεπνίζεζε θαη
απηνεθηίκεζε ζε κηα θνπιηνχξα θαη ζε κηα θνηλσλία πνπ δελ ελζαξξχλνπλ
ηέηνηα ραξαθηεξηζηηθά ζηηο θνπέιεο.
Ο Σζηάξαο (2006), ρξεζηκνπνηψληαο Θεαηξηθφ Παηρλίδη ζε εξγαζηήξην κε
καζεηέο Γ’, Γ’, Δ’ θαη η’ Γεκνηηθνχ απφ 2 ζρνιεία ηεο Ζιηνχπνιεο βειηίσζε
ηελ απηναληίιεςε θαη ηελ απηνεηθφλα ησλ καζεηψλ. Ζ ζπκκεηνρή ησλ
καζεηψλ ζην εξγαζηήξην έδσζε ηελ δπλαηφηεηα ζε θάζε καζεηή λα γλσξίζεη
ηνλ εαπηφ ηνπ, λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ηηο αηνκηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο θαη λα
νδεγεζεί επθνιφηεξα ζε κηα ζεηηθή απηναληίιεςε. Ζ ζεηηθή επηξξνή ησλ
ζεαηξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε θάζε καζεηή αηνκηθά αιιά θαη ζηε ζρνιηθή
νκάδα σο ζχλνιν επεξέαζε ηελ άπνςε ησλ καζεηψλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπο. Σα
απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ην Θεαηξηθφ Παηρλίδη είλαη θάηη πεξηζζφηεξν απφ
κηα ηερληθή ζεάηξνπ θαη βνεζά ζηελ αλάπηπμε ηεο απηνλνκίαο, ηεο
θπξηαξρίαο

θαη

ηεο

αίζζεζεο

ηνπ

εαπηνχ.

Σα

παηδηά

κέζσ

ηεο

αιιειεπίδξαζήο ηνπο ζην Θεαηξηθφ Παηρλίδη απέθηεζαλ κηα δηαθνξεηηθή
αληίιεςε γηα ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηνπο άιινπο. Οη καζεηέο ζπλεξγάζηεθαλ,
κνηξάζηεθαλ ηδέεο θαη εκπεηξίεο, γεγνλφο πνπ επλφεζε ηελ βειηίσζε ηεο
απηνεηθφλαο ηνπο.
ην εξγαζηήξην απηναληίιεςεο θαη απηνεηθφλαο ηνπ Βηληδειαίνπ (2006)
πνπ έιαβε ρψξα θαηά ηελ 5ε Γηεζλή πλδηάζθεςε γηα ην Θέαηξν ζηελ
Δθπαίδεπζε βιέπνπκε ηελ αλαβίσζε ηνπ ελδηαθέξνληνο πνπ παξαηεξείηαη
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θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ηε κειέηε ηεο απηναληίιεςεο θαη γεληθφηεξα ηεο
εηθφλαο ηνπ εαπηνχ θαη απηφ καξηπξά ηε κεγάιε ζπνπδαηφηεηα πνπ έρεη απηή
ε πηπρή ηεο αλζξψπηλεο πξνζσπηθφηεηαο γηα ηελ ςπρηθή πγεία θαη ηελ
αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ. Ζ απηναληίιεςε βέβαηα βξίζθεηαη ζε άκεζε
ζπλάξηεζε κε πιήζνο άιισλ κεηαβιεηψλ, φπσο ε επίδνζε ζηελ εξγαζία, ε
θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά, νη επαγγεικαηηθέο επηινγέο θαη θηινδνμίεο, θαζψο
θαη πηπρέο ηεο ζπκπεξηθνξάο πνπ ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο γηα ηε δεκηνπξγία
ηθαλνπνηεηηθψλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, νη νπνίεο επεξεάδνληαη απφ ηελ
επηθνηλσλία, ηε ζπλεξγαζία θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ηνπ. Ωο εθ
ηνχηνπ,

ζπκπεξαίλεη

απηναληίιεςεο»

ν

Βηληδειαίνο,

απνηειεί

ην

απαξαίηεην

εξγαζηήξη
κέξνο

«Απηνεηθφλαο

άιισλ

–

κεγαιχηεξσλ

πξνγξακκάησλ, φπσο πξνγξακκάησλ αλάπηπμεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο
λνεκνζχλεο, ηνπ νκαδηθνχ πλεχκαηνο θ.ιπ.
Σν εξγαζηήξη απηφ, έρνληαο ζθνπφ ηελ αλαθάιπςε ησλ εθηάζεσλ ηεο
απηναληίιεςεο θαη ηεο απηνεηθφλαο, ρξεζηκνπνίεζε πέξα απφ ην Θεαηξηθφ
Παηρλίδη θαη ηε κνπζηθή θαη ηερληθέο απφ ηηο παξαζηαηηθέο ηέρλεο ζε
ζπλδπαζκφ κε απηφ. Απεπζχλζεθε ζε απηνχο πνπ επηζπκνχζαλ λα
αλαθαιχςνπλ θαη λα γλσξίζνπλ θάπνηεο πηπρέο ηνπ εαπηνχ ηνπο. Ζ ζέιεζή
ηνπο

απηή

κεηαθξάζηεθε

ζε

θαζνιηθή

ζπκκεηνρή

θαη

δηάζεζε

απηναπνθάιπςεο. Γελ απαηηήζεθε πξνεγνχκελε εκπεηξία ή γλψζε. Σν
εξγαζηήξη εθηειέζηεθε κε βάζε ηηο θάζεηο ελφο Θεαηξηθνχ Παηρληδηνχ, φπσο
ηηο φξηζε ν Κνπξεηδήο (1991).
Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ απηφ ην εξγαζηήξην απηνεηθφλαο
θαη απηναληίιεςεο ηνπ Βηληδειαίνπ (2006) είλαη φηη κέζσ ηνπ εξγαζηεξίνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε κηα βησκαηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζηφρνπ, ρξεζηκνπνηψληαο
ην Θεαηξηθφ Παηρλίδη. Σν Θεαηξηθφ Παηρλίδη εηδηθά έδσζε ηε δπλαηφηεηα ζε
θάζε κέινο ηεο νκάδαο λα δηεξεπλήζεη πνιχπιεπξα ηελ εηθφλα ηνπ εαπηνχ
ηνπ κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο, φπσο είλαη ε αληίιεςε ηνπ ζψκαηνο θαη ησλ
αηζζήζεσλ, ν θφζκνο ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ε θαληαζία θαη ε δηάλνηα, λα
αλαθαιχςεη θξπκκέλεο πηπρέο θαη λα επαλαζπλζέζεη κε επηηπρία ηελ εηθφλα
ηνπ. χκθσλα κε ηνλ Βηληδειαίν, ην Θεαηξηθφ Παηρλίδη θηλεηνπνηεί ηα
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ζπλαηζζήκαηα, ηε θαληαζία θαη ηε δηαίζζεζε θαη κεηαηξέπεη ηε δηαδηθαζία
ηεο κάζεζεο ζε κηα πεξηπέηεηα γεκάηε βάζνο θαη αθζνλία εκπεηξηψλ.

1.6.2. Δθαξκνγή ηερληθώλ ζεάηξνπ ζε θνηλσληθά εππαζείο νκάδεο.
Αληίζηνηρα έρνπλ γίλεη έξεπλεο φζνλ αθνξά ζηηο θνηλσληθά εππαζείο νκάδεο,
νη νπνίεο αλέδεημαλ παξφκνηα απνηειέζκαηα. Ο Μφζρνο (2002) καο δείρλεη
κέζσ ηεο έξεπλάο ηνπ ζε λεαξνχο θξαηνχκελνπο ηελ δχλακε πνπ έρεη ε
ζεαηξηθή πξάμε ζηελ πξνζπάζεηα νη λένη απηνί λα ζπγθξνηήζνπλ κηα λέα
ηαπηφηεηα γηα ηνλ εαπηφ ηνπο, λα απνθηήζνπλ απηνεθηίκεζε αιιά θαη λα
απνθαηαζηήζνπλ

γέθπξεο

επηθνηλσλίαο

κε

ην

θνηλσληθφ

ζχλνιν.

πκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο απηήο κε ηνλ ηίηιν «Σν ζέαηξν σο εξγαιείν γηα
ην άλνηγκα δξφκσλ απηνγλσζίαο θαη επηθνηλσλίαο ζε λένπο θξαηνπκέλνπο»
αλαθνηλψζεθαλ ζηε 2ε Γηεζλή πλδηάζθεςε γηα ην Θέαηξν ζηελ Δθπαίδεπζε,
πνπ έγηλε ζηελ Αζήλα ην 2001. Οη έξεπλεο έιαβαλ ρψξα ζην αλακνξθσηήξην
αγνξηψλ Κνξπδαιινχ θαη ζην αλακνξθσηήξην ζειέσλ ζηνπ Παπάγνπ, φπσο
θαη ζην θαηάζηεκα θξάηεζεο λέσλ ζηνλ Απιψλα. Παξάιιεια κε ηελ
αλαθνίλσζε έιαβε ρψξα θαη έλα εξγαζηήξη φπνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηνηρεία
ηεο ζεαηξηθήο δνπιεηάο.
Με ηε δξακαηνπνίεζε, εηδηθά κέζα ζηνπο πνιχ ηδηαίηεξνπο ρψξνπο κηαο
θπιαθήο, επηρεηξείηαη λα θαιιηεξγεζνχλ θαη λα εθθξαζηνχλ ζπλαηζζήκαηα
θαη θαηαζηάζεηο αηφκσλ πνπ βξίζθνληαη ππφ ηελ πίεζε ηνπ ηδξπκαηηζκνχ.
Γηα ηνλ ιφγν απηφ επηιέγνληαη αζθήζεηο γηα ην ζψκα πνπ βξίζθεηαη ζε
πεξηνξηζκφ, αζθήζεηο ζπληνληζκνχ θαη ζπλεξγαζίαο γηα ηελ κείσζε ησλ
εληάζεσλ πνπ γελληνχληαη κέζα ζηε θπιαθή, αζθήζεηο επηθνηλσλίαο,
απηνζρεδηαζκνί θαη αληαιιαγή ξφισλ γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ άιινπ θαη γηα
ηελ απφθηεζε απηναληίιεςεο.
Ο Μφζρνο (2002) έδσζε έκθαζε ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ εηδηθή
παηδαγσγηθή απνζηνιή, πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ λεαξψλ
θξαηνπκέλσλ. Οξηζκέλεο απφ ηηο δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο αζθήζεσλ πνπ
εθαξκφδνληαη ζηελ θπιαθή δνπιεχνληαο κε ηνπο λένπο είλαη:
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Εέζηακα θαη εληαηηθνπνίεζε ζψκαηνο, ζθέςεο, θσλήο θαη ιφγνπ.



πληνληζκφο, νκνηνγέλεηα νκάδαο, νκαδηθή απφζβεζε εληάζεσλ.



Αζθήζεηο ζπγθέληξσζεο, αληίιεςεο,

παξαηήξεζεο, αηζζήζεσλ,

εθθξαζηηθψλ κέζσλ, κλήκεο, θαληαζίαο, επηθνηλσλίαο.


Απηνζρεδηαζκνί, ξφινη θαη αληαιιαγή ξφισλ, αλαπαξαζηάζεηο θαη
επεμεξγαζία ηνπο.

εκαληηθφηαην ζηνηρείν ηεο δνπιεηάο απηήο απνηειεί ε επηθνηλσλία θαη ε
θαιιηέξγεηα πξνζσπηθήο ζρέζεο εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηψλ θαη
ησλ κειψλ ηεο νκάδαο, πξηλ θαη κεηά ην θαηεμνρήλ ζεαηξηθφ κέξνο ηεο
ζπλεξγαζίαο. Ζ νκάδα ζπδεηάεη γηα ηα δξψκελα ζε απηή, αιιά θαη γηα άιια
ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ηα κέιε ηεο. Έηζη δεκηνπξγείηαη κηα αθφκε πην
θνληηλή ζρέζε θαη ζχλδεζε αλάκεζα ζηα κέιε ηεο νκάδαο θαη ζηνπο
εκςπρσηέο. Ζ ιεθηηθή, ζσκαηηθή θαη ςπρηθή επαθή απνηεινχλ θιεηδί γηα ηελ
απφδνζε ησλ ζεαηξηθψλ αζθήζεσλ θαη απνζηνιψλ. Κεληξηθφηεξνο θαη
ζεκαληηθφηεξνο ζθνπφο ηνπ ζεαηξηθνχ εξγαζηεξίνπ ζχκθσλα κε ηνλ Μφζρν
είλαη λα αηζζαλζνχλ ηα κέιε ηνπ φηη έρνπλ θαη απνιακβάλνπλ κέζσ απηνχ ην
δηθαίσκα ηεο δσήο, ηεο αίζζεζεο, ηεο έθθξαζεο, ηεο αληίιεςεο, ηεο
επηθνηλσλίαο θαη ηεο πξνζσπηθήο αμίαο. ην εξγαζηήξη πνπ αθνινχζεζε ηεο
αλαθνίλσζεο κε ηνλ ηίηιν «Πξάζηλν ιεσθνξείν» ν Μφζρνο (2002)
παξνπζίαζε ηνπο βαζηθνχο άμνλεο ηνπ θχθινπ εξγαζίαο ηεο ΑΡΗ ζην
ζσθξνληζηηθφ θαηάζηεκα λέσλ Απιψλα. ζνη ζπκκεηείραλ ζην εξγαζηήξη,
έιαβαλ ξφινπο πξνζνκνησκέλνπο ζηα δεδνκέλα ηεο θπιαθήο, επηρεηξψληαο
έηζη λα απνθηήζνπλ κηα θνηλή αίζζεζε, λα δνχλε πσο ην ζέαηξν κπνξεί λα
ιεηηνπξγήζεη σο εξγαιείν γηα ην άλνηγκα λέσλ δξφκσλ απηνγλσζίαο θαη
επηθνηλσλίαο ζε νκάδεο λέσλ θξαηνπκέλσλ.
Απφ ην ίδην εξγαζηήξη, «Σν πξάζηλν ιεσθνξείν», δηαζέηνπκε θαη ηηο
ζεκεηψζεηο ηνπ εζνπνηνχ Εακπνπιάθε, ν νπνίνο ζπλεξγάζηεθε κε ηελ
ΑΡΗ θαη πήξε κέξνο ζηελ παξέκβαζε ζην Δηδηθφ Καηάζηεκα Κξάηεζεο
Νέσλ ηνπ Απιψλα, απφ ην Μάξηην σο ηνλ Ηνχιην ηνπ 2001.
Βαζηθφο ζηφρνο ήηαλ, ζχκθσλα κε ηνλ Εακπνπιάθε (2002), ε δεκηνπξγία
πξνγξάκκαηνο πνπ ζα βνεζνχζε ηνπο θξαηνχκελνπο ζε δεηήκαηα
επηθνηλσλίαο, ζσκαηηθήο έθθξαζεο, δεκηνπξγίαο γιψζζαο, ζπιινγηθήο
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απφζβεζεο ησλ εληάζεσλ, ζπκπεξηθνξάο, ηφλσζεο ηνπ εζηθνχ ησλ
θξαηνπκέλσλ θαζψο θαη κείσζε ηεο αίζζεζεο ηνπ απνθιεηζκνχ, ελίζρπζεο
ηεο απηνεθηίκεζεο θαη ηεο απηναληίιεςεο.
ζνλ αθνξά ζην δήηεκα ηεο ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο ζπιινγηθψλ
ηξαπκάησλ, ε Koldas (2002) αλαθέξεη ηελ πεξίπησζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο
Θεαηξηθψλ Παξεκβάζεσλ ζε παηδηά κεηά απφ ζεηζκφ, φπνπ νξγάλσζε έλα
εξγαζηήξη δξακαηνπνίεζεο ζηηο πιεγείζεο απφ ηνλ ζεηζκφ ηνπ 1999
πεξηνρέο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο. Παξνπζίαζε ηηο εκπεηξίεο ηεο κε ηελ
αλαθνίλσζή ηεο κε ηνλ ηίηιν «Μαζαίλνληαο λα δνχκε κέζα απφ ηελ
θαηαζηξνθή» ζηε πλδηάζθεςε γηα ην Θέαηξν ζηελ Δθπαίδεπζε ζηελ Αζήλα
ην 2001. Με ηε δξάζε ηεο εθεί δηαπίζησζε φηη ην ζέαηξν έρεη επίζεο ηελ
ηθαλφηεηα λα βνεζά ζηελ αλάξξσζε ςπρνινγηθψλ ηξαπκάησλ πνπ
πξνθαινχληαη απφ καδηθέο θαηαζηξνθέο, είηε θπζηθέο, είηε αλζξψπηλεο. Ζ
ρξήζε ηνπ ειεχζεξνπ απηνζρεδηαζκνχ απέδεημε φηη γξήγνξα ηα ιηγφηεξν
ηξαπκαηηζκέλα παηδηά εμέθξαζαλ ηνλ θφβν ηνπο κέζα απφ ηα Θεαηξηθά
Παηρλίδηα. Σαπηφρξνλα, κέζσ απηήο ηεο έθθξαζεο έγηλε δπλαηφλ λα
ειεπζεξσζεί ε δεκηνπξγηθφηεηα θαη νη ηξφπνη αηνκηθήο έθθξαζεο ησλ
παηδηψλ.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ιφγσ ηεο επαθήο ηεο κε ηα ζεηζκφπιεθηα παηδηά,
έκαζε λα κελ ζηνρεχεη θαηεπζείαλ ζην θπξίσο πξφβιεκα, απνθεχγνληαο λα
αλαθέξεη κηα ηδέα ή έλα ζέκα απηνζρεδηαζκνχ πνπ είρε άκεζε ζρέζε κε ηελ
αηηία γηα ηελ νπνία βξίζθνληαλ εθεί. Μέζα απφ ηνπο απηνζρεδηαζκνχο, πνπ
ηα παηδηά έθαλαλ, ζχληνκα έκαζε ηελ ηζηνξία θάζε παηδηνχ. Πεγέο ησλ
απηνζρεδηαζκψλ απηψλ ήηαλ θάπνηεο εηθφλεο ηηο νπνίεο αλέιπαλ, ε κνπζηθή
πνπ άθνπγαλ φηαλ έθιεηλαλ ηα κάηηα, αληηθείκελα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο φπσο
θαξέθιεο πνπ κεηαηξέπνληαλ ζε θάηη άιιν ή αθφκα θαη ε ζπγθξφηεζε
θάπνηαο εηθφλαο κέζσ ειεχζεξσλ ζπλεηξκψλ.
Ζ Koldas (2002) είρε δηπιφ ζηφρν. Ο πρώηος ζηότος ήηαλ λα αθήζεη ηα
ιηγφηεξν ηξαπκαηηζκέλα παηδηά λα εθθξάζνπλ ην θφβν ηνπο κέζσ ησλ
παηρληδηψλ. Αλ παξνπζηάδνληαλ φκσο θάπνην ςπρνινγηθφ πξφβιεκα, ην
αλέθεξε θαηεπζείαλ ζηνπο ςπρνιφγνπο, θαη είλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη απφ ηα
50 παηδηά κφλν έλα κηθξφ αγφξη έρξεδε ηέηνηαο βνήζεηαο. Ο δεύηερος ζηότος
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ήηαλ λα ειεπζεξψζεη ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηνπο ηξφπνπο αηνκηθήο
έθθξαζεο ησλ παηδηψλ, ψζηε λα γελλεζεί κέζα ηνπο ε ειπίδα γηα ην κέιινλ
θαη λα επαλαθηήζνπλ ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπο. Πξνέθπςε θαη έλαο ηξίηνο
ζηφρνο, ην λα αλαθηήζνπλ ηα παηδηά ηελ αίζζεζε φηη αλήθνπλ ζε κηα νκάδα,
ζε αληηθαηάζηαζε ηεο θνηλφηεηαο πνπ έραζαλ ζε δεπηεξφιεπηα.
Ζ δηαπίζησζε ηεο Koldas (2002) γηα ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο παξέκβαζεο,
ζρεηίδεηαη άκεζα κε ην γεγνλφο φηη ηα παηδηά έδεηρλαλ πξνζπκία λα
πξνζέιζνπλ

ζηα

καζήκαηα,

φπνπ

ζχληνκα

άξρηζαλ

λα

θάλνπλ

απηνζρεδηαζκνχο. Μέζα απφ ηνπο απηνζρεδηαζκνχο απηνχο δηαπίζησλε
θάπνηνο ηε λνζηαιγία πνπ έλησζαλ γηα ηα πξάγκαηα πνπ έραζαλ, ηηο
γεηηνληέο, ηνπο θίινπο, ηνλ ηξφκν πνπ ηνπο πξνθάιεζε ν ζεηζκφο θαη θάζε
θπζηθφ θαηλφκελν (άλεκνο, θαηαηγίδα). Μέζσ ησλ παηρληδηψλ επηρεηξήζεθε
λα αληηκεησπηζηεί ε άζρεκε πιεπξά ηεο θχζεο θαη πξνζπάζεζαλ επίζεο λα
αλαιχζνπλ ηηο αηηίεο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ θπζηθψλ θαηλνκέλσλ.
Πξνηηκήζεθε κηα απηνζρεδηαζηηθή δηαζθεπή ηεο «Σξηθπκίαο» ηνπ αίμπεξ,
έλα έξγν φπνπ ππνγξακκίδεηαη ε ζπλεξγαζία θαη ε θηιία, κε ηα παηδηά λα
κεηαθέξνπλ ζηνπο απηνζρεδηαζκνχο θάπνηεο ζθελέο απφ ηε δσή ηνπο,
απμάλνληαο έηζη ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπο.
Ο Somers (2003) κε ηηο έξεπλεο ηνπ, νη νπνίεο δηεμήρζεζαλ κε ζεαηξηθά
εξγαζηήξηα ζε ςπρηθά αζζελείο, ηξνθίκνπο γεξνθνκείσλ, ζε κνλάδεο
θνηλσληθά απνθιεηζκέλσλ καζεηψλ, ζε επάισηεο γπλαίθεο, επηδηψθεη λα
θαηαδείμεη φηη ε ζεαηξηθή εκπεηξία είλαη ζεξαπεπηηθή. Ζ αλαθνίλσζε ησλ
απνηειεζκάησλ έγηλε θαηά ηε 3ε Γηεζλή πλδηάζθεςε γηα ην Θέαηξν ζηελ
Δθπαίδεπζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηνλίδνπλ αθξηβψο ηελ ζεξαπεπηηθή απηή
ηθαλφηεηα.
1.6.3. Δθαξκνγή ηερληθώλ ζεάηξνπ ζε άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο.
εκαληηθή είλαη θαη ε εθαξκνγή ησλ ηερληθψλ ζεάηξνπ ζην ρψξν ηεο Δηδηθήο
Αγσγήο σο επί ην πιείζηνλ σο κηα ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε.
Οη Marion θαη Felix (1980) ρξεζηκνπνίεζαλ ηηο ηερληθέο ηνπ ζεάηξνπ γηα
λα βνεζήζνπλ παηδηά κε ειαθξά λνεηηθή θαζπζηέξεζε λα βειηηψζνπλ ηελ
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απηνεθηίκεζή ηνπο. ηελ εξεπλεηηθή ηνπο εξγαζία, «Απφ ηελ άξλεζε ζηελ
απηνεθηίκεζε:

Θεξαπεία

κέζσ

ηεο

ηέρλεο

γηα

παηδηά

κε

λνεηηθή

θαζπζηέξεζε», θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν ξφινο ηνπ «ζεξαπεπηή
κέζσ ηεο ηέρλεο» είλαη ζεκαληηθφο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο απηνεθηίκεζεο ησλ
παηδηψλ κε ειαθξά λνεηηθή θαζπζηέξεζε. Γλσξίδνληαο ηε δηαθνξά κεηαμχ
ησλ παηδηψλ κε ειαθξά λνεηηθή θαζπζηέξεζε θαη ησλ παηδηψλ ρσξίο λνεηηθή
θαζπζηέξεζε θαη ρξεζηκνπνηψληαο απηή ηε γλψζε γηα ηελ επηλφεζε
θαηάιιεισλ δξαζηεξηνηήησλ θαη εκπεηξηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ηέρλε
γεληθά θαη εηδηθφηεξα κε ην ζέαηξν, νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα
ζπκβάιινπλ ψζηε λα αλαπηπρζεί ε απηνεθηίκεζε θαη ε απηνπεπνίζεζε ησλ
παηδηψλ κε ειαθξά λνεηηθή θαζπζηέξεζε. Σειηθή δηαπίζησζε είλαη πσο ε
αλάπηπμε ηεο απηνεθηίκεζεο νδεγεί ζηελ αλάπηπμε δηαθφξσλ δεμηνηήησλ.
Ζ Hackney (1986) εθάξκνζε έλα πξφγξακκα πνπ απνζθνπνχζε ζην λα
βνεζήζεη καζεηέο κε πξνβιήκαηα φξαζεο λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηηο
πξνζσπηθέο ηνπο δπλάκεηο θαη ηθαλφηεηεο θαη λα ηνπο ελζαξξχλεη λα
δξαζηεξηνπνηεζνχλ απφ κφλνη ηνπο. Σν πξφγξακκα πεξηείρε εξγαζηήξη
δξακαηηθήο ηέρλεο, δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη
ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ, νκαδηθή ζπκβνπιεπηηθή, δξαζηεξηφηεηεο
εθηφο ζρνιείνπ κε πξσηνβνπιίεο πνπ αλαιάκβαλαλ ηα παηδηά θαη ηξφπνπο
δηαβίσζεο

κε

επθαηξίεο

αλεμαξηεηνπνίεζεο.

Σν

πξφγξακκα

απηφ

επηθεληξσλφηαλ ζηελ βειηίσζε ηεο απηνεθηίκεζεο, ηεο απηνπεπνίζεζεο, ηεο
ζπλεξγαηηθφηεηαο θαη ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο γηα λα νδεγήζεη ζηελ αλάπηπμε
θνηλσληθψλ θαη λνεηηθψλ δεμηνηήησλ.
Αλαθνξηθά κε ην ζέκα ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, ηεο πξνεηνηκαζίαο γηα
ηελ θαζεκεξηλή δσή καζεηψλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε θαη ην παηρλίδη ξφισλ,
ε Pavlova (1987) πεξηγξάθεη ζηελ εξεπλεηηθή ηεο εξγαζία ηνλ ηξφπν πνπ
πξνεηνίκαζε κε ην παηρλίδη ξφισλ καζεηέο κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε πνπ
θνηηνχζαλ ζε εηδηθά ζρνιεία ψζηε λα γίλνπλ αλεμάξηεηνη ζην κέιινλ θαη λα
κπνξέζνπλ λα εληαρζνχλ επαγγεικαηηθά ζε κηα εξγαζία. Οη δξαζηεξηφηεηεο
πνπ έγηλαλ κε ην παηρλίδη ξφισλ απνζθνπνχζαλ ζην λα απνθηήζνπλ ηα
παηδηά απηά απηνεθηίκεζε, απηνπεπνίζεζε, λα εμνηθεησζνχλ κε ηνπο
θαλνληζκνχο ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ ηξνθίκσλ, κε νηθνγελεηαθά
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ζρήκαηα θαη κε ηελ απαηηνχκελε ζπκπεξηθνξά ζε δεκφζηνπο ρψξνπο θαη
ρψξνπο ςπραγσγίαο.
Ο Hossent (1987) ζηελ κειέηε ηνπ αλαθνξηθά κε ην δξάκα θαη ηηο εηδηθέο
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, ζπλδπάδεη ηελ αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ
κε ηελ θαιιηέξγεηα ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ηεο απηναληίιεςεο. Τπνζηεξίδεη
φηη ην Γξάκα παξέρεη κνλαδηθέο επθαηξίεο γηα βειηίσζε ηεο απηναληίιεςεο
θαη ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο.
Απφ ηελ έξεπλα ηεο Maxeiner (1988) «Ζ δξακαηνπνίεζε παξακπζηνχ σο
νκαδηθή ςπρνζεξαπεία γηα αλάπεξα παηδηά», θαίλεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα
ηεο δξακαηνπνίεζεο ησλ παξακπζηψλ σο κνξθή νκαδηθήο ςπρνζεξαπείαο
γηα παηδηά κε λνεηηθή αλαπεξία θαη πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο. Σα
απνηειέζκαηα απηήο ηεο νκαδηθήο ςπρνζεξαπείαο ήηαλ φηη ηα παηδηά
επέδεημαλ απμεκέλε πξσηνβνπιία, ηθαλφηεηα γηα παηρλίδη θαη εξγαζία,
ελδηαθέξνλ γηα ηνπο άιινπο, αλεπηπγκέλε θνηλσληθφηεηα θαη απηνζπλεηδεζία.
Μεγαιχηεξε βειηίσζε παξνπζίαζαλ ηα αλππφκνλα παηδηά θαζψο θαη ηα
δηζηαθηηθά. Ήηαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ε επίδξαζε πνπ άζθεζε ην
ζεξαπεπηηθφ πξφγξακκα ηεο Maxeiner ζηελ θνηλσληθή αλάπηπμε ησλ
παηδηψλ.
H Rovano (1991) παξνπζηάδεη ζηελ εξεπλεηηθή ηεο εξγαζία «Αλάπεξνο
δελ ζεκαίλεη αλίθαλνο» ηε ζπκκεηνρή κηαο νκάδαο καζεηψλ κε εηδηθέο
αλάγθεο ζε ζεαηξηθή παξάζηαζε θαη επηζεκαίλεη ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα
απφ ηελ εξγαζία απηή. Ζ αλαθνξά επεθηείλεηαη θαη ζηε γεληθφηεξε ζεηηθή
επίδξαζε ηεο ζεαηξηθήο παηδείαο ζηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο.
Αλαθνξηθά κε ην ζέκα ησλ θνηλσληθψλ, ζπλαηζζεκαηηθψλ, ςπρνθηλεηηθψλ
δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε (6-18 εηψλ) θαη ηε ζρέζε
ηνπο κε ην ζέαηξν, ε Welscher – Forche(1995) ζην πλέδξην ηνπ Exeter
ππνζηήξημε φηη εκπεηξίεο ζεάηξνπ πξνσζνχλ ηε λνεηηθή θαη θνηλσληθή
αλάπηπμε ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο. Ζ ζέζε ηεο απηή ζηεξίδεηαη ζηε
βηβιηνγξαθηθή έξεπλα, ζηε δεθάρξνλε εκπεηξία ηεο θαζψο θαη ζηε δηαηξηβή
ηεο κε ζέκα «Γξακαηηθφ Παηρλίδη ζην ζρνιείν γηα βξαδέσο καζαίλνληεο».
χκθσλα κε ηελ Welscher – Forche(1995) ε Θεαηξηθή Αγσγή έρεη ηε
δπλαηφηεηα λα ππνβνεζήζεη ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία ζην εηδηθφ ζρνιείν.
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Δηδηθφηεξα, επηζεκαίλεη θαη θάλεη αλαθνξά ζην πσο ε ζεαηξηθή δηαδηθαζία
επεξεάδεη ηηο γλσζηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο, ςπρνθηλεηηθέο θαη θνηλσληθέο
δεμηφηεηεο θαη ηδηαίηεξα ηελ πξνζνρή, ηε ζπγθέληξσζε, ηελ εγξήγνξζε θαη ηε
κλήκε. Οη δεμηφηεηεο απηέο, ζχκθσλα κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο,
θηλεηνπνηνχληαη θαη πξνσζνχληαη θαηά ηε δεκηνπξγία ελφο ζεαηξηθνχ
δξψκελνπ, θαζψο αλαπηχζζεηαη ε πινθή θαη δίλεηαη ιχζε ζε πξνβιήκαηα
πνπ αλαθχπηνπλ. Καηά ηε ξνή ηνπ δξψκελνπ εμαζθείηαη ε θαληαζία θαη ε
δεκηνπξγηθφηεηα. Οη γισζζηθέο ηθαλφηεηεο βειηηψλνληαη φηαλ ηα παηδηά
εθθξάδνπλ ηηο δηαζέζεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο κε ην ζψκα ηνπο ή κε ηνλ
ιφγν. Οη απζφξκεηεο θηλήζεηο επηδξνχλ ζηελ απηνζπλείδεζε ησλ παηδηψλ.
Δπίζεο δηεπξχλεηαη ε ηθαλφηεηα γηα έθθξαζε, ην απηνζπλαίζζεκα, ε αίζζεζε
ηεο δσήο θαη ην λφεκα πνπ απηή απνθηά, ε ηθαλφηεηα γηα θξηηηθή, ε πξνζπκία
γηα πξνζπάζεηα, ε ππεπζπλφηεηα γηα ηελ νκάδα θαη ηελ εξγαζία. Σέινο, νη
θνηλσληθέο δεμηφηεηεο πξνσζνχληαη φηαλ ηα παηδηά αιιειεπηδξνχλ θαη
αληαπνθξίλνληαη ζε θαλνληζκνχο θαηά ηε δηάξθεηα ελφο ζεαηξηθνχ δξψκελνπ.
Δπηπξνζζέησο, κηα ζεαηξηθή παξάζηαζε παξνπζηαζκέλε θαη ζθελνζεηεκέλε
απφ ηα ίδηα ηα παηδηά κπνξεί λα νδεγήζεη ζε βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο
γνλείο, ζε απνδνρή ηνπ εηδηθνχ ζρνιείνπ θαζψο θαη ζε κείσζε ησλ
πξνθαηαιήςεσλ ησλ άιισλ πξνο ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο.
Δπίζεο ζε παγθφζκην ζπλέδξην ζην παλεπηζηήκην ηνπ Exeter ε Widdows
(1995) κε ηελ έξεπλά ηεο «Σν Γξάκα, έλα κέζν γηα αιιαγή» απνδεηθλχεη φηη
ην δξάκα κπνξεί λα πξνζθέξεη ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο θαη ιχζεηο γηα ηνπο
καζεηέο κε πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, ψζηε λα αλαπηπρζνχλ νη θνηλσληθέο
ηνπο δεμηφηεηεο. Θα κπνξέζνπλ έηζη λα εθηηκήζνπλ ηηο αμίεο ησλ άιισλ, λα
ελζαξξπλζνχλ, λα ρεηξηζηνχλ κε επειημία ηηο θαηαζηάζεηο θαη ην πεξηβάιινλ,
λα εληζρχζνπλ ηελ απηνεθηίκεζε θαη ηελ απηναληίιεςή ηνπο. Σν πξφγξακκα
εκπεξηέρεη «βάζε πιεξνθνξηψλ» κε ηηο νπνίεο νη καζεηέο δίλνπλ ιχζεηο ζε
πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζεαηξηθψλ δξψκελσλ,
παξφκνηα κε απηά ηεο δσήο. Δπίζεο, κέζσ ηνπ δξάκαηνο ελζαξξχλεη ηνπο
καζεηέο λα αλαπηχμνπλ ζεηηθή ζπκπεξηθνξά. Ζ Widdows ζην πξφγξακκά
ηεο παξνπζηάδεη ηε Γξακαηηθή Σέρλε σο έλα κέζν γηα ηξνπνπνίεζε
ζπκπεξηθνξάο ζε έλα εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ.
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Οη Κνληνγηάλλε θαη Νηνιηνπνχινπ (2000) πξαγκαηνπνίεζαλ έξεπλα
δξάζεο γηα ηηο ηερληθέο ζεάηξνπ ζε καζεηέο κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε απφ ην
Δηδηθφ ρνιείν Καηζαξηαλήο κε ζηφρν λα αλαπηχμνπλ ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ
ησλ καζεηψλ αιιά θαη κεηαμχ ησλ καζεηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ, λα
ελεξγνπνηήζνπλ ηνπο καζεηέο θαη λα ηνπο εκπιέμνπλ ζηελ καζεζηαθή
δηαδηθαζία θαζψο θαη λα επηζεκάλνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ παξαηεξνχληαη
ζηελ εθπαίδεπζε καζεηψλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε. Σν πξφγξακκα
πεξηειάκβαλε επίζθεςε ζε δάζνο ζην νπνίν νξγάλσζαλ ζεαηξηθέο
δξαζηεξηφηεηεο. Πξνέθπςε φηη κεηαμχ ησλ καζεηψλ επηθξάηεζε θιίκα
γφληκεο ζπλεξγαζίαο, αζθάιεηαο θαη απνδνρήο. Οη καζεηέο απφιαπζαλ ηηο
ζεαηξηθέο δξαζηεξηφηεηεο, βίσζαλ ηνπο ξφινπο, εθηνλψζεθαλ, δηαζθέδαζαλ
θαη εθθξάζηεθαλ ρσξίο ηνλ θφβν ηεο απνηπρίαο.
Απφ ηελ έξεπλα ηνπ αξξή (2002) γηα ηε ζρέζε ηνπ Θεαηξηθνχ Παηρληδηνχ
κε ηα παηδηά κε πξνβιήκαηα αθνήο, γίλεηαη ε δηαπίζησζε φηη, εθηφο απφ ηνπο
καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ην Θεαηξηθφ Παηρλίδη ρξεζηκνπνηείηαη σο
«επηθνηλσληαθφ

δηάκεζν»

γηα

παηδηά

κε

πξνβιήκαηα

αθνήο.

Σα

απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη βειηηψζεθαλ νη γλσζηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο θαη νη
θνηλσληθέο

ηνπο

απνηειεζκαηηθφ

δεμηφηεηεο,
εξγαιείν

γηα

ην

ζψκα

ηνπο

λα

εθθξάζνπλ

ρξεζηκνπνηήζεθε
ηε

ζθέςε

ηνπο,

σο
ελψ

νηθνδφκεζαλ ην «ζσκαηηθφ ηνπο ζρήκα» θαη ηέινο βειηηψζεθε ε επηθνηλσλία
κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο.
Σηο θνηλσληθέο θαη επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο παηδηψλ κε καζεζηαθέο
δπζθνιίεο εμεηάδεη θαη ε έξεπλα ησλ Schnapp θαη Olsen (2003), ηελ νπνία
πινπνίεζαλ ζηελ παλεπηζηεκηνχπνιε ηνπ Howard Community College ηεο
Κνινχκπηα. Δθεί πξαγκαηνπνηήζεθε έλα «πξφγξακκα πξφζβαζεο» (Project
Access) δηάξθεηαο ηεζζάξσλ εβδνκάδσλ, γηα λα βνεζεζνχλ νη καζεηέο
ειηθίαο 15-18 εηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο λα αλαπηχμνπλ θνηλσληθέο θαη
επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο θαη λα πξνζαξκνζηνχλ ζε έλα πεξηβάιινλ
κεηαδεπηεξνβάζκηαο

εθπαίδεπζεο.

Ωο

πξνο

ηε

κεζνδνινγία

πνπ

αθνινπζήζεθε θαηά ηελ έξεπλα απηή, ήηαλ νη πνηθίιεο ζηξαηεγηθέο ζεάηξνπ
κε ηηο νπνίεο νη καζεηέο εμαζθήζεθαλ ζηε δεκηνπξγία πεξηβάιινληνο
αιιειεπίδξαζεο,

ζηελ

ελζάξξπλζε
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ζπδήηεζεο,

ζηελ

ηθαλφηεηα

λα

ππνδχνληαη ξφινπο, ζηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ λα αθεγνχληαη ηζηνξίεο θαη
λα επηθνηλσλνχλ απνηειεζκαηηθά κε κε πξνθνξηθέο ηερληθέο θαζψο θαη λα
πεηξακαηίδνληαη κε ιέμεηο θαη ήρνπο. Απφ ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηηο
αζθήζεηο

ηνπ

ζεαηξηθνχ

πξνγξάκκαηνο

βειηηψζεθαλ

ζεκαληηθά

ε

απηνεθηίκεζε ησλ καζεηψλ θαη νη επηθνηλσληαθέο ηνπο δεμηφηεηεο. Μάιηζηα,
ηε ζεακαηηθή βειηίσζε δηαπίζησζαλ θαη νη γνλείο ησλ καζεηψλ, νη νπνίνη
δήισζαλ κε ηθαλνπνίεζε πσο ηα παηδηά ηνπο θαηαλφεζαλ φηη ε κειέηε ηνπ
δξάκαηνο, πνπ απνδείρηεθε επεξγεηηθή εκπεηξία, βνεζά θάπνηνλ λα κάζεη λα
κηιά δεκφζηα.
Ζ Crimmens (2006) πξαγκαηνπνίεζε πξφγξακκα δξακαηνζεξαπείαο γηα
καζεηέο κε εηδηθέο αλάγθεο. Απφ ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο
δηαπηζηψζεθε φηη βειηηψζεθε ζεκαληηθά ε ηθαλφηεηα πξνζνρήο ησλ
καζεηψλ, νη νπνίνη άζθεζαλ ηηο θνηλσληθέο ηνπο δεμηφηεηεο, έκαζαλ λα αθνχλ
ηνπο άιινπο, λα αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο θαη λα ζπλεξγάδνληαη. Μέζα
απφ ην δξάκα νη καζεηέο ππνδχζεθαλ ξφινπο θαη απέθηεζαλ εκπηζηνζχλε
ζηνλ εαπηφ ηνπο.
ε έξεπλα ησλ Εαθεηξηάδε & Παηαπάηε (2007), ε δξακαηνπνίεζε
ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ πινπνίεζε Πξνγξακκάησλ Πεξηβαιινληηθήο
Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο απφ καζεηέο κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε, νη νπνίνη
θνηηνχζαλ ζε Δξγαζηήξην Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο. Σν
ζπκπέξαζκα πνπ πξνέθπςε κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ
ε δηαπίζησζε πσο κε ηε κέζνδν ηεο δξακαηνπνίεζεο νη καζεηέο
βνεζήζεθαλ φρη κφλν ζην λα αλαπηχμνπλ ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή θαη ηε
ζπιινγηθφηεηα, λα εληαρζνχλ ζηελ νκάδα θαη θπξίσο λα απνθηήζνπλ ζεηηθή
απηναληίιεςε, αιιά θαη λα θαιιηεξγήζνπλ ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν, λα
μεπεξάζνπλ ηηο δπζθνιίεο ζηε γξαθή θαη ζηελ αλάγλσζε θαζψο θαη λα
θαηαλνήζνπλ ηελ ππφζεζε ηεο ηζηνξίαο.
Παξφκνηα, ε Παξδάιε (2009) δηαπίζησζε θαηά ηελ έξεπλά ηεο πσο ην
Θεαηξηθφ Παηρλίδη ζπκβάιιεη ζηελ εμέιημε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ησλ
παηδηψλ κε ζχλδξνκν Down, θαζψο βαζίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο δπλακηθήο ησλ
νκάδσλ θαη ηεο βησκαηηθήο κάζεζεο. Σα παηδηά έκαζαλ λα επηθνηλσλνχλ, λα
ζπλεξγάδνληαη, λα κνηξάδνληαη θαη λα ηεξνχλ θαλφλεο. Δπίζεο ηα παηδηά
[84]

βειηίσζαλ ηηο ςπρνθηλεηηθέο ηνπο δεμηφηεηεο, θαηαλφεζαλ έλλνηεο θπξίσο ζε
ζρέζε κε ην ρψξν θαη ην ρξφλν, ελψ βειηίσζαλ ηηο γισζζηθέο ηνπο
δεμηφηεηεο, ηε θαληαζία θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο. Σαπηφρξνλα, θαη σο
απνηέιεζκα φισλ απηψλ, απέθηεζαλ θαη ζεηηθή απηναληίιεςε.

1.6.4. ύλνςε
Απφ ηε βηβιηνγξαθηθή καο αλαζθφπεζε πξνθχπηεη φηη νη έξεπλέο πνπ έρνπλ
ζηελή ζρέζε κε ην ζέκα είλαη ειάρηζηεο παγθνζκίσο. Γηα ην ιφγν απηφ
αλαθεξζήθακε ζε παξεκθεξείο έξεπλεο κε ζεαηξηθή παξέκβαζε πνπ έρνπλ
γίλεη ζε άηνκα ηππηθήο αλάπηπμεο θαη ζε άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο.
Οη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο δίλνπλ έκθαζε ζηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο. Πνιχ
ζεκαληηθφ φκσο είλαη θαη ην ζέκα ηεο απηναληίιεςεο θαη ηεο απηνεθηίκεζεο.
χκθσλα κε έξεπλεο ( Wigfield & Karpathian,1991) άηνκα κε ζεηηθή
απηναληίιεςε πηζηεχνπλ ζηηο δπλαηφηεηέο ηνπο , αλαδεηνχλ ηελ επηηπρία, ε
απνηπρία δελ ηα απνζαξξχλεη, απνδέρνληαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο θαη ε
ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ αδπλακηψλ ηνπο δελ ηνπο πξνθαιεί ζπλαηζζήκαηα
θαησηεξφηεηαο. Δπίζεο, ε ζεηηθή απηναληίιεςε επεξεάδεη ηε κειινληηθή
ηθαλφηεηα ηνπ παηδηνχ γηα επηηπρή επαγγεικαηηθή θαη θνηλσληθή έληαμε.
Μεηά απφ ζεηξά αλαδεηήζεσλ ζε Διιεληθέο θαη δηεζλείο βηβιηνζήθεο
δηαπηζηψζεθε έιιεηςε ηεο Διιεληθήο θαη μέλεο βηβιηνγξαθίαο σο πξνο ηελ
θάιπςε ηνπ ζέκαηνο ηεο ελίζρπζεο ηεο απηναληίιεςεο θαη ηεο απηνεθηίκεζεο
κέζσ ηεο Θεαηξηθήο Αγσγήο πνπ κειεηήζεθε ζηε παξνχζα δηαηξηβή.
Σαπηφρξνλα κπνξεί θάπνηνο λα δηαπηζηψζεη φηη ππάξρεη ζνβαξφ ελδηαθέξνλ
γηα ηε κειέηε παξαπιήζησλ ζεκάησλ κε ηελ έξεπλά καο.
Σν Θεαηξηθφ Παηρλίδη σο κέζν θαη ε ρξήζε ηνπ ζε άηνκα ηππηθήο
αλάπηπμεο θαη ζε άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο θαίλεηαη λα έρεη αμηνπνηεζεί πνιχ
ιίγν ζε ζρέζε κε ηε πξαγκαηηθή δπλακηθή ηεο Θεαηξηθήο Αγσγήο, παξά ην
γεγνλφο

φηη

ε

Θεαηξηθή

Αγσγή

απνηειεί

ηκήκα

πξνγξακκάησλ πνιιψλ ρσξψλ, φπσο θαη ηεο Διιάδαο.
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ησλ

αλαιπηηθψλ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2
ΑΤΣΟΑΝΣΗΛΖΦΖ ΚΑΗ ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ
2.1. «Δαπηόο»: όξνη θαη νξηζκνί
χκθσλα κε ηελ Harter (1983) ε έλλνηα ηνπ εασηού απνηειεί έλαλ απφ ηνπο
πην δεκνθηιείο αιιά θαη απφ ηνπο πεξηζζφηεξν ζπγθερπκέλνπο φξνπο, αθνχ
σο ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 ππήξρε αζάθεηα θαη σο πξνο ηελ
νξνινγία θαη σο πξνο ηνπο πξνηεηλφκελνπο νξηζκνχο. Ζ Byrne (1996)
ππνζηεξίδεη φηη φιε απηή ε ζχγρπζε πξνθιήζεθε ιφγσ ηεο έιιεηςεο ελφο
παξαδεθηνχ απφ φινπο νξηζκνχ, ιφγσ ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ζπλσλχκσλ κε
ηελ έλλνηα ηνπ εασηού κε θνηλφ πξφζεκα ζηα αγγιηθά ηεο ιέμεο «εασηός»
(self). χγρπζε επίζεο πξνθιήζεθε ιφγσ ησλ αζαθεηψλ σο πξνο ηηο
ζπληζηψζεο ηεο έλλνηαο ηνπ εασηού, αιιά θαη ιφγσ ηεο ηάζεο πνιιψλ
εξεπλεηψλ λα πεξηγξάθνπλ ηελ έλλνηα ηνπ εασηού πεξηζζφηεξν κε φξνπο ηεο
ινγηθήο παξά κε απζηεξά επηζηεκνληθνχο φξνπο (Blascovich & Tomaka,
1991).
Ζ Μαθξή-Μπφηζαξε (2001) επηζεκαίλεη φηη απηή ε πεξηγξαθφκελε
αζάθεηα ζηνλ νξηζκφ θαη ζηελ ρξήζε ησλ φξσλ πνπ αθνξνχλ ηελ έλλνηα ηνπ
εασηού θαη έρνπλ σο πξφζεκα ηε ιέμε «εασηός» (self) απνηέιεζε ηελ αηηία γηα
ζεηξά αληηθαηηθψλ απνηειεζκάησλ φζνλ αθνξά ζηηο ζρεηηθέο κε ηελ έλλνηα
ηνπ εασηού κειέηεο. Έηζη, πνιινί εξεπλεηέο θαηέιεμαλ λα δηεπθξηλίδνπλ θάζε
θνξά ηνλ ελλνηνινγηθφ θαη ιεηηνπξγηθφ πξνζδηνξηζκφ ησλ φξσλ πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ, βνεζψληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηνλ αλαγλψζηε λα θαηαιάβεη
πνηνο θάζε θνξά φξνο απνδίδεη πνηα ελλνηνινγηθή θαηαζθεπή. Αλεμάξηεηα
πάλησο απφ ηηο αληηπαξαζέζεηο απηέο ησλ επηζηεκφλσλ θαη ησλ εξεπλεηψλ
γηα ηνλ αθξηβή πξνζδηνξηζκφ ηεο έλλνηαο ηνπ εασηού, έλαλ αθξηβή θαη
ζρεηηθά παξαδεθηφ νξηζκφ απηήο ηεο ελλνηνινγηθήο θαηαζθεπήο απνηειεί θαη
ε παξαδνρή φηη εασηός είλαη ν ηξφπνο ηειηθά κε ηνλ νπνίν θάζε άηνκν
αληηιακβάλεηαη ηελ χπαξμή ηνπ, ην είλαη ηνπ νληνινγηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά.
χκθσλα κε ηνλ Burns (1982:5), ε έλλνηα ηνπ εασηού νξίδεηαη σο «έλα
ζχλνιν

ππνθεηκεληθά

αμηνινγνχκελσλ
[86]

ραξαθηεξηζηηθψλ

θαη

ζπλαηζζεκάησλ», κε ηνλ φξν «έλλνηα ηνπ εασηού» λα αλαθέξεηαη ζε «φιεο
ηηο πηπρέο ηεο άπνςεο ηνπ αηφκνπ γηα ηνλ εασηό ηνπ». Απφ ηελ άιιε πιεπξά
ν Rosenberg (1986:7) ζεσξεί φηη ν εασηός νξίδεηαη σο «ην ζχλνιν ησλ
ζθέςεσλ θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ αηφκνπ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ εασηό
ηνπ σο αληηθείκελν». Ο Rogers (1951:136) είρε ππνζηεξίμεη φηη ε έλλνηα ηνπ
εασηού είλαη «έλα νξγαλσκέλν ζρήκα αληηιήςεσλ ηνπ εασηού». Οη Combs
θαη Snygg (1959) επηπιένλ, ζεσξνχλ ηνλ εασηό ηαπηφρξνλα αληηθείκελν θαη
ππνθείκελν, κε ηνλ εασηό λα νξίδεηαη σο ε νξγάλσζε φισλ φζσλ θαίλνληαη
ζην άηνκν φηη είλαη Δγψ ή Δκέλα (I or me).
εκαληηθή είλαη θαη ε πξνζέγγηζε ηεο Harter (1999) ζην έξγν ηεο The
Construction of the Self, φπνπ ζε έλα επξχηεξν πεδίν θαη γηα λα μεθχγεη απφ
ηνπο ζθνπέινπο ηεο νξνινγίαο θαη ζέινληαο λα νξίζεη ηελ έλλνηα ηνπ εασηού,
επηθεληξψλεηαη ζηνλ φξν «self-representation», ζηελ απηναπεηθφληζε, φπνπ
απνδίδεη κέζσ απηνχ ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εασηού ηα νπνία έρνπλ γίλεη
γλσζηά κέζσ ηεο γιψζζαο σο ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο ή ηνπ
αηφκνπ, φπσο είλαη ην πψο θάπνηνο πεξηγξάθεη ηνλ εασηό ηνπ. Οπφηε θαη ε
Harter

επηιέγεη

γηα

ηε

κειέηε

ηεο

λα

ρξεζηκνπνηεί

ηνπο

φξνπο

«απηναπεηθφληζε» (self-representation), «απηναληίιεςε» (self-perception) θαη
«απηνπεξηγξαθή» (self-description) ελαιιαθηηθά γηα λα απνδψζεη θαη λα
ππνγξακκίζεη απηή ηε γεληθή πξννδεπηηθή δηαδηθαζία νξνζέηεζεο.
χκθσλα κε ηελ Harter (1999) έρνπλ θαηαηεζεί επηπιένλ θαη απφςεηο πνπ
ζέινπλ λα γίλεηαη δηάθξηζε κεηαμχ ηεο απηνπεξηγξαθήο («ηη είκαη») θαη ηεο
απηνεθηίκεζεο

(«πφζν

θαιφο

είκαη»).

Απηή

ε

δηαθνξνπνίεζε

είλαη

απνηέιεζκα ελ κέξεη ηεο ρξήζεο δηαθνξεηηθψλ κεζνδνινγηψλ. Πνιιά
εξγαιεία έξεπλαο ζρεδηάζηεθαλ θαη απαηηνχληαη έηζη ψζηε λα εθηηκεζεί ε
απηνεθηίκεζε κε ζαθήλεηα κέζσ ησλ δεισκέλσλ αληηδξάζεσλ ησλ
ζπκκεηερφλησλ κε ηε κνξθή θξάζεσλ φπνπ πεξηγξάθεηαη ε ζεηηθή ή
αξλεηηθή αληίιεςε γηα ηνλ εασηό («δελ είκαη θαη ηφζν δεκνθηιήο» θ.ιπ.). Ζ
Harter (1999) αλαθέξεηαη ζε κηα ελαιιαθηηθή κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε ησλ
Gordon θαη McGuire θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπο, νη νπνίνη ξψηεζαλ άηνκα λα
νξίζνπλ ηνπο εασηούς ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ αλνηρηή ζε δηάθνξεο απαληήζεηο
θαη πξνζδηνξηζκνχο εξψηεζε «πνηνο είκαη». Με κηα ηέηνηα δηαδηθαζία
[87]

νδεγείηαη ν θαζέλαο ζηελ αλάιπζε πνπ ελεξγνπνηεί απζφξκεηα ηελ
απηνπεξηγξαθή θαη θαηφπηλ θσδηθνπνηείηαη ζε θαηεγνξίεο πνπ απνδίδνπλ έλα
πνξηξαίην

ησλ

πην

αμηνπξφζεθησλ

δηαζηάζεσλ

ηεο

πξνζσπηθήο

απηναπεηθφληζεο ηνπ θάζε αηφκνπ.
Ζ Μαθξή-Μπφηζαξε (2001: 20) αλαθέξεηαη ζηελ άπνςε ηνπ Burns γηα ην
ηη ζπλαπνηειεί ηελ έλλνηα ηνπ εασηού.
«Ζ έλλνηα ηνπ εασηού ζα πξέπεη λα ζπλδπάδεη:


ηελ απηνεηθφλα ή απηναληίιεςε, ε νπνία είλαη ε πεπνίζεζε πνπ έρεη ην
άηνκν γηα ηνλ εασηό ηνπ πνπ κπνξεί λα είλαη ή λα κελ είλαη έγθπξε∙



ηελ ζπλαηζζεκαηηθή έληαζε θαη αμηνιφγεζε, ην πψο αηζζάλεηαη δειαδή
ην άηνκν γηα ηηο δηαθνξεηηθέο απηέο πεπνηζήζεηο θαη θαηά πφζν έρεη ή
φρη επλντθή γλψκε γηα ηηο εθηηκήζεηο απηέο, ην επίπεδν δειαδή ηεο
απηνεθηίκεζήο ηνπ∙



ηε δπλαηφηεηα αληίδξαζεο, ην πσο δειαδή είλαη πηζαλφ λα ελεξγήζεη ην
άηνκν αλ αληηδξάζεη ζε απηή ηελ αμηνιφγεζή ηνπ.
Απηέο είλαη νη πεπνηζήζεηο θαη νη αμηνινγήζεηο ηνπ αηφκνπ γηα ηνλ εασηό

ηνπ θαη απηέο ζπλζέηνπλ ηελ έλλνηα ηνπ εασηού, θαζνξίδνληαο φρη κφλν πνηνο
είλαη, αιιά θαη ηη λνκίδεη φηη είλαη, ηη λνκίδεη φηη κπνξεί λα θάλεη θαη ηη λνκίδεη
φηη κπνξεί λα γίλεη».
Παξά ινηπφλ ην φηη δελ θαίλεηαη λα ππάξρεη απφιπηε ηαχηηζε κεηαμχ ησλ
εηδηθψλ αλαθνξηθά κε ηελ έλλνηα ηεο απηναληίιεςεο, ε πιεηνςεθία ηνπο δίλεη
ζηελ απηναληίιεςε έλαλ ξφιν θιεηδί γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ αηφκνπ, γηα ηε
δεκηνπξγία

θηλήηξσλ

ζπκπεξηθνξάο

θαη

γηα

ηελ

απφθηεζε

κηαο

ηζνξξνπεκέλεο, πγηνχο θαη νινθιεξσκέλεο πξνζσπηθφηεηαο. Καη παξά ηηο
δηαθνξέο

ησλ

πνηθίισλ

πξνζεγγίζεσλ

πνπ

εκθαλίδνληαη

γηα

ηελ

απηναληίιεςε, φπσο θνηλσληνινγηθψλ, ςπρνινγηθψλ θαη άιισλ, θάπνηα
ζηνηρεία είλαη θνηλά ζε θάζε ηέηνηα πξνζέγγηζε, φπσο ην φηη:
α) θάζε άηνκν κειεηάηαη σο νληφηεηα μερσξηζηή απφ ηνπο «άιινπο»,
β) ε απηνγλσζία / απηνεηθφλα (self-image) θαη ε απηναληίιεςε είλαη δχν
νπζηαζηηθά ζηνηρεία ηεο έλλνηαο ηεο απηνεθηίκεζεο,
γ) ε απηνγλσζία θαη ε απηναληίιεςε αλαπηχζζνληαη κέζσ ηεο εκπεηξίαο θαη
ηδηαίηεξα κε ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε (social interaction), θαη
[88]

δ) θεληξηθφ ζέκα ζηελ φιε αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ είλαη ε
απηναμηνιφγεζε θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν απηή θηλεηνπνηεί θαη θαηεπζχλεη
ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θάζε αλζξψπνπ (Φινπξήο, 1983 & 1989).

[89]

2.2. Οη έλλνηεο ηεο απηναληίιεςεο θαη ηεο απηνεθηίκεζεο
Οη ζχγρξνλεο αληηιήςεηο ινηπφλ πεξί ηεο έλλνηαο ηνπ εασηού ζέινπλ ηελ
έλλνηα απηή λα απνηειεί ζχλζεηε ελλνηνινγηθή θαηαζθεπή ε νπνία
πεξηιακβάλεη γλσζηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη ζπκπεξηθνξηθέο πξνεθηάζεηο
(Burns, 1982∙ Byrne, 1996∙ Harter, 1999∙ Δπθιείδεο & Καληάο, 2000).
Δπηπιένλ, είλαη γεληθή ε παξαδνρή πσο νη δχν βαζηθέο ζπληζηψζεο ηεο
έλλνηαο ηνπ εασηού είλαη ε «απηναληίιεςε» (self-perception) ή «απηνεηθφλα»
(self-image) θαη ε «απηνεθηίκεζε» (self-esteem) ή «ζθαηξηθή απηναμία»
(global self-worth).
χκθσλα κε ηελ Μαθξή-Μπφηζαξε (2001) αλ ζειήζνπκε λα απνδψζνπκε
ζπλνπηηθά ην λφεκα ηεο απηναληίιεςεο θαη ηεο απηνεθηίκεζεο ζα ιέγακε φηη
ε απηναληίιεςε απνηειεί ηε γλσζηηθή πιεπξά ηεο έλλνηαο ηνπ εασηού θαη
αληηπξνζσπεχεη κηα δήισζε, κηα πεξηγξαθή ή κηα πεπνίζεζε ηνπ αηφκνπ γηα
ηνλ

εαπηφ

ηνπ.

Αληίζηνηρα,

ε

απηνεθηίκεζε

αληηπξνζσπεχεη

ηε

ζπλαηζζεκαηηθή πιεπξά ηνπ αηφκνπ γηα ηνλ εασηό ηνπ θαη αλαθέξεηαη ζηε
ζθαηξηθή άπνςε πνπ έρεη θάπνηνο γηα ηελ αμία ηνπ σο αηφκνπ. Δίλαη βέβαηα
αξθεηά μεθάζαξν φηη θαη νη δχν έλλνηεο ελέρνπλ ην ζηνηρείν ηεο
απηναμηνιφγεζεο. Οη ζχγρξνλνη εξεπλεηέο εθηηκνχλ φηη νη απηναμηνινγήζεηο,
φζεο αλαθέξνληαη ηνπιάρηζηνλ ζε γεληθά ραξαθηεξηζηηθά, είλαη αλαγθαίν λα
κελ εκπιέθνληαη κε αμηνινγήζεηο επηκέξνπο ηνκέσλ ηεο αλζξψπηλεο
δξαζηεξηφηεηαο, φπσο ε γλσζηηθή ηθαλφηεηα, ε θνηλσληθή ή ε ζσκαηηθή
ηθαλφηεηα. Δπηπιένλ, νη εξεπλεηέο επηκέλνπλ ζηελ αλάγθε δηάθξηζεο ησλ
πεξηγξαθηθψλ ελλνηψλ απφ ηηο αμηνινγηθέο αληίζηνηρεο έλλνηεο (Gordon,
1968∙ McGuire & McGuire, 1982). Μηα ηέηνηα δηάθξηζε φκσο είλαη αδχλαηε
σο ζήκεξα, θαζψο είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιν λα νξηζηνχλ ηα ζχλνξα κεηαμχ
ησλ πεξηγξαθηθψλ θαη ησλ αμηνινγηθψλ πεξηγξαθψλ ηνπ εασηού (Harter,
1999).
χκθσλα κε ηνπο Wells & Marwell (1976) ε απηναληίιεςε απαξηίδεηαη
απφ έλα ζχλνιν ζηάζεσλ πξνο ηνλ εασηό, ελψ ε απηνεθηίκεζε κπνξεί λα
ζεσξεζεί σο ε αμηνινγηθή πηπρή θαζεκηάο απφ απηέο ηηο ζηάζεηο ή ην ζχλνιν
απηψλ ησλ επηκέξνπο αμηνινγήζεσλ. Οπζηαζηηθά, ε απηναληίιεςε απνηειεί
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ηε γλσζηηθή πιεπξά ηεο απηνγλσζίαο, ελψ ε απηνεθηίκεζε κπνξεί λα
ζεσξεζεί φηη αληηπξνζσπεχεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή πιεπξά, ε νπνία δείρλεη ην
βαζκφ ζηνλ νπνίν ην άηνκν απνδέρεηαη θαη επηδνθηκάδεη ηνλ εασηό ηνπ
(Λενληαξή, 1998).
Πνιινί κειεηεηέο φκσο, ζπλερίδνληαο ηηο παξαδνζηαθέο απφςεηο ζηηο
νπνίεο ήδε αλαθεξζήθακε, ζεσξνχλ θαηά έλαλ ηξφπν ηελ απηναληίιεςε
ζπλψλπκε κε ηελ απηνεθηίκεζε. Μέζα ζε απηνχο θαη ν Burns (1982), ν
νπνίνο αληηιακβάλεηαη ηελ απηναληίιεςε φηη εκπεξηέρεη δχν πηπρέο, ηελ
«πεξηγξαθηθή», πνπ απνηειεί ηε γλσζηηθή πιεπξά ηεο θαη αλεμάξηεηα απφ
ηελ ππνθεηκεληθφηεηα ή ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ηεο γλψζεο, θαη ηελ
«αμηνινγηθή». Ζ αληίζεηε άπνςε βεβαίσο ηζρπξίδεηαη πσο είλαη απνιχησο
αλαγθαίν λα δηαθνξνπνηνχληαη νη δχν φξνη, παξά ην φηη αλαγλσξίδνπλ ηελ
χπαξμε

ηεο

ζαθνχο

ζρέζεο

εμάξηεζεο

ησλ

δχν

δηαζηάζεσλ.

Ζ

δηαθνξνπνίεζε απηή είλαη αλαγθαία γηαηί εθηφο ησλ άιισλ, ε απηναληίιεςε
έρεη ζρέζε κε ηνλ πξνβιεκαηηζκφ γχξσ απφ ηελ ςπρνινγηθή ηαπηφηεηα ηνπ
αηφκνπ, ελψ ε απηνεθηίκεζε αλαθέξεηαη ζηελ αμηνινγηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή
επέλδπζή ηεο (Wells & Marwell, 1976).

2.2.1. Απηναληίιεςε: όξνη, νξηζκνί θαη εξκελεπηηθά κνληέια
Ζ απηναληίιεςε, φπσο θαη ε επξχηεξε έλλνηα ηνπ εασηού, απαζρφιεζε θαη
απαζρνιεί αθφκα εξεπλεηέο θαη επηζηήκεο πνηθηιψλπκσλ θιάδσλ, γεγνλφο
πνπ θαηέιεμε ζηε ζπγθξφηεζε θαη πιήζνπο εξκελεηψλ θαη νξηζκψλ ηεο
έλλνηαο θαη πνπ απνδεηθλχεη ηελ πνιππινθφηεηα ηεο έλλνηαο αιιά θαη ηελ
ηδηαίηεξε ζεκαζία ηεο (Υαηδερξήζηνπ, 2004). Οη πεξηζζφηεξνη εξεπλεηέο
ζήκεξα ζεσξνχλ ηελ απηναληίιεςε σο ην κέξνο ηνπ εασηού πνπ ελέρεη ζέζε
αληηθεηκέλνπ (ην “me” ηνπ James) θαη ηελ νξίδνπλ σο ην ζχλνιν ησλ
πεπνηζήζεσλ θαη ησλ ζηάζεσλ πνπ δηακνξθψλεη ην άηνκν γηα ηνλ εασηό ηνπ,
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ζηα

νπνία

ζπκπεξηιακβάλνληαη

γλσζηηθά

θαη

ζπλαηζζεκαηηθά

ραξαθηεξηζηηθά, φπσο θαη ηάζεηο ζπκπεξηθνξάο (Burns, 1986).
χκθσλα κε ηνλ Lawrence (2002) κπνξνχκε λα πξνζιάβνπκε ηελ
απηναληίιεςε σο φξν – νκπξέια, έλα θαηλφκελν δειαδή πνπ ζπγθξνηείηαη
απφ ηξεηο φςεηο, ηελ απηνεηθφλα (ηη είλαη ην άηνκν), ηνλ ηδαληθφ εασηό (πσο ην
άηνκν πξαγκαηηθά ζα ήζειε λα είλαη) θαη ηελ απηνεθηίκεζε (ηη ληψζεη ην άηνκν
αλαθνξηθά κε ηελ δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ηνπ ηη είλαη θαη ηνπ ηη ζα ήζειε λα
είλαη).
εκαληηθνί είλαη θαη νη νξηζκνί πνπ δφζεθαλ γηα ηελ απηναληίιεςε σο «ην
ζχλνιν ησλ πεπνηζήζεσλ, ζηάζεσλ θαη αμηνινγήζεσλ ηνπ αηφκνπ γηα ηνλ
εασηό ηνπ, νη νπνίεο αθνξνχλ ζε φιεο ηηο πιεπξέο ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ»
(Shavelson & Marsh,1986 : 93). Δπηπιένλ νξίζηεθε θαη σο ε αλαπαξάζηαζε
ηεο γλψζεο ηνπ εασηού καο ζχκθσλα κε ηνπο Kihlstrom & Kleim (1997).
Οπζηαζηηθά δειαδή ε απηναληίιεςε κπνξεί λα νξηζηεί θαη σο έλα είδνο
αμηνιφγεζεο πνπ πξαγκαηνπνηεί ην άηνκν γηα ηνλ εασηό ηνπ, εθθξάδνληαο
ηελ επηδνθηκαζία ή ηελ απνδνθηκαζία πξνο ηνλ εασηό ηνπ, θαλεξψλνληαο ην
βαζκφ ζηνλ νπνίν πηζηεχεη φηη είλαη άηνκν ηθαλφ, ζεκαληηθφ, επηηπρεκέλν θαη
αμηφινγν (Lopez, 1972).
Ζ αληίιεςε απηή πνπ ζρεκαηίδεη ην άηνκν γηα ηνλ εασηό ηνπ
δηακνξθψλεηαη κέζα απφ ηηο εκπεηξίεο ηνπ, εκπεηξίεο πνπ ζπγθξνηνχληαη
απφ ηελ επαθή κε ην πεξηβάιινλ θαη επεξεάδνληαη ζεκαληηθά απφ ηηο
απφςεηο θαη ηηο θξίζεηο ησλ ζεκαληηθψλ άιισλ, φπσο επεξεάδεηαη ην άηνκν
θαη απφ ηηο εληζρχζεηο πνπ ιακβάλεη αιιά θαη ησλ ζηνηρείσλ ηεο
πξνζσπηθφηεηάο ηνπ (Shavelson & March, 1986∙ Marsh, 1990). Δπηπιένλ, ε
απηναληίιεςε ζπκβάιιεη ζηε δηαηήξεζε ηεο ζεηηθήο εηθφλαο γηα ηνλ εασηό
ηνπ, ζηε δηαηήξεζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ηζνξξνπίαο ηνπ αηφκνπ θαη ζηελ
νξγάλσζε ησλ βησκέλσλ εκπεηξηψλ ηνπ αηφκνπ (Epstein, 1973 & 1991).
πσο θαη αλ έρεη, ηα απνηειέζκαηα ησλ πξφζθαησλ εξεπλψλ ηείλνπλ λα
ζεκειηψζνπλ ηελ άπνςε φηη ε απηναληίιεςε δελ απνηειεί κνλνδηάζηαην
νηθνδφκεκα, αιιά απνηειεί πνιπδηάζηαην θαη πεξίπινθν ζχζηεκα ηα
δεδνκέλα ηνπ νπνίνπ ζπλερψο κεηεμειίζζνληαη. πγγεληθή κε απηήλ ηελ ηδέα
ηεο πνιιαπιφηεηαο ηεο απηναληίιεςεο είλαη ε άπνςε πεξί ηεο «δηαρξνληθήο
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ζπλέρεηαο ηνπ εαπηνχ», άπνςε πνπ ζπγθξνηήζεθε ήδε απφ ηνλ James φηαλ
κίιεζε γηα «πηζαλφ θνηλσληθφ εαπηφ» ν νπνίνο δηαρσξίδεηαη απφ ηνλ
«παξφληα» θαη ηνλ «παξειζφληα εαπηφ». Ζ πνιιαπιή απηή ζεψξεζε
ππνζηεξίρζεθε θαη απφ ηνπο Gergen θαη Levinson (φπσο αλαθέξεηαη ζην
Λενληαξή, 1998) φπνπ ν Gergen ηζρπξίζηεθε φηη ε πνηθηιία θαη ε
πνιππινθφηεηα ηεο απηναληίιεςεο έρεη αγλνεζεί απφ ηνπο εξεπλεηέο, ελψ ν
Levinson πεξηέγξαςε ην «φλεηξν» (νη ηδέεο ηνπ αηφκνπ γηα ηνλ θαληαζηηθφ
εαπηφ ηνπ), αζρνινχκελνο κε ηηο ηδηφηεηεο ηηο νπνίεο ν άλζξσπνο θαληάδεηαη
φηη έρεη, ηδηφηεηεο θαληαζηηθέο πνπ φκσο θαηά ηνλ εξεπλεηή ιεηηνπξγνχλ σο
θίλεηξα ζπκπεξηθνξάο.
Παξά ηελ ζχγθιηζε φκσο ησλ εξεπλεηψλ ζε πνιπδηάζηαηε απηναληίιεςε,
ππάξρνπλ αξθεηέο δηαθσλίεο σο πξνο ηε δνκή ηεο απηναληίιεςεο, κε δχν
απφςεηο λα ζεσξνχληαη νη επηθξαηέζηεξεο ψζηε λα πεξηγξάςνπλ ηε δνκή
απηή. Απηέο νη απφςεηο αληηπξνζσπεχνληαη απφ ην ηεξαξρηθφ θαη ην
νκνθεληξηθφ κνληέιν.
Σν ηεραρτηθό κοληέιο ηνπνζεηεί ηελ γεληθή απηναληίιεςε ζηελ θνξπθή ηεο
ζρεηηθήο ππξακίδαο, ελψ αλαπηχζζνληαη θαη δηαηάζζνληαη ηεξαξρηθά πνιιέο
επηκέξνπο εηθφλεο ηνπ εασηού. Σν κνληέιν απηφ ππνζηεξίδεηαη απφ έλα
πιήζνο εξεπλψλ, κε ηνπο ππνζηεξηθηέο ηνπ λα ζεσξνχλ φηη ην άηνκν
αλαπηχζζεη πνιιέο επηκέξνπο ηδέεο ηνπ ίδηνπ ηνπ εασηού ηνπ, νη νπνίεο
αληηζηνηρνχλ ζε έλαλ αξηζκφ ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνρψλ, είηε γλσζηηθψλ, είηε
δεμηνηήησλ, είηε ηθαλνηήησλ. Απηέο νη επηκέξνπο ηδέεο ζηε ζπλέρεηα
γεληθεχνληαη

ζε

έλα

πςειφηεξν

επίπεδν,

ηε

«γεληθή

απηναληίιεςε

ηθαλφηεηαο». Δίλαη ε γεληθή απηναμηνιφγεζε πνπ θάλεη ην άηνκν γηα ηνλ εασηό
ηνπ, δειαδή θαηά πφζν πηζηεχεη φηη είλαη ζεκαληηθφο θαη επηηπρεκέλνο
(Harter, 1982). χκθσλα κε ηνπο Shavelson, Hubner & Stanton (1976) απηή
ε γεληθή απηναληίιεςε κπνξεί λα ππνδηαηξεζεί ζε αθαδεκατθή θαη ζε κε
αθαδεκατθή απηναληίιεςε, θαη αληηζηνίρσο απηέο λα ππνδηαηξεζνχλ ζε άιιεο
θαηφςεηο ηνπ εαπηνχ (βι. ρήκα 1)

[93]

Γεληθή απηναληίιεςε

Αυτοαντίληψη
ακαδημαϊκήσ
ικανότητασ

γλϊςςα

ιςτορία

Κοινωνική
αυτοαντίληψη

μαθημ
ατικά

φίλοι

Συναιςθηματική
αυτοαντίληψη

Σημαν
τικοί
άλλοι

Συναιςθηματι
κζσ
καταςτάςεισ

Σωματική
αυτοαντίληψη

Σωματική
ικανότητα

Εμφάνιςη

ρήκα 1 : Ηεξαξρηθφ κνληέιν νξγάλσζεο ηεο απηναληίιεςεο (Λενληαξή, 1996:91).

Ζ Harter (1983) ήηαλ απηή πνπ άζθεζε θξηηηθή ζην ηεξαξρηθφ κνληέιν.
Παξαδέρεηαη βέβαηα φηη ηα κνληέια απηά βνήζεζαλ ζεκαληηθά ζηελ θαιχηεξε
θαηαλφεζε ηεο δνκήο ηεο απηναληίιεςεο, παξνπζηάδνπλ φκσο θάπνηα
πξνβιήκαηα, ηδηαίηεξα ζε φηη έρεη λα θάλεη κε ηε ζρέζε κε ηηο επηκέξνπο
πηπρέο ηνπ εασηού κε ηε γεληθή απηναληίιεςε. Θεσξεί επίζεο φηη ηα
ηεξαξρηθά κνληέια θαληάδνπλ θάπσο ζηαηηθά, αθνχ δελ εξεπλνχλ πηζαλέο
αιιαγέο ζηε δνκή ηεο απηναληίιεςεο θαζψο ε ειηθία ηνπ αηφκνπ αιιάδεη,
εξρφκελα ζε ζχγθξνπζε κε ηηο έξεπλεο πνπ απνδεηθλχνπλ έλαλ ρξνληθφ
πεξηνξηζκφ ζηελ ηεξάξρεζε πνπ αθνξά ηηο επηκέξνπο πηπρέο ηεο
απηναληίιεςεο, νη νπνίεο θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο θαηά ηε ζρνιηθή ειηθία
θαη φρη λσξίηεξα ή αξγφηεξα.
Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, πξνηάζεθε θαη έλα αθφκε κνληέιν ηεο δνκήο ηεο
απηναληίιεςεο, ην «οκοθεληρηθό». Δίλαη έλα κνληέιν πνπ δίλεη έκθαζε ζην
γεγνλφο φηη νη δηάθνξεο πηπρέο ηεο απηναληίιεςεο δηαθέξνπλ γηα θάζε άηνκν
σο πξνο ηε ζπνπδαηφηεηά ηνπο. ε έλα ζρήκα κε νκφθεληξνπο θχθινπο
ινηπφλ, ηνπνζεηνχκε ηηο ζπνπδαηφηεξεο γηα θάπνην ζπγθεθξηκέλν άηνκν
νπηηθέο ηεο απηναληίιεςεο, θαη ζηνπο απνκαθξπλφκελνπο θχθινπο ηηο
ιηγφηεξν ζεκαληηθέο ηέηνηεο νπηηθέο γηα ην άηνκν. Ζ δηάηαμε απηή επηηξέπεη
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λα πξαγκαηνπνηνχληαη αλαθαηαηάμεηο ζηε ζεκαληηθφηεηα ησλ πηπρψλ απηψλ
(βι. ρήκα 2).
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ρήκα 2 : Οκνθεληξηθφ κνληέιν ηεο Απηναληίιεςεο (Λενληαξή, 1996: 93).

Ζ Harter (Harter, 1983 & 1990) ηνλίδεη φηη ε γεληθή απηναληίιεςε
επεξεάδεηαη απφ ηε ζπνπδαηφηεηα πνπ έρεη ν θάζε ζπγθεθξηκέλνο ηνκέαο γηα
ην θάζε άηνκν θαη βέβαηα απφ ην πφζν «θεληξηθφο» είλαη ζηε δνκή ηεο
απηναληίιεςήο ηνπ. Ζ ππνθεηκεληθή ζπνπδαηφηεηα πνπ έρεη ν ζπγθεθξηκέλνο
ηνκέαο γηα ην άηνκν επεξεάδεη θαη ηε γεληθή απηναληίιεςε. Απφ απηφ
πξνθχπηεη φηη ε ζρέζε αλάκεζα ζηε γεληθή απηναληίιεςε θαη ηηο επηκέξνπο
αληηιήςεηο ηνπ εασηού πηζαλφηαηα δηαθέξεη απφ άηνκν ζε άηνκν. Απηφ φκσο
δε ζεκαίλεη φηη παξαβιέπνληαη νη θνηλσληθέο αμίεο. Γηα παξάδεηγκα αλ κηα
θνηλσλία ππεξηνλίδεη ηελ ζπνπδαηφηεηα ηεο αθαδεκατθήο επηηπρίαο, ε
αθαδεκατθή

απηναληίιεςε

ζα

είλαη

έλα

θαζνξηζηηθφ

ζηνηρείν

ηεο

απηναμηνιφγεζεο ηνπ αηφκνπ.
ε γεληθέο γξακκέο, ν άλζξσπνο αλαιακβάλεη ζε παξάιιειεο ρξνληθέο
πεξηφδνπο θαη ηνκείο πνηθίινπο ξφινπο, πξάγκα πνπ θαλεξψλεη ηνλ κε
κνλνδηάζηαην ραξαθηήξα ηεο απηναληίιεςεο. Έηζη, ην ίδην άηνκν είλαη
δπλαηφ λα δηαζέηεη ζε θάπνην ηνκέα, φπσο π.ρ. ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο,
ζεηηθή εηθφλα, ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή κπνξεί λα δηαηεξεί ρακειή απηναληίιεςε
ζε έλαλ ηνκέα φπσο π.ρ. ηνλ αθαδεκατθφ (Marsh & Hau, 2003). Με ην
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«ηεξαξρηθφ» θαη ην «νκνθεληξηθφ» κνληέιν επηρεηξεί ε βηβιηνγξαθία λα
πεξηγξάςεη ηελ πνιπδηάζηαηε δνκή ηεο απηναληίιεςεο.
Σν «νκνθεληξηθφ» κνληέιν επηθεληξψλεηαη πεξηζζφηεξν ζηηο επηκέξνπο
πηπρέο ηεο απηναληίιεςεο, φπσο θαη ζηε ζεκαζία πνπ ηνπο απνδίδεη θάζε
άηνκν. Σν κνληέιν απηφ ζηεξίδεηαη ζηελ αληίιεςε φηη κε ηελ πάξνδν ηνπ
ρξφλνπ εκθαλίδεηαη ε πηζαλφηεηα ηνπ θαηλνκέλνπ αιιαγήο ηεο βαξχλνπζαο
ζεκαζίαο θάπνησλ πηπρψλ ηνπ εασηού, λα γίλεη κηα κεηαθίλεζε δειαδή
άιισλ πξνο ην θέληξν ηεο απηναληίιεςεο θαη άιισλ πξνο ηελ πεξηθέξεηα. Οη
πηπρέο

δειαδή

ηεο

απηναληίιεςεο

ζην

«νκνθεληξηθφ»

κνληέιν

δηαθνξνπνηνχληαη ζε πεξηθεξεηαθέο θαη θεληξηθέο, ραξαθηεξηδφκελεο έηζη
αλάινγα κε ηελ ζπνπδαηφηεηα πνπ έρνπλ θάζε θνξά γηα ην άηνκν, κε ηνπο
θεληξηθνχο ηνκείο ηεο απηναληίιεςεο λα δηαηεξνχλ πςειφηεξε ζεκαζία ζε
ζρέζε κε ηνπο άιινπο (Harter, 1983).
Αληίζεηα,

ην

«ηεξαξρηθφ»

κνληέιν

απνδίδεη

ηελ

απηναληίιεςε

ππξακνεηδψο. ηελ θνξπθή απηήο ηεο ηδεαηήο ππξακίδαο ηνπνζεηείηαη ε
γεληθή απηναληίιεςε, ε νπνία δηαζπάηαη ζε πνιιέο απηνεηθφλεο, νη νπνίεο
δνκνχληαη ηεξαξρηθά (Harter, 1982∙ Shavelson, Hubner & Stanton, 1976). Με
βάζε κάιηζηα ην κνληέιν απηφ ζπληειείηαη θαη κηα δηαθνξνπνίεζε θαη ζηε
θχζε ηεο απηναληίιεςεο, ε νπνία δηαρσξίδεηαη ζε αθαδεκατθή θαη κε
αθαδεκατθή, κε κηα επηκέξνπο εζσηεξηθή δηαθνξνπνίεζε θαη γηα ηελ
αθαδεκατθή απηναληίιεςε ζηα επηκέξνπο καζήκαηα (αθαδεκατθή ηθαλφηεηα
ζηελ Ηζηνξία, ζηε Γιψζζα θ.ιπ.), ην ζχλνιν ησλ νπνίσλ απηναληηιήςεσλ
θαζνξίδνπλ ηηο ζρνιηθέο επηδφζεηο (Marsh, 1990∙ Marsh & Hattie, 1996∙
Marsh, 1993∙ Marsh & Hau, 2003). Ζ κε αθαδεκατθή απηναληίιεςε ρσξίδεηαη
θαη απηή κε ηε ζεηξά ηεο ζε θνηλσληθή, ζπλαηζζεκαηηθή θαη ζσκαηηθή. Ζ
θνηλσληθή απηναληίιεςε αλαθέξεηαη ζηηο ζρέζεηο κε ηνπο θίινπο θαη ηνπο
ζεκαληηθνχο άιινπο, ε ζπλαηζζεκαηηθή επηθεληξψλεηαη ζηηο ζπλαηζζεκαηηθέο
θαηαζηάζεηο θαη ε ζσκαηηθή δηαθξίλεηαη ζηε ζσκαηηθή ηθαλφηεηα θαη ηελ
εμσηεξηθή εκθάληζε (Υαηδερξήζηνπ, 2004).
Αλαθνξηθά κε ηα δχν απηά κνληέια απηναληίιεςεο, ν Marsh ππνζηεξίδεη
πσο ην ηεξαξρηθφ κνληέιν ππνρσξεί κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, θαζψο νη
επηκέξνπο πιεπξέο ηεο απηναληίιεςεο εκθαλίδνπλ ζρέζεηο αλεμαξηεζίαο θαη
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φρη ηεξάξρεζεο. Απηή ε νπηηθή θαίλεηαη κάιηζηα λα δηθαηψλεη ην θαηλφκελν
ηεο μεθάζαξεο ηεξάξρεζεο ησλ πηπρψλ ηεο απηναληίιεςεο θαηά ηελ
πξνεθεβεία θαη ηεο ππνρψξεζήο ηεο θαηά ηε δηάξθεηα απηήο. (Marsh, Parker
& Smith, 1983∙ Marsh, Relich & Smith, 1983∙ Marsh, Smith, Barnes & Butler,
1983∙ Byrne, 1996). Άιινη βέβαηα εξεπλεηέο δηαθψλεζαλ θαη κε ηα δχν
κνληέια, θαηεγνξψληαο ηα φηη αγλφεζαλ ηηο δηαθνξέο πνπ ην θάζε μερσξηζηφ
άηνκν παξνπζηάδεη, φπσο θαη ην γεγνλφο φηη ην θάζε άηνκν απνδίδεη
δηαθνξεηηθή βαξχηεηα ζηνπο επηκέξνπο ηνκείο ηεο απηναληίιεςήο ηνπ
(Harter, 1986∙ Marsh & Hattie, 1996).

2.2.2. Πεξηερόκελν θαη Γηακόξθσζε ηεο απηναληίιεςεο
Ωο πξνο ην πεξηερφκελν ηεο απηναληίιεςεο, ζχκθσλα κε ηνλ Higgins
(1989), ην ζχλνιν ησλ αληηιήςεσλ πνπ ην άηνκν δηακνξθψλεη γηα ηνλ εασηό
ηνπ κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ ζε ηξεηο νπηηθέο ηνπ εαπηνχ, νη νπνίεο είλαη:


Ζ προζφπηθή ασηοαληίιευε, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηε γλψκε πνπ έρεη
θάζε άηνκν γηα ηνλ εασηό ηνπ («είκαη φκνξθνο», «είκαη έμππλνο»
θ.ιπ.).



Ζ θοηλφληθή ασηοαληίιευε, ε νπνία δηακνξθψλεηαη απφ ηελ εληχπσζε
πνπ έρεη ην άηνκν γηα ην πψο ην βιέπνπλ νη άιινη («νη άιινη
πηζηεχνπλ γηα κέλα φηη είκαη θαιφο ζπδεηεηήο» θ.ιπ.).



Ζ ηδαληθή ασηοαληίιευε, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ
ην άηνκν ζα ήζειε λα έρεη ν εασηός ηνπ («ζα ήζεια λα ήκνπλ πην
γπκλαζκέλνο», «ζα ήζεια λα ήκνπλ ν θαιχηεξνο καζεηήο ηεο ηάμεο»
θ.ιπ.).

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη ηξεηο απηέο νπηηθέο ηνπ εασηού βξεζνχλ ζε
αλαληηζηνηρία κεηαμχ ηνπο, ην απνηέιεζκα είλαη λα δεκηνπξγνχληαη
ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα ζην άηνκν (Harter, 1986∙ Higgins, 1991). Ηδηαίηεξεο
κάιηζηα ζπγθξνπζηαθέο θαηαζηάζεηο δεκηνπξγνχληαη φηαλ δηαθέξεη ε
[97]

πξνζσπηθή απφ ηελ ηδαληθή απηναληίιεςε∙ ηφηε ην άηνκν βηψλεη δπζάξεζηα
ζπλαηζζήκαηα θαη απνθηά ρακειή απηνεθηίκεζε. ηελ πεξίπησζε πνπ ε
πξνζσπηθή απηναληίιεςε δηαθέξεη απφ ηελ θνηλσληθή, ην άηνκν αηζζάλεηαη
φηη βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε απεηιήο (Harter, 1986).
Σν

πεξηερφκελν

επίζεο

ηεο

απηναληίιεςεο

απνηειείηαη

α)

απφ

ραξαθηεξηζηηθά ησλ θνηλσληθψλ ηαπηνηήησλ, β) απφ δηαθφξσλ εηδψλ
πξνδηαζέζεηο θαη γ) απφ ζσκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά.
Ζ θοηλφληθή ηασηόηεηα ελφο αηφκνπ απνηειείηαη απφ πνιπάξηζκα ζηνηρεία,
φπσο είλαη ην θχιν, ε ειηθία, ε ζξεζθεία, ε εζληθφηεηα, ην φλνκα θαη φια ηα
παξφκνηα. Ο Rosenberg (1986) πξνηείλεη ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο
δηαρσξηζκνχ ησλ ζηνηρείσλ ηεο θνηλσληθήο ηαπηφηεηαο:
1. Κνηλσληθφο ξφινο (θχιν, ειηθία, επάγγεικα).
2. πκκεηνρή ζε νκάδεο (εζληθφηεηα ζξήζθεπκα, πνιηηηθή – ηδενινγηθή
παξάηαμε).
3. Κνηλσληθφο ραξαθηεξηζκφο – «εηηθέηεο» (πεξηζσξηαθέο νκάδεο:
αιθννιηθνί, ρξήζηεο νπζηψλ, θ.ά.).
4. Πξνζσπηθή ηζηνξία ηνπ αηφκνπ (ραξαθηεξηζκνί πνπ πξνθχπηνπλ απφ
ηε δξάζε ηνπ αηφκνπ θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπ).
5. Κνηλσληθνί ηχπνη (ραξαθηεξηζκνί πνπ απνδίδνληαη ζην άηνκν κε βάζε
ηα ελδηαθέξνληα, ηηο πξνηηκήζεηο θαη ηηο ζπλήζεηέο ηνπ).
6. Πξνζσπηθή ηαπηφηεηα (εθθξάδεη ην ηη είλαη ν θαζέλαο, ην ζχλνιν ησλ
ζηνηρείσλ πνπ απνηεινχλ ηελ πξνζσπηθφηεηα ελφο αλζξψπνπ).
Οη προδηαζέζεης είλαη ην ζηνηρείν πνπ εκπεξηέρεηαη ζηελ απηναληίιεςε θαη
αθνξνχλ πεξηζζφηεξν ηα εζσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αηφκνπ, φπσο είλαη
νη ζηάζεηο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ, νη ηθαλφηεηεο, νη
αμίεο θαη νη ζπλήζεηέο ηνπ.
Σν ηξίην ζηνηρείν πνπ ζπλζέηεη ην πεξηερφκελν ηεο απηναληίιεςεο είλαη ηα
ζφκαηηθά ταραθηερηζηηθά. Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα ηελ αληίιεςε πνπ έρεη ην
θάζε άηνκν γηα ην ζψκα ηνπ. Δίλαη κάιηζηα πηζαλφ, ε εηθφλα πνπ έρεη
ζρεκαηίζεη έλα άηνκν γηα ην ζψκα ηνπ λα κελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα. Οη αληηιήςεηο πνπ απνθηνχλ νη άλζξσπνη αλαθνξηθά κε ηελ
εηθφλα ηνπ ζψκαηφο ηνπο, επεξεάδνληαη απφ ην εμειηθηηθφ ζηάδην πνπ
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βξίζθνληαη, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη απηή ε εηθφλα αιιάδεη αλάινγα κε ηνλ
ρξφλν

σξίκαλζεο

ηνπ

αηφκνπ

θαη

ηηο πξνζιακβάλνπζεο εκπεηξίεο

(Υαηδερξήζηνπ, 2004).
Πέξα φκσο απφ ην πεξηερφκελν ηεο απηναληίιεςεο ζα πξέπεη θαλείο λα
δψζεη έκθαζε θαη ζηηο ηξεηο βαζηθφηεξεο ηδηφηεηεο ηεο απηναληίιεςεο
(Purkey ,1988):
α) Ζ απηναληίιεςε καζαίλεηαη: Γειαδή απνθηάηαη ζηελ πνξεία, θαζψο ην
άηνκν κεγαιψλεη. Οη εκπεηξίεο, φπσο δηαπηζηψζακε ήδε, θαη νη ζεκαληηθνί
άιινη θαζνξίδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ην πξφζεκφ ηεο. Σν γεγνλφο βέβαηα φηη
είλαη κηα έλλνηα πνπ καζαίλεηαη, ζεκαίλεη φηη δηαζέηεη κηα κεγάιε δπλαηφηεηα
εμέιημεο. Δπηπιένλ, ζεκαίλεη φηη ηα άηνκα αληηιακβάλνληαη δηαθνξεηηθά ηνλ
εασηό ηνπο ζε ζρέζε κε απηφ πνπ αληηιακβάλνληαη νη άιινη, φπσο θαη ην φηη
αληηιακβάλνληαη δηαθνξεηηθέο πιεπξέο ηνπ εασηού ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα
δηαθνξεηηθψλ ζηηγκψλ. Καη πάληα ειινρεχεη ν θίλδπλνο νη αληηθξνπφκελεο κε
ηα πηζηεχσ ηνπ αηφκνπ εκπεηξίεο λα ζπγθξνηήζνπλ κηα δχζθακπηε
απηναληίιεςε.
β) Ζ απηναληίιεςε νξγαλψλεηαη: Απηφ έρεη σο ζπλέπεηα κηα ηάζε λα
αληηζηέθεηαη ζηηο αιιαγέο, θαζψο ζηελ πεξίπησζε κηαο επκεηάβιεηεο
απηναληίιεςεο,

ην

άηνκν

ζα

δηακφξθσλε

αζηαζή

θαη

εμαξηψκελε

πξνζσπηθφηεηα. πλέπεηα είλαη θαη ε ζεκειίσζε θάπνησλ βαζηθψλ
αληηιήςεσλ ηνπ αηφκνπ γηα ην άηνκφ ηνπ, νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ ηδηάδνπζα
ζηαζεξφηεηα. Απηή ε ζηαζεξφηεηα βέβαηα ζεκαίλεη φηη θάζε αιιαγή ζα
απαηηεί ηνλ ρξφλν ηεο, ελψ επηηπρία θαη απνηπρία απμάλεη θαη κεηψλεη
αληίζηνηρα θαη αλαινγηθά ηελ απηνεθηίκεζε.
γ) Ζ απηναληίιεςε είλαη δπλακηθή: απνηειεί κφληκν θαη ελεξγφ ζχζηεκα πνπ
δξα θαζνδεγεηηθά ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ.
Δξεπλεηέο φπσο ε Harter (1983) θαη ν Epstein (1973)

ζεσξνχλ ηελ

απηναληίιεςε σο κηα πξνζσπηθή ζεσξία πνπ αλαπηχζζεη ην άηνκν γηα ηνλ
εασηό ηνπ, κηα απηφ-ζεσξία ε νπνία πθίζηαηαη θαη απηή αιιαγέο θαη
δηαθνξνπνηήζεηο ππφ ηελ πίεζε ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο.
Καηά ηε βξεθηθή ειηθία (Sroufe, 1990) ε απηναληίιεςε δηακνξθψλεηαη
κέζα ζηνπο πξψηνπο 8 κε 12 κήλεο φπνπ θαη ηα βξέθε δελ κπνξνχλ λα
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δηαρσξίζνπλ ηνλ εασηό ηνπο απφ ηνπο άιινπο θαη ηδηαίηεξα απφ ηελ κεηέξα,
θαζψο δνπλ θαη ππάξρνπλ κέζα απφ ηελ εηθφλα ηεο. Αθνινπζεί κηα
θαηάζηαζε «νκαιήο ζπκβησηηθήο ζρέζεο», θαηά ηελ νπνία ην βξέθνο ζεσξεί
ηνλ εασηό ηνπ θαη ηελ κεηέξα έλα πξάγκα, κε ην βξέθνο λα ζπλεηδεηνπνηεί ην
φηη ε κεηέξα ηνπ είλαη έλα μερσξηζηφ άηνκν κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηνπ
απνρσξηζκνχ. Ζ αιιειεπίδξαζε ηνπ βξέθνπο κε ηελ κεηέξα θαζνξίδεη ηελ
κεηέπεηηα ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ηνπ αηφκνπ, αθνχ κηα «αξθεηά θαιή»
κεηέξα ζηαδηαθά απνκαθξχλεηαη, εληζρχνληαο έηζη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ
βξέθνπο λα κέλεη κφλν ηνπ, πξάγκα πνπ ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε κηαο
ζηαζεξήο εηθφλαο ηνπ παηδηνχ γηα ηνλ εασηό ηνπ. Με ηε βνήζεηα ηνπ
παηρληδηνχ θαη ηεο ζσκαηηθήο επαθήο κε ηελ κεηέξα θαη ηελ σξίκαλζε ησλ
αληηιεπηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ, ην παηδί αξρίδεη λα δηαρσξίδεη νινθιεξσηηθά
ηνλ εασηό ηνπ απφ ηε κεηέξα. Απηφ είλαη ην ζεκείν πνπ απνηειεί ηε βάζε ηεο
αίζζεζεο ηνπ εασηού. Σν βξέθνο ηφηε αθξηβψο καζαίλεη λα δηαρσξίδεη ηα
ζπλαηζζήκαηα ηθαλνπνίεζεο πνπ ληψζεη απφ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ
ηνπ (Harter, 1983). Απφ ηνλ 18ν φκσο κήλα θαη κεηά, αξρίδεη ε αλαγλψξηζε
βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, φπσο ην θχιν, ε ειηθία, νη ηθαλφηεηεο, ην
πξφζσπφ ηνπ ίδηνπ ηνπ εασηού ηνπ (Fasig, 2000). Καηά ην ζηάδην απηφ
αλαπηχζζεηαη επηπιένλ ε αληηθεηκεληθή πιεπξά ηνπ εασηού, ε νπνία νξίδεηαη
σο «θαηεγνξηθφο εασηός» απφ ηνπο Lewis & Brooks-Gunn, ν «εκπεηξηθφο
εασηός» απφ ηνλ James, ν «θνηλσληθφο εασηός» απφ ηνλ Cooley θαη ην
«εκέλα» ηνπ Mead (Λενληαξή, 1996).
χκθσλα κε ηνλ Higgins (1991) θαηά ηελ ειηθία ησλ δχν εηψλ ην παηδί
εηζέξρεηαη ζην ζηάδην ηεο «εκθάληζεο απηναληίιεςεο», θαζψο αξρίδνπλ νη
πξψηεο αλαθνξέο ηνπ κε ηηο ιέμεηο «εγψ», «εζχ» θ.ιπ. Σελ ίδηα πεξίνδν
επέξρεηαη θαη θαηάθηεζε ησλ ελλνηψλ ηεο κνληκφηεηαο ησλ αληηθεηκέλσλ θαη
ησλ πξνζψπσλ. Σν γεγνλφο απηφ ζπληειεί ζηε πξαγκάησζε ηεο
ζπλεηδεηνπνίεζεο, ζηε θαηαλφεζε δειαδή φηη ν εασηός είλαη κηα νληφηεηα
αλεμάξηεηε απφ ζπγθεθξηκέλεο πξάμεηο θαη κηα νληφηεηα πνπ δηαζέηεη
ζπλέρεηα ζην ρψξν θαη ζην ρξφλν. Σαπηφρξνλα ην παηδί πηα αλαγλσξίδεη φηη
θηλείηαη κέζα ζε έλα πεξηβάιινλ φπνπ νη ζεκαληηθνί άιινη ην θξίλνπλ θαη ην
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αμηνινγνχλ, θξίζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηελ απηναληίιεςε ηνπ αηφκνπ, ρσξίο
φκσο θαη λα ηελ θαζνξίδνπλ εμ νινθιήξνπ.
ηε

δηάξθεηα

αληηιακβάλνληαη

ηεο

προζτοιηθής

πεξηζζφηεξν

ειηθίας
ηνλ

(3-5

εηψλ),

«ζσκαηηθφ

ηα

παηδηά

εασηό»

θαη

απηνπξνζδηνξίδνληαη πεξηγξαθηθά, κε ηξφπν πνπ δελ αθνξά κφλν θάπνηα
απφ ηα θπζηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά, αιιά γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ
εθηεινχλ («έρσ θαζηαλά κάηηα», «πεγαίλσ ζην ινχλα παξθ» θ.ιπ.) (Keller,
Ford & Meachum, 1978). Οη πεξηγξαθέο ηνπο αθνξνχλ αθφκα εμσηεξηθά θαη
εκθαλή ραξαθηεξηζηηθά, ρσξίο φκσο λα κπνξνχλ αθφκα λα μερσξίζνπλ ηα
κφληκα απφ ηα πξνζσξηλά. ηαλ κάιηζηα πξνζπαζνχλ λα πεξηγξάςνπλ ηε
ζπκπεξηθνξά

ηνπο,

θαηαθεχγνπλ

ζε

ραξαθηεξηζκνχο

ζεηηθνχο

θαη

ζπγθεθξηκέλνπο (Harter, 1983∙ Harter, 1986).
Καηά ηελ Λενληαξή (1998) ήδε κεηαμχ 24 θαη 36 κελψλ ην παηδί έρεη
ζπλεηδεηνπνηήζεη ηε δηαθνξεηηθφηεηά ηνπ απφ ηε κεηέξα ηνπ, ελψ
ζπγθξνηψληαο κηα εζσηεξηθή κεηξηθή εηθφλα, κπνξεί λα κελ απαζρνιείηαη κε
ηελ απνπζία ηεο θάλνληαο θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο, θαη λα εληζρχεη έηζη ηελ
αίζζεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο. ε ζπλδπαζκφ κε ηηο ελζαξξχλζεηο πνπ
ιακβάλεη, ζπγθξνηεί ην αίζζεκα ηεο απηνπεπνίζεζεο θαη ηθαλνπνίεζεο,
πξάγκα πνπ απνηειεί ηε βάζε γηα ηε δηακφξθσζε ζεηηθήο απηναληίιεςεο.
Καηά ηελ πεξίνδν απηή, ην παηδί δελ απηναμηνινγείηαη ζπγθξηηηθά κε ηνπο
ζπλνκειίθνπο ηνπο, φπσο γίλεηαη ζην ζρνιείν (Ruble, Boggiano, Feldman &
Loebl, 1980∙ Stipek & Tannatt, 1984). Αδπλαηνχλ φκσο αθφκα λα ζπλδέζνπλ
κηα επηηπρία κε ηε πξνζπάζεηα πνπ θαηαβιήζεθε, αλάγνληαο θάζε επηηπρία
ζηηο ηθαλφηεηέο ηνπο (Nicholls, 1978∙ Stipek & Tannatt, 1984).
Γηάθνξνη εξεπλεηέο (π.ρ. Bullock & Lutkenhaus, 1988∙ Heckhausen,
1988∙ Heyman, Dweck & Cain, 1992) ππνζηεξίδνπλ φηη ηα παηδηά απφ ηελ
πξνζρνιηθή ειηθία έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα θαηαλννχλ ηνλ «εζσηεξηθφ
εασηό», ν νπνίνο απνηειείηαη απφ πξνζσπηθέο ηδέεο θαη θαληαζηψζεηο
πξνζηηέο κφλν ζην ζπγθεθξηκέλν άηνκν θαη φρη ζηνπο άιινπο. Μαδί κάιηζηα
κε ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ εζσηεξηθνχ εασηού, αξρίδεη λα αλαπηχζζεηαη θαη
ν «ςπρνινγηθφο εασηός». Γχξσ ζηα 3½ κε 4 ρξφληα ηνπ ην παηδί αξρίδεη
δειαδή λα πεξηγξάθεη ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο απφςεηο ηεο ζηηγκήο – φρη
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φκσο θαη ηα πην κφληκα ζπλαηζζήκαηα, ελψ ήδε απφ ηα 2 ηνπ ρξφληα
εκθαλίδεη κηα απμεκέλε ζπλεηδεηνπνίεζε πξνο θάπνηα γεληθά θξηηήξηα
απηναμηνιφγεζεο, κηα πξψηε ηάζε «απηνζπλείδεζεο», κάιηζηα θάπνηα
ζηνηρεία

θαίλεηαη

πσο

απνδεηθλχνπλ

ηελ

εκθάληζε

ησλ

ζεηηθψλ

απηναμηνινγήζεσλ πξψηα θαη θαηφπηλ ησλ αξλεηηθψλ. Δίλαη φκσο κηα
απηναμηνιφγεζε πνπ γίλεηαη κε απφιπηα θξηηήξηα, ρσξίο λα ιακβάλεη ρψξα
ζπγθξηηηθά κε άιινπο, έρεη γεληθή πθή θαη κηθξή ρξνληθή ζηαζεξφηεηα.
Ζ Harter (1986) αλαθέξεη φηη ην ειηθηαθφ απηφ ζηάδην ραξαθηεξίζηεθε απφ
ηνλ Erikson σο ην «ζηάδην πξσηνβνπιίαο-ελνρήο», θαηά ην νπνίν ηα παηδηά
πξνζπαζνχλ λα αλαπηχμνπλ ηέηνηεο πξσηνβνπιίεο πνπ ζα ηνπο νδεγήζνπλ
ζηελ αλεμαξηεηνπνίεζε ηνπο. Ζ απηναληίιεςε ζπλδέεηαη κε ηε δηαδηθαζία
απηή, θαζψο ζα αλαπηπρζεί κε ζεηηθφ ηξφπν κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε
δξαζηεξηφηεηα απηή ηνπ παηδηνχ γίλεη απνδεθηή απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ. ηελ
αληίζεηε πεξίπησζε, έλα αίζζεκα ελνρήο ζα γελλήζεη εκπφδηα ζηε
ζπγθξφηεζε κηα ηέηνηαο ζεηηθήο απηναληίιεςεο. Σαπηφρξνλα, θαηά ην ζηάδην
απηφ ηα παηδηά ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη νη ελέξγεηέο ηνπο αμηνινγνχληαη απφ ηα
πξφζσπα πνπ ζεσξνχλ ζεκαληηθά ζην πεξηβάιινλ ηνπο, δειαδή ηνπο
γνλείο, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο ζπλνκειίθνπο, απηνχο πνπ νλνκάδνπκε
«ζεκαληηθνχο άιινπο». Ζ απηναληίιεςε πνπ αλαπηχζζεηαη έρεη άκεζε
ζπλάξηεζε κε ηηο αμηνινγήζεηο αιιά θαη κε ηελ θχζε ησλ ζρέζεσλ πνπ ηα
παηδηά αλαπηχζζνπλ κε απηνχο ηνπο ζεκαληηθνχο άιινπο. Υαξαθηεξηζηηθφ
επίζεο ηεο ρξνληθήο απηήο πεξηφδνπ είλαη φηη ηα παηδηά, φηαλ ζέινπλ λα
πεξηγξάςνπλ ηνλ εασηό ηνπο ή ηνπο άιινπο, θαηαθεχγνπλ ζε απφιπηεο
έλλνηεο ηχπνπ «θαινχ» θαη «θαθνχ» (Fisher, Shaver & Carnochan, 1990∙
Ruble & Dweck, 1995).
Σν ηειηθφ ζπκπέξαζκα γηα ηε θχζε ηεο ζεηηθήο απηναληίιεςεο γηα ηα
παηδηά ηεο πξνζρνιηθήο πεξηφδνπ κπνξεί λα πεξηγξαθεί σο ε ηάζε ησλ
παηδηψλ λα παξαβιέπνπλ ηε ρακειή απφδνζή ηνπο ζε θάπνην ηνκέα, ηελ
ίδηα ζηηγκή πνπ αδπλαηνχλ λα ζπζρεηίζνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ αμηνιφγεζε
ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο (Surber, 1984∙ Stipek &
Tannat, 1984∙ Harter, 1985a).
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ηαλ ην παηδί κε ηελ εηζαγσγή ηνπ ζην δεκοηηθό ζτοιείν εηζέξρεηαη ζηε
ζρνιηθή ειηθία, πεξίνδνο ε νπνία καο ελδηαθέξεη ηδηαίηεξα, ζπκπίπηεη κε κηα
ηάζε ζηαδηαθήο αχμεζεο ηεο απηναληίιεςεο. Σψξα φκσο ε απηναληίιεςε
ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα πνιππινθφηεηα. Σα παηδηά ζηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο
ειηθίαο

λα

ρξεζηκνπνηνχλ

γηα

ηνλ

απηνραξαθηεξηζκφ

ηνπο

γεληθά

ραξαθηεξηζηηθά θαη λα πεξηγξάθνπλ ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο ηηο νπνίεο
βηψλνπλ

(«είκαη

ιππεκέλνο»),

ελψ

θαηά

ηελ

πξψηκε

εθεβεία

νη

απηναλαθνξέο ζηξέθνληαη πξνο ηα πην αθεξεκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηεο
πξνζσπηθφηεηαο (Bear, Minke, Griffin & Deemer, 1997).
Ωο ηελ ειηθία ινηπφλ ησλ νθηψ εηψλ πεξίπνπ, δηαπηζηψλεηαη πσο ε
απηναληίιεςε ρηίδεηαη βάζεη ηνπ ζσκαηηθνχ εασηού θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ
πνπ απηφο θέξεη, δειαδή ηα εμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ηε θπζηθή
ηθαλφηεηα, ηηο γλσζηηθέο επηηπρίεο, ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηνλ ηξφπν
ζπκπεξηθνξάο. Απφ ην ρξνληθφ ζεκείν φκσο απηφ θαη εμήο, θαίλεηαη φηη
αξρίδνπλ λα θαηαλννχλ ηηο δχν πηπρέο ηνπ εασηού ηνπο θαη λα είλαη ζε ζέζε
λα θάλνπλ δηάθξηζε κεηαμχ ζψκαηνο θαη λνπ. Αξρίδνπλ λα δηαθξίλνπλ
κάιηζηα θαη κηα ππνθεηκεληθφηεηα πνπ έρεη λα θάλεη κε ηε ζχγθξηζε επί ησλ
ζπλαηζζεκάησλ (Broughton, 1978∙ Harter & Pike, 1984).
Καζψο ηα παηδηά θαηά ηε ζρνιηθή ειηθία επηρεηξνχλ λα επηηχρνπλ κάζεζε
θαη θνηλσληθή ελζσκάησζε, επεξεάδνπλ ππφ ην πξίζκα απηφ ηελ
απηναληίιεςή ηνπο. Οη επηηπρεκέλεο πξνζπάζεηεο ζπκβάιινπλ ζηελ
αλάπηπμε ζεηηθήο απηναληίιεςεο, ελψ νη κε επηηπρεκέλεο δεκηνπξγνχλ
αηζζήκαηα θαησηεξφηεηαο ζηα παηδηά. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ απηήο ηεο ηάζεο
ην φηη νη ππεξβνιηθά ζεηηθνί απηνραξαθηεξηζκνί ησλ παηδηψλ ησλ πξψησλ
ηάμεσλ ηνπ δεκνηηθνχ παξνπζηάδνπλ κείσζε, ελψ ν Marsh (1989)
επηζεκαίλεη φηη ε κείσζε ηεο ζεηηθήο εηθφλαο πνπ έρνπλ ηα παηδηά γηα ηνλ
εασηό ηνπο επεθηείλεηαη ζηνπο πεξηζζφηεξνπο ηνκείο ηεο απηναληίιεςεο,
γίλεηαη κάιηζηα ηδηαίηεξα αηζζεηή θαηά ηελ εθεβεία θαη ηα πξψηα ρξφληα ηεο
ελήιηθεο δσήο. Σαπηφρξνλα, απνδίδεη ηελ αξλεηηθή απηναληίιεςε απηήο ηεο
πεξηφδνπ ζηελ ππεξβνιηθά ζεηηθή εηθφλα πνπ είραλ ζρεκαηίζεη ηα παηδηά γηα
ηνλ εασηό ηνπο θαη ε νπνία ππνζάιπεηαη απφ ηε ζηηγκή πνπ εηζέξρνληαη ζην
ζρνιείν θαη βηψλνπλ γηα πξψηε θνξά θνηλσληθέο ζπγθξίζεηο . Ίδηεο απφςεηο
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έρνπλ θαη νη Ruble, Boggiano, Feldman & Loebl (1980) θαζψο θαη νη Stipek &
Tannat (1984).
Δίλαη ζεκαληηθφ απηφ ην λέν ζηνηρείν ηεο ζχγθξηζεο κε ηνπο άιινπο, αθνχ
νη ηθαλφηεηεο πιένλ ηνπ θάζε παηδηνχ δελ απηναμηνινγνχληαη κε βάζε
απφιπηα θξηηήξηα αιιά ζπγθξηηηθά κε ηηο ηθαλφηεηεο ησλ άιισλ ζπλνκήιηθσλ
ηνπο, αιιά θαη κε βάζε ηηο αμηνινγήζεηο ησλ δαζθάισλ ηνπο (Ruble,
Boggiano, Feldman & Loebl, 1980∙ Stipek, 1981). Απηή ε ηθαλφηεηα ησλ
παηδηψλ ηεο ειηθίαο απηήο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο θνηλσληθέο ζπγθξίζεηο γηα
ηελ αμηνιφγεζε ηνπ εασηού ηνπο, ζηεξίδεηαη ζηελ αλάπηπμε ησλ γλσζηηθψλ
ηνπο δεμηνηήησλ, ζηελ ελίζρπζε ησλ λνεηηθψλ ηνπο ιεηηνπξγηψλ θαη ζηελ
ελίζρπζε πνπ ηνπο πξνζθέξεη ην θνηλσληθφ ηνπο πεξηβάιινλ. Ζ ζχγθξηζε κε
ηνπο άιινπο βνεζά επηπιένλ ηνπο καζεηέο πηα λα εληνπίδνπλ ηηο αηνκηθέο
ηνπο δηαθνξέο θαη λα αμηνινγνχλ ηελ επάξθεηά ηνπο ζε δηάθνξνπο ηνκείο
(Mack, 1983).
Καηά ηελ πεξίνδν ηεο εθεβείας (Elkind, 1971∙ Harter, 1983∙ Protinsky &
Farrier, 1980), ζπληεινχληαη νη πην δξαζηηθέο αιιαγέο θαηά ηε δηαδηθαζία
απηή ηεο αηνκηθήο αλάπηπμεο. Πιεζαίλνπλ νη εκπεηξίεο ελψ εμειίζζεηαη ε
ζπκβνιηθή ηθαλφηεηα, θηάλνληαο έηζη ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε ελφο κε θπζηθνχ
εασηού, ν νπνίνο ζπγθξνηείηαη απφ ζηνηρεία πεξηζζφηεξν αθεξεκέλα.
Αλαπηχζζεηαη δειαδή κε άιια ιφγηα αιεζηλή αίζζεζε ηνπ εασηού. Ζ
πξνζσπηθή ζσκαηηθή εηθφλα ηνπ αηφκνπ αλακνξθψλεηαη ζπκβαδίδνληαο κε
ηελ γεληθφηεξε αλαδηνξγάλσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ, πξάγκα πνπ
νδεγεί ζηελ αλαδήηεζε λέαο ηαπηφηεηαο πνπ ζα ην βνεζήζεη λα εληαρζεί ζην
επξχηεξν θνηλσληθφ ζχλνιν. Οη έθεβνη νπζηαζηηθά θαινχληαη λα επηιέμνπλ
ζπγθεθξηκέλα ελδηαθέξνληα πνπ ζα ηνπο νδεγήζνπλ ζηνλ επαγγεικαηηθφ
ηνπο πξνζαλαηνιηζκφ, λα επηιέμνπλ ηνλ ξφιν πνπ ζα παίδνπλ ζηε ζθελή ηεο
θαζεκεξηλήο

δσήο.

Τπφ

ην

πιαίζην

απηφ

ζπγθξνηείηαη

θαη

κηα

δηαθνξνπνηεκέλε αηνκηθή απηναληίιεςε, σο απνηέιεζκα θαηά βάζε ηεο
λνεηηθήο αλάπηπμεο, πνπ ζεκαδεχεηαη απφ ηελ ηθαλφηεηα λα αμηνπνηνχλ ηηο
παξνχζεο πξνζιακβάλνπζεο εκπεηξίεο ζπγθξηηηθά κε ηηο παξειζνληηθέο θαη
λα θηάλνπλ έηζη ζηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ θαη ζε πςειφ επίπεδν
δπλαηφηεηαο πξφβιεςεο. Μέζα απφ ηε δηαδηθαζία απηή επέξρεηαη θαη ε
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ζπλεηδεηνπνίεζε φηη ε ζθέςε είλαη εμαηνκηθεπκέλε θαη απφιπηα πξνζσπηθή,
ελψ παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε επαηζζεζία αλαθνξηθά κε ην ράζκα αλάκεζα
ζην πξαγκαηηθφ θαη ην ηδεψδεο, πξάγκα πνπ εμεγεί θαη ηελ ηάζε ησλ εθήβσλ
πξνο ηελ αλαδήηεζε ηνπ ηδαληθνχ εασηού.
Οη έθεβνη εκθαλίδνπλ πηα ηε δπλαηφηεηα λα ζθέθηνληαη πην αθεξεκέλα
θαη λα πεξηγξάθνπλ ηνλ εασηό ηνπο θάλνληαο αλαθνξά ζε ζθέςεηο, ζε
ζπλαηζζήκαηα, ζε επηζπκίεο θαη φρη ηφζν ζε εμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη
ηθαλφηεηεο. Δίλαη επηπιένλ θαλεξή θαη ε ηάζε ηνπ εθήβνπ λα ζπλδπάζεη αιιά
θαη λα ελζσκαηψζεη ηα ζηνηρεία πνπ έρεη θαηαθηήζεη θαηά ηηο πξνεγνχκελεο
ειηθηαθέο πεξηφδνπο ζε πεξηεθηηθφηεξεο έλλνηεο. πσο δείρλνπλ ζρεηηθέο
έξεπλεο ζε παηδηά κεηαμχ 11 θαη 17 εηψλ, απηά ησλ κηθξφηεξσλ ειηθηψλ
ζπγθξνηνχλ αμηνινγήζεηο ζηεξηδφκελα θαηά θχξην ιφγν ζηα εμσηεξηθά
ραξαθηεξηζηηθά, ελψ απηά ησλ κεγαιχηεξσλ ειηθηψλ επηθεληξψλνληαη ζηα
εζσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο
(Montemayor & Eisen, 1977∙ Case, 1985).
Ζ Λενληαξή (1998) ππνγξακκίδεη φηη γηα ηνλ Erikson ε δηακφξθσζε ηνπ
εασηού νινθιεξψλεηαη θαηά ηελ εθεβηθή πεξίνδν, αιιά ζπλερίδεη λα
εμειίζζεηαη

θαηά

ηα

δηάθνξα

ζηάδηα

ηεο

ελήιηθεο

δσήο

ηνπο.

Ζ

αλαδηνξγάλσζε πνπ ιακβάλεη ρψξα θαηά ηελ πεξίνδν ηεο εθεβείαο, θαη φζν
θαη αλ θαίλεηαη εμαηξεηηθά βαζηθή ιφγσ ησλ έληνλσλ θαηλνκέλσλ πνπ ηελ
ραξαθηεξίδνπλ, γίλεηαη ζηε βάζε κηαο ήδε ππάξρνπζαο δνκήο θαη ζπλήζσο
θαηαιήγεη ζε κηα δηαθνξνπνηεκέλε θαη εκπινπηηζκέλε απηναληίιεςε.
εκαληηθή ραξαθηεξίδεηαη θαη ε ζπγθξφηεζε ηεο αίζζεζεο ηεο ηαπηφηεηαο
θαηά ηελ πεξίνδν απηή, σο κηα ζαθήο απάληεζε ζηελ εξψηεζε «πνηνο/πνηα
είκαη». Αλ ππάξμνπλ εκπφδηα απφ ην πεξηβάιινλ θαη ν έθεβνο αδπλαηεί λα
θαζνξίζεη θάπνην ζπγθεθξηκέλν ξφιν, ην απνηέιεζκα είλαη πηζαλφλ λα
πξνθχςεη κηα αζαθήο έλλνηα ηεο αηνκηθήο ηαπηφηεηαο, κηα «ζχγρπζε
ξφισλ». Ο έθεβνο ζα αληαπεμέιζεη ζ’ απηή ηελ θξίζε ηαπηφηεηαο ζε
πεξίπησζε πνπ ην θαηλφκελν ζηεξείηαη βάζεσλ θαη ηα αίηηά ηνπ είλαη δηαθξηηά
θαη ειεγρφκελα, πξάγκα πνπ νη έξεπλεο δείρλνπλ φηη νη πεξηζζφηεξνη έθεβνη
πξάγκαηη βηψλνπλ κε απηφ ηνλ αλψδπλν ηξφπν ην ζεκαληηθφ απηφ θαηλφκελν
(Wylie, 1979∙ Dusek & Flaherty, 1981).
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Καζψο ην άηνκν αλαπηχζζεηαη κέζα ζηελ δηάξθεηα ηεο εθεβείαο,
παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν λα εμειίζζεηαη θαη ε θχζε ηεο απηναληίιεςεο, κε
ηελ έλλνηα απηή λα παξνπζηάδεη δηαθνξεηηθνχ βαζκνχ ζηαζεξφηεηα θαη
δηαθχκαλζε θαηά ηα δηάθνξα απηά ζηάδηα εμέιημεο. Ζ Λενληαξή (1998)
αλαθέξεη φηη απηή ε αζηάζεηα είλαη ην ζπκπέξαζκα ησλ εξεπλψλ ηνπ
Rosenberg, ν νπνίνο θαηαιήγεη ζηε δηαπίζησζε φηη ε απηναληίιεςε ηνπ
εθήβνπ, θαζψο απηφο επηρεηξεί λα δεη ηνλ εασηό ηνπ κέζα απφ ηα κάηηα ησλ
άιισλ, απνθηά κηα λέα κνξθή πνιππινθφηεηαο. Απηή είλαη ε αηηία ηεο
αζηαζνχο απηνεηθφλαο ζηελ αξρή ηεο εθεβείαο, πξάγκα πνπ εμεγεί θαη ην
γεγνλφο φηη ε απηνεηθφλα ζηαζεξνπνηείηαη κε ηελ ζπλεηδεηνπνίεζε εθ κέξνπο
ησλ εθήβσλ ηνπ ηη αθξηβψο δεηνχλ θαη νη άιινη απφ απηφλ. Καζψο ε εθεβεία
νινθιεξψλεηαη, ε απηναληίιεςε θαίλεηαη λα ζηεξίδεηαη πηα ζε έλα
νξγαλσκέλν ζχζηεκα πεπνηζήζεσλ θαη αμηψλ, νη νπνίεο απνθηήζεθαλ βάζεη
πξνζσπηθψλ επηινγψλ (Damon & Hart, 1988).
Απηή ε πνιπδηάζηαηε δνκή ηνπ εασηού ησλ εθήβσλ, είλαη δεδνκέλν φηη
είλαη αλαγλσξίζηκε θαη κπνξεί λα γίλεη πξνζεγγίζηκε θαη λα θαηαλνεζεί απφ
ηνπο ίδηνπο ηνπο εθήβνπο (Harter & Monsour, 1992). Δπηπιένλ, έξεπλεο
απνδεηθλχνπλ πσο νη απηνπεξηγξαθέο ησλ εθήβσλ δηαθνξνπνηνχληαη
αλάινγα κε ην ξφιν πνπ θάζε θνξά εθηεινχλ, αλαθνξηθά κε ηνπο θίινπο,
ηνπο γνλείο θ.ιπ. (Hart, 1988∙ Harter & Monsour, 1992).
Καηά ηελ ειηθηαθή απηή πεξίνδν απηνί νη εασηοί ζηνπο νπνίνπο ήδε
αλαθεξζήθακε, ν πξνζσπηθφο, ν θνηλσληθφο θαη ν ηδαληθφο δειαδή, νη νπνίνη
ζπγθξνηνχλ ηελ πξνζσπηθφηεηα, είλαη ζχλεζεο λα αιιεινζπγθξνχνληαη,
πξάγκα πνπ νδεγεί ηνπο εθήβνπο φπσο είλαη θπζηθφ ζε ζχγρπζε. Καζψο
κάιηζηα νη έθεβνη θαηαβάιινπλ πξνζπάζεηα λα ζηαζεξνπνηήζνπλ ηελ εηθφλα
ηνπ εασηού ηνπο θαη ηαπηφρξνλα λα δηαθνξνπνηεζνχλ απφ ηνπο ππνινίπνπο,
νξίδνπλ νη ίδηνη ηα πξνζσπηθά ηνπο φξηα κεηαμχ ησλ πνιιαπιψλ απηψλ
εασηώλ. Βέβαηα ειινρεχεη πάληα ν θίλδπλνο λα βηψζνπλ ηελ έληνλε
απνγνήηεπζε, αίζζεκα πνπ ζα γελλεζεί αλ θαηαιάβνπλ φηη ε απηναληίιεςε
ηνπο βξίζθεηαη ζε αζπκθσλία κε ηελ εηθφλα πνπ νη άιινη έρνπλ ζπγθξνηήζεη
γη’ απηνχο (Lapsley, Rise & Fitzgerald, 1990).
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Έξεπλεο επηπιένλ δείρλνπλ πσο νη έθεβνη παξνπζηάδνπλ εμαηξεηηθά
ρακειή απηναληίιεςε αλαθνξηθά κε ηελ αθαδεκατθή ηθαλφηεηα θαη ηηο
ζρέζεηο κε ηα ππφινηπα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο, ζπγθξηηηθά πάληα κε ηηο
πξνεγνχκελεο ειηθηαθέο ηνπο πεξηφδνπο. Απηή ε δηαθνξνπνίεζε ζηελ
απηναληίιεςε ηεο αθαδεκατθήο ηνπο πιεπξάο, ηε ζηηγκή κάιηζηα πνπ νη
άιιεο πηπρέο ηεο απηναληίιεςήο ηνπο, φπσο ν ζσκαηηθφο εασηός ή νη
ζρέζεηο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο, δελ παξνπζηάδνπλ θάπνηα ηδηαίηεξε
κεηαβνιή, είλαη θαηά κεγάιν πνζνζηφ απνηέιεζκα ησλ εθπεθξαζκέλσλ
απμεκέλσλ πξνζδνθηψλ γηα αθαδεκατθή θαξηέξα ησλ ζεκαληηθψλ άιισλ
(Λενληαξή, 1998).
Γηα ηελ πεξίνδν κεηά ηο ηέιος ηες εθεβηθής ειηθίας θαη ηελ έλαξμε ηεο
λεαληθήο, δελ ππάξρεη θάπνηα ηδηαίηεξε έξεπλα. Κπξηαξρεί ε ζεψξεζε ηνπ
Erikson, ν νπνίνο ππνζηεξίδεη φηη ε δηακφξθσζε ηεο απηναληίιεςεο
νινθιεξψλεηαη θαηά ηελ πεξίνδν ηεο εθεβείαο, αιιά ζηε ζπλέρεηα ηεο δσήο
ηνπ αλζξψπνπ δελ ζηακαηά λα εκπινπηίδεηαη θαη λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο
θαηάιιειεο θάζε θνξά ζπλζήθεο. πλνπηηθά, ν Erikson νξίδεη άιιεο ηξεηο
πεξηφδνπο απηναληίιεςεο, ηεο λεαληθήο ειηθίαο ή ηεο «νηθεηφηεηαο» φπσο ηελ
νλνκάδεη, ηεο ψξηκεο ή κέζεο ειηθίαο θαη ηελ ηειεπηαία πεξίνδν, απηή ηεο
«νινθιήξσζεο ηνπ εγψ». ε θάζε κηα απφ απηέο ηηο πεξηφδνπο ε
απηναληίιεςε εμαξηάηαη ελ πνιινίο απφ ηη είρε ζπληειεζηεί ζηελ ακέζσο
πξνεγνχκελε. Υαξαθηεξηζηηθφ σο πξνο απηφ είλαη φ,ηη ζπκβαίλεη θαηά ηελ
ηειεπηαία πεξίνδν, φπνπ ην άηνκν αληιεί ηελ νινθιήξσζε ηνπ εγώ ηνπ κέζα
απφ ηελ ελαηέληζε ηεο παξαγσγηθήο θαη αμηφινγεο δσήο πνπ έρεη θάλεη. Αλ
ηπρφλ φκσο ηα άηνκα δελ ληψζνπλ ηε δσή ηνπο επηηπρεκέλε, βηψλνπλ
απφγλσζε θαη θαηαβάινπλ απεγλσζκέλεο πξνζπάζεηεο λα αλαπιεξψζνπλ
ηνλ ρακέλν ρξφλν (Λενληαξή, 1998).

2.2.3. Απηνεθηίκεζε: όξνη θαη νξηζκνί
Ζ απηνεθηίκεζε

είλαη έλλνηα

ζπλνδεπηηθή

θαη

ζπκπιεξσκαηηθή ηεο

απηναληίιεςεο. Ο φξνο απηνεθηίκεζε αλαθέξεηαη ζην επξχηεξν ζπλαίζζεκα
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ησλ αλζξψπσλ γηα ηνλ εασηό ηνπο. Θεσξεηηθά, ε αίζζεζε απηή νθείιεη λα
είλαη ζηαζεξή θαη δελ κεηαβάιιεηαη εχθνια απφ ηελ πίεζε εμσηεξηθψλ
θαηαζηάζεσλ (Παπάλεο, 2004).
Κάπνηνη εξεπλεηέο απέδσζαλ ην ζρεκαηηζκφ ηεο απηνεθηίκεζεο ζε
αζπλείδεηεο θαη πξσηφγνλεο παξνξκήζεηο. Άιινη φκσο απνδίδνπλ ηελ
εκθάληζή ηεο ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο κνλαδηθφηεηαο ηνπ θάζε αλζξψπνπ
κέζα ζην ζχκπαλ (Solomon, Greenberg & Pyszcynski, 1991), ελψ κεξηθνί
ππεξηφληζαλ ηα ζπλαηζζήκαηα αγάπεο γηα ηνλ εασηό ζηα νπνία απνδίδνπλ
ηελ αλαθνξά ηεο.
Δμεηάδνληαο

ηελ

απηνεθηίκεζε

(Παπάλεο,

2004)

σο

έλλνηα

κε

ζπλαηζζεκαηηθφ πεξηερφκελν, δηαπηζηψλνπκε φηη ε παξνπζία ηεο γίλεηαη
αηζζεηή ακέζσο κε ηε γέλλεζε ηνπ αλζξψπνπ, σο κηα αληίδξαζε ζε
εξεζίζκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο, ελψ κφιηο ζηαζεξνπνηεζεί επεξεάδεη ηηο
απηναμηνινγήζεηο θαη ηελ αίζζεζε ηεο αμίαο. Γηα ηε δηακφξθσζε ηεο
απηνεθηίκεζεο

ζεκαληηθφ

ξφιν

παίδνπλ

νη

εληζρχζεηο,

αιιά

είλαη

πεξηζζφηεξν νη αξλεηηθέο εκπεηξίεο ζηελ επίδνζε, είηε πξαγκαηηθέο είηε
βησκέλεο σο αξλεηηθέο, θαη νη θνηλσληθέο ζρέζεηο πνπ θαίλεηαη λα
επεξεάδνπλ απνθαζηζηηθά ηελ αλάπηπμή ηεο. Σα άηνκα πνπ παξνπζηάδνπλ
ρακειή απηνεθηίκεζε δηαζέηνπλ ηζρπξφ σπερεγώ, δνπλ ζε έλα απαηηεηηθφ
πεξηβάιινλ ή εμαξηψληαη ζε ππεξβνιηθφ βαζκφ απφ ηε γλψκε ησλ άιισλ,
πξάγκα πνπ ηνπο πξνθαιεί ζπλαηζζεκαηηθή αληζνξξνπία θαη πηψζε ηεο
πξνζσπηθήο ηνπο αμίαο θάζε θνξά πνπ βηψλνπλ ηε κε απνδνρή. Αληίζεηα,
ηα άηνκα πνπ δηαζέηνπλ πςειή απηνεθηίκεζε ελεξγνπνηνχλ κεραληζκνχο
άκπλαο θάζε θνξά πνπ βηψλνπλ κηα αξλεηηθή ελίζρπζε, πξάγκα πνπ έρεη σο
απνηέιεζκα ε ζπλαηζζεκαηηθή δηέγεξζε λα θηλεζεί ζε ρακειά επίπεδα.
Ο Παπάλεο (2004) αλαθέξεη φηη ζχκθσλα κε ηνλ James, θαηά ηελ
δηάξθεηα ηεο ελήιηθεο δσήο ηνπ ν θάζε άλζξσπνο δηακνξθψλεη κηα ζθαηξηθή
άπνςε γηα ηελ αμία ηνπ σο άηνκν, κηα άπνςε πνπ μεπεξλά ηηο ηπρφλ
απηνπεξηγξαθέο

θαη

απηναμηνινγήζεηο

πνπ

ιακβάλνπλ

ρψξα

ζηνπο

δηαθφξνπο ηνκείο ηεο δσήο ηνπ. Απηή ε ζπγθξνηεκέλε ζθαηξηθή άπνςε
νλνκάδεηαη απηνεθηίκεζε. Απηή ε απηνεθηίκεζε επεξεάδεηαη απφ ηηο
πξνζσπηθέο θηινδνμίεο, ηηο επηδηψμεηο δειαδή, αιιά θαη ηηο ππνθεηκεληθέο
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αμηνινγήζεηο πνπ ην άηνκν πξαγκαηνπνηεί αλαθνξηθά κε ηελ επίηεπμε ή φρη
ησλ ζηφρσλ ηνπ. Ο ίδηνο ν James πξφηεηλε λα θαζνξίδεηαη ε απηνεθηίκεζε κε
ηελ καζεκαηηθή ζρέζε,
επιτυχίεσ

Αυτοεκτίμηςη =

επιδιϊξεισ

κε ηελ απηνεθηίκεζε δειαδή λα νξίδεηαη σο ην πειίθν ησλ επηηπρηψλ ηνπ
αηφκνπ πξνο ηηο επηδηψμεηο ή ηηο θηινδνμίεο ηνπ.
Δπεθηείλνληαο ηελ άπνςε ηνπ James, ν Rosenberg (1986) φξηζε ηελ
απηνεθηίκεζε σο ηε ζεηηθή ή αξλεηηθή ζηάζε ηνπ αηφκνπ πξνο ηνλ εασηό ηνπ,
έηζη ψζηε έλα άηνκν κε πςειή απηνεθηίκεζε λα είλαη έλα άηνκν κε πςειφ
βαζκφ απηνζεβαζκνχ, έλα άηνκν πνπ ζεσξεί ηνλ εασηό ηνπ αμηφινγν. Ζ
απηνεθηίκεζε (φ.π.) δελ αλαθέξεηαη ζηα ζπλαηζζήκαηα αλσηεξφηεηαο, ηελ
πεπνίζεζε δειαδή ελφο αηφκνπ ππεξνρήο ή ηειεηφηεηαο έλαληη ησλ άιισλ,
ηελ πεπνίζεζε φηη είλαη αιάζεην ή ρσξίο ειαηηψκαηα. Ζ απηνεθηίκεζε
πξνζδηνξίδεηαη απφ ηα ζπλαηζζήκαηα απηναπνδνρήο θαη απηνζεβαζκνχ. Σν
ζπλαίζζεκα βέβαηα φηη είλαη θάπνηνο απνηειεζκαηηθφο ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηελ
απηνεθηίκεζε, αιιά νη δχν έλλνηεο είλαη δηαθνξεηηθέο.
χκθσλα κε ηελ Μαθξή-Μπφηζαξε (2001) νη Cooley θαη Mead μεθηλψληαο
απφ ηηο ζέζεηο ηνπ James πεξί θνηλσληθνχ εαπηνχ, δηακφξθσζαλ ηε ζεσξία
ηεο

ζπκβνιηθήο

αιιειεπίδξαζεο.

ηε

ζεσξία

απηή

ε

έλλνηα

ηεο

απηνεθηίκεζεο ζπγθξνηείηαη θαζψο ην άηνκν έξρεηαη γηα πξψηε θνξά ζε
επαθή κε ηηο απφςεηο ηεο θνηλσλίαο γη’ απηφ. Ο Cooley π.ρ. ππνζηεξίδεη φηη ε
γεληθή εθηίκεζε πνπ δηαζέηνπκε γηα ηελ αμία καο σο άηνκα απνηειεί ηε
ζπγθέληξσζε ησλ απφςεσλ θαη ησλ ζηάζεσλ πνπ πηζηεχνπκε φηη έρνπλ νη
άιινη γηα καο, φηη δειαδή ν εασηός καο απνηειεί ηελ αληαλαθιψκελε
εθηίκεζε ησλ ζεκαληηθψλ άιισλ, πξάγκα πνπ ιεηηνπξγεί σο έλαο θαζξέθηεο
κέζα απφ ηνλ νπνίν, κειεηψληαο ηνλ, επηδεηνχκε λα ιάβνπκε πιεξνθφξεζε
γηα ηνλ εασηό καο. Καηά ηνλ Cooley, ν εασηός καο δελ είλαη ηίπνηα
παξαπάλσ απφ έλα θνηλσληθφ δεκηνχξγεκα. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ηνπνζεηεί ηηο
ξίδεο ηεο ζθαηξηθήο εθηίκεζεο γηα ηελ αμία ηνπ αηφκνπ καο ζηελ αληίιεςε
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πνπ δηακνξθψλνπκε γηα ην ηη ζθέθηνληαη νη ζεκαληηθνί άιινη γηα καο. Αξρηθά
δειαδή θαζνξίδνπκε πνηα αθξηβψο γλψκε έρνπλ νη άιινη γηα καο θαη θαηφπηλ
ηελ ελζηεξληδφκαζηε, κεηαηξέπνληαο ηε γλψκε απηή ζηε δηθή καο
απηνεθηίκεζε.
Ζ θνηλσλία απνηειεί ηνλ νξγαληζκφ πνπ δίλεη κνξθή θαη λφεκα ζηελ
αληίιεςε ηνπ αλζξψπνπ γηα ηνλ εασηό ηνπ. Απηή ε ηδέα έρεη θπξίαξρε ζέζε
ζηε ζεσξία πεξί απηνεθηίκεζεο ηνπ Mead, ν νπνίνο επεξεάδεηαη βαζηά απφ
ην «εγψ» θαη ην «εκέλα» ηνπ James, ζεσξψληαο ηνλ εασηό ηαπηφρξνλα
ππνθείκελν θαη αληηθείκελν γλψζεο. Γηα ηνλ Mead ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη ν
«γεληθεπκέλνο άιινο», ε γιψζζα δειαδή θαη νη ζπκβνιηθνί θψδηθεο πνπ
ιεηηνπξγνχλ ζεηηθά ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ εασηού, θαζψο θαη ε ηθαλφηεηα
ηνπ αηφκνπ λα κπαίλεη ζηε ζέζε ησλ άιισλ θαη λα βιέπεη ηνλ εασηό ηνπ κέζα
απφ ηε δηθή ηνπο νπηηθή. Απηή ε ηδέα απνηειεί ζεκαληηθή πξνζζήθε ζηελ
έλλνηα ηνπ εασηού, θαζψο πξνβάιιεη ηνλ εασηό σο απνηέιεζκα θνηλσληθήο
αιιειεπίδξαζεο κέζα απφ έλα ζπκβνιηθφ ζχζηεκα επηθνηλσλίαο. Τπνλνείηαη
επηπιένλ θαη κηα δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ην άηνκν πξέπεη κε θάπνην
ηξφπν λα αμηνινγήζεη ηηο γλψκεο ησλ άιισλ πνπ αθνξνχλ ηνλ εασηό ηνπ,
αμηνινγψληαο θάπνηεο απφ απηέο ζεκαληηθφηεξεο απφ θάπνηεο άιιεο. Πάλσ
ζ’ απηήλ ηελ έλλνηα ηνπ «γεληθεπκέλνπ άιινπ» ζα ζεκειησζεί ε άπνςε φηη
αηνκηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ απηνεθηίκεζε νθείινληαη ζην γεγνλφο φηη ε
έλλνηα απηή είλαη πνπ δηαθνξνπνηείηαη ζε θάζε άηνκν, αλάινγα κε ην είδνο
ησλ αμηψλ πνπ ελζηεξλίδεηαη αιιά θαη αλάινγα κε ην βαζκφ ζπνπδαηφηεηαο
πνπ απνδίδεη ζηα άηνκα απηά ην θνηλσληθφ ηνπο πεξηβάιινλ (ΜαθξήΜπφηζαξε, 2001).
O Burns (1982) επηθαιείηαη ηξία ζεκεία γηα λα νξίζεη ηελ απηνεθηίκεζε. Σν
πξψην είλαη ε ζχγθξηζε ηεο απηνεηθφλαο θάπνηνπ κε ηελ ηδαληθή εηθφλα πνπ
έρεη ζρεκαηίζεη γηα ηνλ εασηό ηνπ. Σν δεχηεξν ζεκείν αθνξά ηελ
εζσηεξίθεπζε ηεο εθηίκεζεο πνπ έρεη ε θνηλσλία πξνο θάζε άηνκν. Σν ηξίην
αλαθέξεηαη ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ αηφκνπ γηα ηνλ εασηό ηνπ σο ζρεηηθά
επηηπρεκέλνπ ή απνηπρεκέλνπ ζηνλ ηνκέα ζηνλ νπνίν ελεξγνπνηείηαη.
Δπηπιένλ, γηα λα ππάξμεη ηθαλνπνηεηηθφο νξηζκφο ηεο απηνεθηίκεζεο είλαη
αλαγθαία ε ρξήζε ηεο έλλνηαο ηνπ ηδαληθνχ εασηού, αθνχ ε απηνεθηίκεζε,
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φπσο έρνπκε πεη ήδε, αλαθέξεηαη ζηα αηζζήκαηα ηθαλνπνίεζεο πνπ έρεη έλα
άηνκν γηα ηνλ εασηό ηνπ, αηζζήκαηα πνπ αληαλαθινχλ ηε ζρέζε κεηαμχ
ηδαληθνχ εασηού θαη πξαγκαηηθήο εηθφλαο ηνπ εασηού (Μαθξή-Μπφηζαξε,
2001).
Ο ηδαληθφο εασηός νξίδεηαη κε πνηθίινπο ηξφπνπο απφ δηάθνξνπο
εξεπλεηέο. Γηα ηνλ Burns (1982), ηδαληθφο εασηός είλαη απηφο πνπ
απνθαιχπηεη ηηο πην πξνζσπηθέο επηζπκίεο θαη θηινδνμίεο ηνπ αηφκνπ. Ο
Murray (1953) ζεσξεί σο ηδαληθή εηθφλα ηνπ εασηού εθείλε πνπ ζπγθεληξψλεη
ην ζχλνιν ησλ θηινδνμηψλ νη νπνίεο νδεγνχλ ζηνλ πςειφηεξν ζηφρν πνπ ην
άηνκν έρεη δηαλνεζεί γηα ηνλ εασηό ηνπ, ελψ ν Allport (1961) ζεσξεί ηνλ
ηδαληθφ εασηό σο ηνλ πξνζδηνξηζηηθφ παξάγνληα ησλ ζηφρσλ ηνπ αηφκνπ γηα
ην κέιινλ.
Ζ άπνςε πνπ δηαηχπσζε ν Rogers ζέιεη ε έλλνηα ηνπ ηδαληθνχ εασηού λα
είλαη ε απηναληίιεςε πνπ ην άηνκν ζα ήζειε πην πνιχ λα απνθηήζεη θαη ζηελ
νπνία απνδίδεη κεγαιχηεξε αμία. ηαλ παξνπζηάδεηαη αζπκθσλία κεηαμχ ηνπ
πξαγκαηηθνχ θαη ηνπ ηδαληθνχ εασηού, απηφ κπνξεί λα απνδεηρηεί σο θξηηήξην
ρακειήο απηνεθηίκεζεο, κηα αζπκθσλία ηέηνηα πξνθαιεί άγρνο θαη απνηειεί
θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ λεπξσηηθψλ αηφκσλ. Με ηε ζεξαπεπηηθή
πξνζέγγηζε ηνπ Rogers είλαη λα γίλεη ην άηνκν ν εαπηφο ηνπ θαη λα απνθηήζεη
ζεηηθή απηνεθηίκεζε κέζα απφ ηελ ζσζηή αληίιεςε ηνπ εασηού ηνπ θαη ηνπ
πεξηβάιινληφο ηνπ. Καη φηαλ ην άηνκν απνθηήζεη ηε ζεηηθή απηνεθηίκεζε, ε
ζεκαζία ηεο ζεηηθήο γλψκεο γηα ηνλ εασηό ηνπ ππεξηζρχεη ηεο αληίιεςεο πνπ
έρεη γηα ηνλ εασηό ηνπ(Μαθξή-Μπφηζαξε, 2001) .
Δίλαη επίζεο ζεκαληηθή ε ζπκβνιή ηεο απηνεθηίκεζεο ζηε δηαπγή εηθφλα
πνπ έρνπκε γηα ηνλ εασηό καο, έηζη φπσο θαηαδεηθλχεηαη κέζα απφ ηελ
έξεπλα ηεο Campbell (1990). Σελ ίδηα ζηηγκή νη Pelham θαη Swann (1989)
θαηαδεηθλχνπλ ηνπο ηξεηο παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ απνθαζηζηηθά ηελ
ζθαηξηθή απηνεθηίκεζε ηνπ αηφκνπ. Απηνί είλαη α) ε ηάζε ηνπ αηφκνπ λα
εθθξάδεηαη ζεηηθά ή αξλεηηθά γηα θάζε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε πνπ
βηψλεη, β) νη εμεηδηθεπκέλεο απηνεηθφλεο ηνπ αηφκνπ (π.ρ. ε εηθφλα πνπ έρνπλ
γηα ηελ ζσκαηηθή δχλακε ή αδπλακία), θαη γ) ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ην άηνκν
κνξθνπνηεί απηέο ηηο απηνεηθφλεο. Ζ ζπλεηζθνξά ζηε ζεκειίσζε ηεο
[111]

ζεκαληηθφηεηαο γηα ηελ απηνεθηίκεζε ηνπ αηφκνπ θαζνξίδεηαη κε δχν
ηξφπνπο. Πξψηνλ, ε ζπνπδαηφηεηα θαηαδεηθλχεηαη κφλν γηα ηελ απηνεθηίκεζε
ησλ αηφκσλ πνπ πηζηεχνπλ φηη έρνπλ ζρεηηθά ιίγα ηαιέληα. Γεχηεξνλ,
μερσξηζηά άηνκα πνπ ζεσξνχλ ηε ζεηηθή απηνεηθφλα ηνπο ηφζν ζεκαληηθή
πνπ αξέζθνληαη λα θξαηνχλ ζε πςειά επίπεδα θαη ηελ απηνεθηίκεζή ηνπο.

2.2.4. Γηακόξθσζε ηεο απηνεθηίκεζεο
πσο δείμακε θαη θαηά ηε κειέηε ηεο απηναληίιεςεο, παξφκνηα θαη ε
απηνεθηίκεζε εκθαλίδεηαη δηαθνξνπνηεκέλε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζηαδίσλ
αλάπηπμεο θάζε αλζξψπνπ.
Καηά ηε βρεθηθή ειηθία, ε απηνεθηίκεζε ηαπηίδεηαη κε ηελ ππέξβαζε πνπ
επηβάιιεη ε επηβίσζε. Καηφπηλ, εμειίζζεηαη ζε «κηκεηηθή» απηνεθηίκεζε, ε
νπνία μεδηπιψλεηαη κέζσ ηνπ ζπκβνιηθνχ παηρληδηνχ, αλ θαη πξφθεηηαη
πεξηζζφηεξν γηα έλαλ θαηαθεξκαηηζκφ ηεο απηνεθηίκεζεο ζε πνιιαπιέο
εηθφλεο. Καζψο ην παηδί κπαίλεη ζηε λεπηαθή ηνπ ειηθία, αλαπηχζζεη
απηνεθηίκεζε

θνηλσληθνπνίεζεο

ή

θνκθνξκηζκνχ,

ε

ζρνιηθή

ειηθία

ζεκαδεχεη ηελ έληνλε θνηλσληθνπνίεζε ηνπ αηφκνπ. Καηά ηε πεξίνδν απηή
αμηνινγείηαη ζε επηκέξνπο ηνκείο, φπσο ζηηο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο,
ζηε πλεπκαηηθή απφδνζε, ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηεο
ζπκπεξηθνξάο.
Υαξαθηεξηζηηθά ηεο εκθάληζεο ηεο απηνεθηίκεζεο θαηά ηελ περίοδο ηες
ζτοιηθής ειηθίας είλαη ην γεγνλφο φηη θαηά ηε πξψηκε θάζε ηεο ε
απηνεθηίκεζε επεξεάδεηαη απφιπηα απφ ηηο πξφζθαηεο εκπεηξίεο. Σα παηδηά
δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζεσξήζνπλ ηνλ εασηό ηνπο ζπλνιηθά, γηαηί δελ
έρνπλ απνθηήζεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο απνζηαζηνπνίεζεο, πξάγκα πνπ αιιάδεη
θαηά ηελ χζηεξε παηδηθή ειηθία θαη ηελ εθεβεία. εκαληηθή παξάκεηξνο
απηνεθηίκεζεο παξακέλεη ε επηηπρία, αλ θαη πιένλ, κεηαμχ 7 κε 13 ή 8 κε 14
εηψλ, ε απηνεθηίκεζε απνθηά κεγαιχηεξν πιαίζην αλαθνξάο, φπσο νη
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επηδφζεηο ζην ζρνιείν, ηα αζιήκαηα, ε εμσηεξηθή εκθάληζε, ε δεκνηηθφηεηα,
ε ζπκπεξηθνξά. Πξφβιεκα ζπλήζσο πξνθχπηεη φηαλ ζε έλαλ ηνκέα πνπ
είλαη ζεκαληηθφο γηα ην παηδί, νη επηδφζεηο ηνπ είλαη ρακειέο (Παπάλεο,
2004).
Καηά

ηελ

εθεβηθή

ειηθία

θπξηαξρνχλ

νη

ππνζεηηθνπαξαγσγηθνί

ζπιινγηζκνί θαη ε απνδέζκεπζε απφ ηνλ θφζκν ησλ ζπγθεθξηκέλσλ
δηαδηθαζηψλ. Ζ απηνεθηίκεζε αλαθέξεηαη πηα ζηε ζπλνιηθή εηθφλα ηνπ
εαπηνχ, επεξεάδεηαη πεξηζζφηεξν απφ ηε ζπλνιηθή αμία θαη φρη ηφζν απφ ηηο
επηκέξνπο ηθαλφηεηεο. Ο εασηός δνθηκάδεη δηάθνξεο θνηλσληθέο ηαπηφηεηεο
ελψ ππνβάιιεηαη ζε ςπραλαγθαζηηθά πνιηηηζηηθά πξφηππα, απφ ηα νπνία
πξνζπαζεί λα μεθχγεη κε ηελ έληαμε ζε νκάδεο, πξάγκα ζσηήξην πνιιέο
θνξέο γηα ηελ απηνεθηίκεζε ηνπ εθήβνπ (Παπάλεο, 2004).
Με ηελ ελειηθίφζε, φπσο ηνλίδνπλ νη ππάξρνπζεο έξεπλεο, ε αίζζεζε ηεο
απηνεθηίκεζεο γίλεηαη ζπλεηδεηή, θαζψο ηφηε ην άηνκν θαιείηαη λα βηψζεη
θαηαζηάζεηο θαη εκπεηξίεο γηα ηηο νπνίεο αλαιακβάλεη απνθιεηζηηθά ηηο
επζχλεο θαη ηηο ζπλέπεηεο. Σν ελήιηθν άηνκν, κέζσ ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη
ησλ επηινγψλ ηνπ, ηνπ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα ειέγμεη θαη κέρξη ελφο ζεκείνπ
λα εμειίμεη ηελ απηνεθηίκεζή ηνπ. Γελ μεθεχγεη βέβαηα απφ ην γεληθφ θαλφλα
ηεο επηηπρίαο θαη ηεο απνηπρίαο: επηηπρία ζεκαίλεη αχμεζε απηνεθηίκεζεο,
απνηπρία ζεκαίλεη κείσζή ηεο. χκθσλα κάιηζηα κε ηνλ Epstein, νη εκπεηξίεο
πνπ ζπλδένληαη κε ηελ απηνεθηίκεζε δηαθέξνπλ αλάινγα κε ην θχιν, κε ηηο
γπλαίθεο λα επηθεληξψλνληαη ζε εκπεηξίεο απνδνρήο θαη απφξξηςεο ελψ νη
άλδξεο ζε εκπεηξίεο επηηπρίαο θαη απνηπρίαο. ε γεληθέο πάλησο γξακκέο, ε
απηνεθηίκεζε ζηνλ ελήιηθν ζπλδέεηαη κε ηελ αίζζεζε ηθαλφηεηαο, κε ηελ
αίζζεζε ηνπ ειέγρνπ, κε ηελ αίζζεζε ηεο ζπλέπεηαο θαη κε ηελ αίζζεζε ηεο
εζηθφηεηαο (Παπάλεο, 2004).
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2.3. Παξάγνληεο πνπ δηακνξθώλνπλ ηελ απηναληίιεςε θαη ηελ
απηνεθηίκεζε
Οη πην ζεκαληηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ απνθαζηζηηθά ην επίπεδν
ηεο απηναληίιεςεο θαη ηεο απηνεθηίκεζεο είλαη ε νηθνγέλεηα, ην ζρνιείν θαη ην
πνιηηηζκηθφ πιαίζην (θνπιηνχξα).
Δίλαη ινγηθφ ε οηθογέλεηα, σο πξψηε δνκή θνηλσληθνπνίεζεο ηνπ αηφκνπ,
λα παίδεη απνθαζηζηηθφ ξφιν ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο απηναληίιεςεο θαη ηεο
απηνεθηίκεζεο ηνπ παηδηνχ. Ζ νηθνγέλεηα απνηειεί πνιχ ζεκαληηθφ
παξάγνληα αγσγήο πνπ άιινηε δξα ελζπλείδεηα θαη ζθφπηκα θαη άιινηε
ηπραία θαη πεξηζηαζηαθά (Φινπξήο, Κνπινπνχινπ & ππξηδάθεο, 1981).
Σειεπηαίεο κάιηζηα έξεπλεο αλαθέξνπλ πσο ε αληίιεςε ησλ γνλέσλ γηα ηα
παηδηά ηνπο θαζνξίδεη ελ πνιινίο θαη ηε δηακφξθσζε ηεο απηναληίιεςεο ηνπ
παηδηνχ (Lau & Pan, 1999). Έρεη παξαηεξεζεί κάιηζηα θαη ην θαηλφκελν,
φηαλ θαη νη δχν γνλείο δηαζέηνπλ παξφκνηα αληίιεςε γηα ηα παηδηά ηνπο, απηά
λα ζπγθξνηνχλ ηζρπξφηεξε απηναληίιεςε ζπγθξηηηθά κε ηα παηδηά ησλ
νπνίσλ νη γνλείο δηαηεξνχλ δηαθνξεηηθή κεηαμχ ηνπο αληίιεςε. Δπηπιένλ, νη
εθηηκήζεηο ησλ γνλέσλ επεξεάδνπλ απνθαζηζηηθά θαη ηελ αθαδεκατθή /
ζρνιηθή απηναληίιεςε, ρσξίο δηαθνξνπνίεζε αλαθνξηθά κε ην θχιν ή ηελ
ειηθία ησλ παηδηψλ. ηαλ απηή ε ππνζηήξημε εθ κέξνπο ησλ γνλέσλ
εθθξάδεηαη σο απνδνρή θαη έγθξηζε ηνπ παηδηνχ, θαηαιήγεη λα βξίζθεηαη ζε
άκεζε ζχλδεζε κε ηελ εκθάληζε ηζρπξήο απηνεθηίκεζεο εθ κέξνπο ηνπ.
Δπίζεο, ζεκαληηθή είλαη θαη ε χπαξμε ε φρη άιισλ παηδηψλ εληφο ηεο
νηθνγελείαο γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ ηεο απηναληίιεςεο ηνπ παηδηνχ (Feiring &
Tasca, 1996). Άιιε κειέηε δείρλεη φηη ε ππνζηήξημε εθ κέξνπο ησλ κεηέξσλ
έρεη κεγαιχηεξε επίδξαζε ζηελ απηναληίιεςε ησλ αγνξηψλ θαη ε αληίζηνηρε
παηξηθή ζε απηήλ ησλ θνξηηζηψλ (Richards, Gitelson, Petersen & Hurtig,
1991).
Οη πξνηηκήζεηο ησλ γνλέσλ ινηπφλ ζπλδένληαη κε ηηο πξνηηκήζεηο ησλ
παηδηψλ, θαη κάιηζηα είλαη θαηά πην απνηειεζκαηηθέο ζηηο κηθξφηεξεο ειηθίεο,
ελψ ζπζρεηίδεηαη θαη ζηελφηεξα κε ηελ πςειή απηνεθηίκεζε θαη ηελ απνδνρή
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ηνπο ή φρη εθ κέξνπο ησλ ζπλνκειίθσλ ηνπο (Nikkari & Harter, 1993). Ο
ξφινο ησλ γνλέσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθεβείαο δε κεηψλεηαη αλαθνξηθά κε
ηελ εηθφλα πνπ ζρεκαηίδεη ν έθεβνο γηα ηνλ εασηό ηνπ, ζπλερίδεη λα ζπλδέεηαη
κάιηζηα ζηελά κε ηελ πςειή απηνεθηίκεζή ηνπο, παξφιν πνπ φπσο είλαη
θπζηθφ νη ζπλνκήιηθνη γίλνληαη φιν θαη πην ζεκαληηθνί (Harter & Johnson,
1993).
Δπηπιένλ, είλαη μεθάζαξν φηη νη γνλείο επηδξνχλ απνθαζηζηηθά κέζσ ησλ
ζηάζεψλ ηνπο, ησλ αμηψλ ηνπο, ησλ θηινδνμηψλ ηνπο, ησλ ζπκπεξηθνξψλ θαη
ησλ πξάμεψλ ηνπο πέξα απφ ηελ απηνεθηίκεζε θαη ηελ απηναληίιεςε θαη ζηηο
ζρνιηθέο επηδφζεηο ησλ παηδηψλ, θαη θαηά ζπλέπεηα ζηελ αθαδεκατθή
απηνεθηίκεζή ηνπο, ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηε ζπγθξφηεζε ηεο γεληθφηεξεο
ζθαηξηθήο απηνεθηίκεζεο. Έξεπλεο κάιηζηα έρνπλ θαηαδείμεη φηη ην ζπλνιηθφ
νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ζπλεηζθέξεη πνιχ πεξηζζφηεξν ζηελ επίδνζε ησλ
παηδηψλ απφ φιεο ηηο άιιεο κεηαβιεηέο ηνπ ζρνιείνπ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ.
εκαληηθφο επίζεο παξάγνληαο επίδξαζεο ηεο νηθνγέλεηαο απνηειεί θαη ην
θνηλσληθφ – νηθνλνκηθφ θαη κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ, θαη ζηελ
πεξίπησζε ηεο ζπγθξφηεζεο απηναληίιεςεο θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ
ζρνιηθψλ

επηδφζεσλ,
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ηδηαίηεξα
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ζηελ
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πξαγκαηηθφηεηα (Φινπξήο, 1989).
Ζ ελίζρπζε ηεο απηνεθηίκεζεο θαη ηεο απηναληίιεςεο είλαη ην δεηνχκελν
θάζε ζχγρξνλνπ εθπαηδεσηηθού ζσζηήκαηος, θαζψο ε ηζρπξή απηναληίιεςε
ζπλδέεηαη κε ηελ πνξεία θαη ηελ εμέιημε ηνπ καζεηή φρη κφλν θαηά ηε ζρνιηθή
ηνπ δσή αιιά θαη ζηε κειινληηθή, θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή. Ζ
απηναληίιεςε ρηίδεηαη κέζα ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ αξρηθά κέζσ ηεο
ζχγθξηζεο κε ηα άιια παηδηά. χγρξνλεο έξεπλεο δείρλνπλ φηη ε αθαδεκατθή
απηναληίιεςε ηνπ ίδηνπ ηνπ παηδηνχ δηακνξθψλεηαη ελ κέξεη απφ ηελ αηνκηθή
ηνπ επίδνζε, ελ κέξεη φκσο θαη απφ ηε ζχγθξηζε ηεο αηνκηθήο επίδνζήο ηνπ
κε ηνλ κέζν φξν επίδνζεο ησλ παηδηψλ πνπ θνηηνχλ ζην ίδην ζρνιείν (Marsh
& Hau, 2003).
εκαληηθφ ξφιν ινηπφλ ζηε δηακφξθσζε ηεο απηναληίιεςεο θαη ηεο
απηνεθηίκεζεο έρεη θαη ε ζρνιηθή επίδνζε. Έξεπλεο ζην ειιεληθφ
εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα έρνπλ ζπλδέζεη ηελ πςειή απφδνζε ησλ καζεηψλ κε
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δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κε ηνπο γνλείο θαη ηνπο ζπλνκήιηθνπο, αιιά θαη ην
ελδηαθέξνλ γηα ηα καζήκαηα (Υαηδερξήζηνπ & Hopf, 1992. Φινπξήο, 1983).
Παξφκνηεο έξεπλεο ζηηο ΖΠΑ έρνπλ ζπλδέζεη ηελ απηναληίιεςε πεξί ησλ
ηθαλνηήησλ κε ηηο πςειέο αθαδεκατθέο επηδφζεηο (Brookover, Thomas &
Paterson, 1964). Κάπνηεο άιιεο βέβαηα θνξέο ην ηζρπξφ ζπλαίζζεκα ηεο
απηναληίιεςεο, ρηηζκέλν απφ ηηο ηδηαίηεξεο Διιεληθέο πνιηηηζηηθέο θαη
νηθνγελεηαθέο ζπλζήθεο, μεπεξλά ηελ εμάξηεζε απφ ηελ πςειή ή φρη ζρνιηθή
επίδνζε (Φινπξήο, Κνπινπνχινπ & ππξηδάθεο, 1981).
Δίλαη επίζεο αμηνζεκείσην φηη ζχκθσλα κε ηηο έξεπλεο καζεηέο κε
καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαίλεηαη λα δηακνξθψλνπλ ρακειή απηνεθηίκεζε θαη
απηναληίιεςε φρη κφλν σο πξνο ηηο ζρνιηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο, αιιά θαη σο
πξνο ηηο επξχηεξεο θνηλσληθέο ηνπο ζρέζεηο (Hatzichristou & Hopf, 1993).
εκαληηθφ είλαη θαη ην δήηεκα, θαηά πφζν ε αθαδεκατθή απηναληίιεςε (ην
πψο ζθέθηεηαη θαη αηζζάλεηαη έλα παηδί γηα ηελ επίδνζή ηνπ ζηα καζήκαηα)
επεξεάδεη ελ ηέιεη ηελ αθαδεκατθή ηνπ επίδνζε, φπσο θαη ην αληίζηξνθν. Αλ
θαη αλαπηχζζεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν έλα κνληέιν αιιειεπίδξαζεο ησλ
δχν παξαγφλησλ, ζεκαληηθέο έξεπλεο αλαθέξνπλ φηη ε πξνεγνχκελε
αθαδεκατθή επίδνζε έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζηελ πεξαηηέξσ αθαδεκατθή
επίδξαζε, πξάγκα πνπ εληζρχεη επηπιένλ ην ξφιν ηνπ ζρνιείνπ ζηε
δηακφξθσζε θαη ελίζρπζε ηεο απηναληίιεςεο ησλ καζεηψλ (Marsh, Craven
& Debus, 1991).
Ζ Υαηδερξήζηνπ (2004) ππνζηεξίδεη φηη ζεκαληηθφ ξφιν επίζεο ζηε
ζπγθξφηεζε ηεο απηναληίιεςεο κέζα ζην ζρνιηθφ πιαίζην δηαδξακαηίδεη θαη
ν εθπαηδεπηηθφο. Ο δάζθαινο / θαζεγεηήο είλαη απηφο πνπ δηαρεηξίδεηαη ηα
κέζα επηβξάβεπζεο θαη επίπιεμεο, θαζψο εθπξνζσπεί ηελ θνηλσληθή
δχλακε. Μαδί ηνπ ν καζεηήο ηαπηίδεηαη θαζψο είλαη ην άηνκν πνπ δηαζέηεη ηελ
εκπεηξία θαη ηε γλψζε κέζα ζηελ νκάδα ηεο ηάμεο. Οπφηε θαη θπζηνινγηθά ε
δηακφξθσζε ηεο εηθφλαο ηνπ καζεηή γηα ηνλ εασηό ηνπ λα ζρεηίδεηαη κε ηελ
πξαγκαηηθή ή ηεο ηδεαηή εηθφλα ηνπ δαζθάινπ / θαζεγεηή.
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χκθσλα κε ηελ Μαθξή-Μπφηζαξε (2001), ν εθπαηδεπηηθφο γηα λα
κπνξέζεη λα θηλεζεί πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ελίζρπζεο ηεο απηνεθηίκεζεο
ησλ καζεηψλ ηνπ, ζα πξέπεη:


Να αλαγλσξίδεη ηηο πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάινπλ νη καζεηέο θαη λα
επηβξαβεχεη ηα επηηεχκαηά ηνπο.



Να παξνηξχλεη ηνπο καζεηέο λα ζέηνπλ ξεαιηζηηθνχο ζηφρνπο.



Να δεκηνπξγεί θιίκα εκπηζηνζχλεο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ.



Να ρξεζηκνπνηεί ζαθείο θαη αληηθεηκεληθέο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο
ηεο πξνφδνπ ησλ καζεηψλ ηνπ.



Να απνθεχγεη ηε δεκηνπξγία θαηαζηξνθηθνχ θιίκαηνο θαηαζηξνθηθνχ
αληαγσληζκνχ κέζα ζηε ηάμε.



Να απνδέρεηαη ηνλ καζεηή σο άηνκν, αθφκε θαη αλ απνξξίπηεη ηε
ζπκπεξηθνξά ηνπ.



Να δίλεη ζην καζεηή επθαηξίεο λα βηψλεη ηελ επηηπρία.



Να πξνζθέξεη ζην καζεηή επθαηξίεο πξνθεηκέλνπ λα βηψλεη ηελ
αλαγλψξηζε απφ ην θνηλσληθφ ηνπ πεξηβάιινλ.



Να αμηνινγεί θαη λα βειηηψλεη ηηο εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ
εθαξκφδεη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ ηνπ.



Να γλσξίδεη θαη λα απνδέρεηαη ηνλ εασηό ηνπ.



Να εληζρχεη ηελ απηνεθηίκεζή ηνπ.



Να ελεξγεί ν ίδηνο σο πξφηππν γηα ηνπο καζεηέο ηνπ πξνβάιινληαο
ηηο δηαδηθαζίεο ηεο απηνθξηηηθήο θαη ηεο απηνελίζρπζεο.

Καηά

ηελ

Υαηδερξήζηνπ

(2004)

παξάγνληαο

επεξεαζκνχ

ηεο

ζπγθξφηεζεο ηεο απηναληίιεςεο απνηειεί θαη ην ποιηηηζκηθό πιαίζηο ζην
νπνίν ην παηδί δηακνξθψλεη ηελ απηναληίιεςή ηνπ θαη θαζνξίδεη ηηο
ζεκαληηθέο γη’ απηφ θαη ηελ πνιηηηζηηθή ηνπ νκάδα αμίεο. Μέζα απφ ην
πνιηηηζκηθφ πιαίζην δειαδή, θαζνξίδνληαη νη ηνκείο ηνπο νπνίνπο ην άηνκν
ζεσξεί ζεκαληηθνχο γηα ηελ απηναμηνιφγεζή ηνπ. Καη είλαη ζχλεζεο νη
πνιηηηζηηθέο νκάδεο λα ζεσξνχλ δηαθνξεηηθνχο ηνκείο σο ζεκαληηθνχο,
πξάγκα

πνπ

πξνθαιεί

πξνζηξηβέο

θαη

αδπλακία

πξνζαξκνγήο.

Γηαθνξνπνίεζε ππάξρεη επίζεο θαη ζηνλ ηξφπν πνπ αληηιακβάλεηαη ην
άηνκν ηνλ εασηό ηνπ ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο. ηελ θνηλσλία ηεο Ηλδίαο πρ
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ην άηνκν θαζνξίδεηαη απφ ηζρπξνχο θαη απζηεξνχο θαλφλεο αιιειεμάξηεζεο,
πξάγκα πνπ ην θέξλεη ζε ζχγθξνπζε φηαλ ζα έξζεη ζην δπηηθφ πνιηηηζκηθφ
πιαίζην, φπνπ ε αηνκηθφηεηα είλαη ππεξάλσ θάζε θαλφλα.
Άιια παξφκνηα παξαδείγκαηα θαη έξεπλεο θαηαδεηθλχνπλ πσο νη
δηαθνξέο ζηηο αμίεο επεξεάδνληαη απφ ηνλ ηξφπν πνπ ηα άηνκα
αληηιακβάλνληαη αιιά θαη πεξηγξάθνπλ ηνλ εασηό ηνπο. Έξεπλεο πνπ έρνπλ
γίλεη γηα ηελ απηναληίιεςε ησλ παηδηψλ πνπ κεηαλαζηεχνπλ ζε άιιεο ρψξεο
απφ ηνλ ηφπν θαηαγσγήο ηνπο, θαλεξψλνπλ ηελ αξλεηηθή επηξξνή πνπ
δέρνληαη

ηα

παηδηά

απηά

απφ

ηηο

δπζθνιίεο

πξνζαξκνγήο

πνπ

αληηκεησπίδνπλ. Δπίζεο θαίλεηαη ε απηναληίιεςε ησλ παιηλλνζηνχλησλ λα
ζπλδέεηαη κε ηα εζληθά πξφηππα, ελψ ε δηεζλήο βηβιηνγξαθία ηνλίδεη ηελ
άκεζε ζρέζε ηεο πςειήο απηνεθηίκεζεο θαη ηεο ζεηηθήο απηναληίιεςεο κε
ηελ επηηπρή έληαμε θαη πξνζαξκνγή ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ (Eyou, Adkin
& Dixon, 1999).
χκθσλα κε ηελ Υαηδερξήζηνπ (2004) ην θχιν ηνπ αηφκνπ επεξεάδεη ηελ
απηναληίιεςε ιφγσ ησλ δηαθνξψλ κε ηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηείηαη ε
θνηλσληθνπνίεζε. εκαληηθφ ξφιν παίδνπλ νη έλλνηεο ηεο απηνλνκίαο θαη ηεο
ζπλαηζζεκαηηθήο επαθήο. Δπίζεο, ε Υαηδερξήζηνπ (2004) αλαθέξεη φηη
ζεκαληηθά γεγνλφηα ζηε δσή ηνπ αηφκνπ (ζάλαηνη, αζζέλεηεο θηι) είλαη
θπζηθφ λα επεξεάδνπλ άκεζα ηελ απηναληίιεςε ηνπ. Έλα ηξαπκαηηθφ
γεγνλφο ζα επεξεάζεη φκσο ζεκαληηθά ηελ απηναληίιεςε ζε ζπλδπαζκφ κε
θάπνηνπο άιινπο παξάγνληεο, φπσο ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ην άηνκν ζα
εξκελεχζεη ην γεγνλφο απηφ.
Ο ηξφπνο ηέινο πνπ ν άλζξσπνο αληηιακβάλεηαη ηελ εμσηεξηθή ηνπ
εκθάληζε ζρεηίδεηαη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ κε ηε γεληθφηεξε εηθφλα πνπ
ζεσξεί φηη έρεη γηα ηνλ εασηό ηνπ (Υαηδερξήζηνπ, 2004).
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2.4. Μνληέια θαηαλόεζεο θαη κέηξεζεο ηεο έλλνηαο ηνπ εαπηνύ
χκθσλα κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία έρνπλ δηαηππσζεί κνλνδηάζηαηα θαη
πνιπδηάζηαηα κνληέια θαηαλφεζεο θαη κέηξεζεο ηεο έλλνηαο ηνπ εαπηνχ.
Ζ Μαθξή- Μπφηζαξε (2001) αλαθέξεη ηα πην ζεκαληηθά κολοδηάζηαηα
κοληέια θαηαλφεζεο θαη κέηξεζεο ηεο έλλνηαο ηνπ εαπηνχ πνπ είλαη:
1. Σν κνλνδηάζηαην αζξνηζηηθφ κνληέιν ηνπ Coopersmith, ην νπνίν
απνηειεί ζεσξεηηθή βάζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ Coopersmith SelfEsteem Inventory.
2. Σν κνλνδηάζηαην ζθαηξηθφ κνληέιν ηνπ Rosenberg, ην νπνίν απνηειεί
ζεσξεηηθή βάζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ Rosenberg Self- Esteem Scale.
Σν πξψην κνληέιν θαηαλφεζεο ηεο έλλνηαο ηνπ εασηού ραξαθηεξηδφηαλ
απφ κηα κνλνδηάζηαηε, γεληθή θαη αδηαθνξνπνίεηε αληίιεςε. Απηή ήηαλ ε
αληίιεςε πνπ δηαπεξλνχζε ην εξσηεκαηνιφγην ηνπ Coopersmith (αλαθνξά
απφ Μαθξή-Μπφηζαξε,2001), θχξηνπ εθπξνζψπνπ ηεο ηάζεο απηήο. Οη
εξσηήζεηο

πνπ

πεξηιακβάλεη

είλαη

ζρεηηθέο

κε

ην

ζρνιείν,

ηνπο

ζπλνκειίθνπο, ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνλ εασηό γεληθφηεξα. Ζ βηβιηνγξαθία ην
ραξαθηεξίδεη σο κνλνδηάζηαην θαη αζξνηζηηθφ, απφ ηελ ζηηγκή πνπ ν δείθηεο
ηεο απηνεθηίκεζεο πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ ηηκψλ φισλ ησλ
εξσηήζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Με ην πξψην κνληέιν ηνπ Coopersmith
έρνπκε αζξνηζηηθή γεληθή έλλνηα ηνπ εασηού, πνπ νξίδεηαη σο ην άζξνηζκα
ησλ ηηκψλ ησλ απαληήζεσλ ζε έλα εξσηεκαηνιφγην, νη εξσηήζεηο ηνπ νπνίνπ
απνηππψλνπλ έλα ζχλνιν επηκέξνπο πιεπξψλ ηνπ εασηού. Σν πξνβιεκαηηθφ
ζεκείν κε ην κνληέιν απηφ είλαη φηη νη επηκέξνπο απηέο πιεπξέο δελ έρνπλ
ηχρεη

εκπεηξηθήο

ηεθκεξίσζεο,

αθνχ

ηα

εξσηεκαηνιφγηα

ηα

νπνία

ππνινγίδνπλ έλα ζπλνιηθφ απνηέιεζκα πνπ ζα θαηαδεηθλχεη ηε γεληθή έλλνηα
ηνπ εασηού δελ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί σο πνιπδηάζηαηα.
Ζ ακθηζβήηεζε ηνπ πξψηνπ κνλνδηάζηαηνπ – αζξνηζηηθνχ κνληέινπ ηνπ
εασηού πξνήιζε απφ ηνλ Rosenberg, ν νπνίνο ζπγθξφηεζε ην δεχηεξν
κνληέιν θαηαλφεζεο. Ξεθηλψληαο απφ ηηο απφςεηο ηνπ James πεξί ηεο
ζθαηξηθήο νπηηθήο πνπ έρεη έλα άηνκν γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπ αμία πέξα απφ
ηηο πξνζσπηθέο ηνπ απηναληηιήςεηο ζηνπο δηαθφξνπο ηνκείο ηεο δσήο ηνπ, ν
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Rosenberg επηθεληξψζεθε ζηελ ζθαηξηθή δνκή ηεο απηνεθηίκεζεο. Αληίζεηα
φκσο απφ ηνλ Coopersmith, ζεψξεζε φηη ε απηνεθηίκεζε δελ πξνθχπηεη απφ
ην απιφ άζξνηζκα ησλ ηηκψλ ησλ εξσηήζεσλ ελφο εξσηεκαηνινγίνπ, αιιά
ππνζηήξημε φηη ζα πξέπεη ηα δηάθνξα δηαθεθξηκέλα ζηνηρεία ηνπ εασηού λα
ζηαζκίδνληαη, λα ηεξαξρνχληαη θαη λα ζπλδπάδνληαη ζχκθσλα κε κηα άθξσο
ζχλζεηε εμίζσζε, αθφκε θαη αλ απηή ε εμίζσζε δελ είλαη γλσζηή ζην άηνκν.
Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ ζπγθξφηεζε ν Rosenberg ραξαθηεξίζηεθε σο
κνλνδηάζηαην – ζθαηξηθφ, κε ηηο εξσηήζεηο ηνπ νπνίνπ λα απνηππψλνπλ
άκεζα ηελ απηνεθηίκεζε (Μαθξή-Μπφηζαξε, 2001) θαη

νξίδεη ηε γεληθή

έλλνηα ηνπ εασηού σο ην άζξνηζκα ησλ ηηκψλ πνπ απνθέξνπλ νη απαληήζεηο
ζε έλα εξσηεκαηνιφγην. Οη εξσηήζεηο ηνπ

εξσηεκαηνινγίνπ απηνχ

απνηππψλνπλ άκεζα ηηο ζθαηξηθέο αμηνινγήζεηο θαη ηα αηζζήκαηα απηναμίαο
θαη ηθαλνπνίεζεο ηνπ αηφκνπ γηα ηνλ εασηό ηνπ, επηηπγράλνληαο κηα άκεζε
απνηχπσζε ηεο γεληθήο έλλνηαο ηνπ εασηού. Άκεζε απνηχπσζε επίζεο
έρνπκε θαη ζηα εξσηεκαηνιφγηα ηεο Harter, φπσο θαη ζηα εξσηεκαηνιφγηα
ηνπ Marsh πνπ απνηππψλνπλ ηηο θιίκαθεο γεληθνχ εασηού. ια απηά ηα
εξσηεκαηνιφγηα απνηππψλνπλ ηηο ζθαηξηθέο απηναμηνινγήζεηο ηνπ αηφκνπ,
δειαδή ηα επίπεδα ηεο απηνεθηίκεζήο ηνπ.
Δηδηθφηεξα, βεβαίσο γηα ην εξσηεκαηνιφγην θαη ην κνληέιν ηεο Harter, ην
νπνίν

εληάζζεηαη

ζηε

ζεψξεζε

κηαο

πνιπδηάζηαηεο

ελλνηνινγηθήο

θαηαζθεπήο, ήηαλ απηφ πνπ άλνημε ην δξφκν γηα ηε δηαηχπσζε ελφο λένπ
ιεηηνπξγηθνχ νξηζκνχ, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ε έλλνηα ηνπ εασηού απνηειεί
ζηαζκηζκέλν άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο απηναληηιήςεσλ. Με βάζε δειαδή
εξσηεκαηνιφγηα πνπ απνηππψλνπλ ζε μερσξηζηέο θιίκαθεο θαη ηηο
επηκέξνπο αληηιήςεηο αιιά θαη ηε ζθαηξηθή απηνεθηίκεζε ηνπ αηφκνπ,
πξνζδηνξίδεηαη θαη ε βαξχηεηα ησλ επηκέξνπο απηναληηιήςεσλ. Οη επηκέξνπο
απηναληηιήςεηο κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ κε δηαθνξεηηθή ζρεηηθή βαξχηεηα
ζηε ζπγθξφηεζε ηεο γεληθήο έλλνηαο ηνπ εασηού.
Σα πην ζεκαληηθά ποισδηάζηαηα κνληέια θαηαλφεζεο θαη κέηξεζεο ηεο
έλλνηαο ηνπ εαπηνχ είλαη:
1. Σν πνιππαξαγνληηθφ κνληέιν ηεο Harter (1985a), ην νπνίν απνηειεί
ζεσξεηηθή βάζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ Self- Perception Profile for
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Children ηεο Harter (1985b), ηνπ νπνίνπ ηελ ειιεληθή έθδνζε ΠΑΣΔΜ
ΗΗ ηεο Μαθξή-Μπφηζαξε (2001) ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ έξεπλά καο.
2. Σν ηεξαξρηθφ κνληέιν ησλ Shavelson, Hubner θαη Stanton (1976), ην
νπνίν

απνηειεί

ζεσξεηηθή

βάζε

ηνπ

εξσηεκαηνινγίνπ

Self-

Description Questionnaires Marsh (1990).
Υξνλνινγηθά ηα επφκελα κνληέια θαηαλφεζεο ηεο έλλνηαο ηνπ εασηού
βαζίζηεθαλ ζε κηα πνιπδηάζηαηε – πνιππαξαγνληηθή πξνζέγγηζε, πνπ έρεη
ηηο ξίδεο ηεο ζηελ πεξαηηέξσ θξηηηθή πνπ αζθήζεθε ζην κνλνδηάζηαηναζξνηζηηθφ κνληέιν ηνπ Coopersmith, θξηηηθή πνπ επηθεληξψζεθε ζηελ
αδπλακία ηνπ κνληέινπ απηνχ λα δηαθξίλεη ηηο δηαθνξνπνηήζεηο ησλ
ελεξγεηψλ ησλ αλζξψπσλ θαηά ηε δξάζε ηνπο ζηνπο δηάθνξνπο ηνκείο ηεο
δσήο ηνπο. χκθσλα κε κηα πιεηάδα εξεπλεηψλ, δελ είλαη δπλαηφλ λα
θαηαλνεζνχλ πιήξσο νη ελδναηνκηθέο θαη δηαηνκηθέο δηαθνξέο ζηελ έλλνηα
ηνπ εασηού αλ αγλνεζεί ε πνιπδηάζηαηε θχζε ησλ απηνπεξηγξαθηθψλ
εθηηκήζεσλ (Harter, 1986∙ Marsh, 1990∙ Marsh & Hattie, 1996).
χκθσλα κε απηήλ ηε πνιπδηάζηαηε-πνιππαξαγνληηθή πξνζέγγηζε, ηα
άηνκα δηαηεξνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο πνιιέο επηκέξνπο
απηνεηθφλεο, νη νπνίεο φπσο είλαη θπζηθφ κε ηε πάξνδν ηνπ ρξφλνπ
απμάλνληαη.

Απηέο

νη

επηκέξνπο

απηνεηθφλεο

είλαη

νπζηαζηηθά

νη

απηναληηιήςεηο πνπ ην άηνκν ζρεκαηίδεη ζε δηαθφξνπο ηνκείο ηεο δσήο ηνπ.
Ζ πνιπδηάζηαηε πξνζέγγηζε ηνλίδεη απηφ αθξηβψο ην δεηνχκελν, λα
εμεηαζηνχλ ηφζν νη απηνπεξηγξαθηθέο εθηηκήζεηο ηνπ αηφκνπ ησλ δηάθνξσλ
επηκέξνπο ηνκέσλ, φζν θαη ε ζθαηξηθή άπνςε θάπνηνπ γηα ηελ αμία ηνπ σο
αηφκνπ (Μαθξή-Μπφηζαξε, 2001).
Απφ ηελ πξνζέγγηζε απηή ηεο έλλνηαο ηνπ εασηού, έρνπλ πξνθχςεη δχν
πνιπδηάζηαηα κνληέια, ην πξψην εθ ησλ νπνίσλ είλαη ην πνιππαξαγνληηθφ
κνληέιν ηεο Harter. Ζ Harter (1983, 1986, 1990a & 1990b) ζηεξίρζεθε ζηελ
ππφζεζε ηνπ James φηη ε επίδξαζε ησλ επηκέξνπο ηνκέσλ απηναληίιεςεο
ζηελ απηνεθηίκεζε εμαξηάηαη απφ ηε ζπνπδαηφηεηα πνπ ην ίδην ην άηνκν
απνδίδεη ζηνπο δηαθφξνπο ηνκείο ηεο δσήο ηνπ. Έηζη, ν θάζε επηκέξνπο
ηνκέαο ηεο απηναληίιεςεο ζρεκαηίδεη ηε δηθή ηνπ νκάδα εξσηεκάησλ (ε
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ζρνιηθή ηθαλφηεηα γηα ηε ζρνιηθή ηθαλφηεηα, ε θπζηθή εκθάληζε γηα ηε θπζηθή
εκθάληζε θ.ι.π.), ρσξίο λα αγλννχληαη νη ζπλάθεηεο κεηαμχ ησλ αληηιήςεσλ.
Σν δεχηεξν πνιπδηάζηαην κνληέιν ηεο έλλνηαο ηνπ εασηού είλαη ην
ηεξαξρηθφ ησλ Shavelson, Hubner θαη Stanton (1976), φπνπ ζηελ θνξπθή
κηαο ηεξαξρηθήο ππξακίδαο ηνπνζεηείηαη κηα γεληθή έλλνηα ηνπ εασηού, ελψ
ζηε βάζε ηεο ζπλαληάκε δηαθφξνπο επηκέξνπο ηνκείο ηεο απηναληίιεςεο.
Σαπηφρξνλα,

παξεκβάιινληαη

θαη

δηάθνξνη

επηκέξνπο

ηνκείο

ηεο

απηναληίιεςεο. Σν κνληέιν απηφ πξνέθπςε νπζηαζηηθά απφ ηελ ζεσξία ησλ
εξεπλεηψλ απηψλ γηα ηελ έλλνηα ηνπ εασηού, φηη δειαδή φηαλ αλαθεξφκαζηε
ζηνλ εαπηφ ζα πξέπεη λα έρνπκε ππφςε καο πσο πξφθεηηαη γηα κηα ηεξαξρηθά
δνκεκέλε ελλνηνινγηθή θαηαζθεπή κε έλα πιήζνο επηκέξνπο πιεπξψλ. Ζ
γεληθή εηθφλα ηνπ εασηού ζηελ θνξπθή ηεο ηεξαξρίαο παξακέλεη ζηαζεξή,
θαζψο φκσο θαηέξρεηαη θάπνηνο ηηο βαζκίδεο ηεο ηεξαξρίαο ε έλλνηα ηνπ
εασηού ζπγθεθξηκελνπνηείηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν, κε απνηέιεζκα λα
θαηαιήγεη ζε φιν θαη κηθξφηεξε ζηαζεξφηεηα. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα
επηπιένλ κεηαβνιέο ζηε βάζε ηεο ηεξαξρίαο λα επηζθηάδνληαη απφ αλψηεξεο
ηεξαξρηθά αληηιήςεηο, ελψ κεηαβνιέο ζηε γεληθή έλλνηα ηνπ εασηού ζηελ
θνξπθή ηεο ηεξαξρίαο είλαη πηζαλφλ λα απαηηνχλ κηα ζεηξά πνιιαπιψλ
κεηαβνιψλ ζηε βάζε ηεο (Shavelson, Hubner & Stanton, 1976∙ Marsh &
Hattie, 1996∙ Marsh & Yeung, 1998).
Ζ γεληθή έλλνηα ηνπ εασηού ζηελ θνξπθή ηνπ ηεξαξρηθνχ κνληέινπ ησλ
Shavelson, Hubner & Stanton (1976) εθπξνζσπεί κηα ζθαηξηθή ελλνηνινγηθή
θαηαζθεπή. Σν πξφβιεκά ηεο έγθεηηαη ζην σο πξνο ην θαηά πφζν απνηειεί
θαη ιεηηνπξγηθή θαηαζθεπή, πξάγκα πνπ επηρείξεζαλ λα επηηχρνπλ έλαο
αξηζκφο εξεπλεηψλ, ρσξίο φκσο λα ζπκθσλήζνπλ απφιπηα σο πξνο ηνλ
ηξφπν πξνζδηνξηζκνχ ηεο έλλνηαο ηνπ εασηού. Με βάζε φκσο ηα κνληέια
πνπ πεξηγξάςακε, έγηλε θαη κηα πξνζπάζεηα ηέηνηνπ νξηζκνχ.
Σν ηεξαξρηθφ κνληέιν ηεο έλλνηαο ηνπ εασηού ζπγθξφηεζε θαη απηφ κε ηε
ζεηξά ηνπ έλαλ λέν νξηζκφ, ηελ ηεξαξρηθή γεληθή έλλνηα ηνπ εασηού. ηνλ
νξηζκφ απηφ ε γεληθή έλλνηα ηνπ εασηού ζεσξείηαη σο ιαλζάλνπζα
ελλνηνινγηθή θαηαζθεπή. Ζ θαηαζθεπή απηή πξνθχπηεη απφ ζεηξά αζξνίζεσλ
θιηκαθσηά ηνπνζεηεκέλσλ απνηειεζκάησλ. Ζ ηεξαξρηθή απηή πξνηεηλφκελε
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δνκή δέρηεθε ζθνδξή θξηηηθή, πξψηα απφ ηνλ Hattie (1992), ν νπνίνο
επηζήκαλε πσο ε δνκή ησλ ηεξαξρηθψλ κνληέισλ πνπ έρεη πξνηαζεί είλαη
αθφκα αζαθήο θαη απαηηεί πεξαηηέξσ έιεγρν. Παξφκνηεο νη εθηηκήζεηο θαη
ησλ Marsh θαη Yeung (1998). Ζ απζηεξφηεξε θξηηηθή φκσο απέλαληη ζηα
ηεξαξρηθά κνληέια, αλήθεη ζηελ Harter (1999), ε νπνία ππνζηεξίδεη φηη ηα
ηεξαξρηθά κνληέια ζηα νπνία θαηαιήγνπλ νη ζηαηηζηηθέο επεμεξγαζίεο δελ
είλαη απαξαίηεην λα πεξηγξάθνπλ ηελ πξαγκαηηθή απηνζεσξία πνπ
αλαπηχζζεη ην άηνκν γηα ηνλ εασηό ηνπ.
Παξαθάησ ζα γίλεη παξνπζίαζε ηνπ ηεζη ηεο Απηναληίιεςεο θαη ηεο
Απηνεθηίκεζεο ηεο Harter (ΠΑΣΔΜ, Πφς Αληηιακβάλοκαη Τολ Δασηό Μοσ,
Μαθξή-Μπφηζαξε, 2001) πνπ είλαη ην κφλν πνπ έρεη ζηαζκηζηεί ζηελ Διιάδα
θαη ρξεζηκνπνηήζεθε ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα.
2.4.1. Σν ζεσξεηηθό ππόβαζξν ηνπ ηεζη ΠΑΣΔΜ (Πσο Αληηιακβάλνκαη
Σνλ Δαπηό Μνπ) .
Ζ έλλνηα ηνπ εαπηνχ έρεη έλαλ πνιχ ζεκαληηθφ ηξηπιφ ξφιν: α) λα δηαηεξεί
ηελ εζσηεξηθή ζπλνρή ηνπ αηφκνπ, β) λα θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν
εξκελεχνληαη νη δηάθνξεο εκπεηξίεο, θαη γ) λα πεξηέρεη έλα ζχλνιν
πξνζδνθηψλ (Burns, 1982).
χκθσλα κε ηελ Μαθξή-Μπφηζαξε (2001) ε δηαηήξεζε ηεο εζσηεξηθήο
ζπλνρήο είλαη κηα ιεηηνπξγία ηνπ αλζξψπνπ πνπ δηαπηζηψζεθε ήδε απφ
εξεπλεηέο ηεο πξνζσπηθφηεηαο φπσο ν Lecky θαη ν Rogers. Ζ δηαπίζησζε
απηή εδξάδεηαη ζηελ αληίιεςε φηη ηα άηνκα πνπ έρνπλ ηδέεο, ζπλαηζζήκαηα ή
αληηιήςεηο πνπ δελ ελαξκνλίδνληαη ή αθφκα θαη έξρνληαη ζε ζχγθξνπζε
κεηαμχ ηνπο, δεκηνπξγνχλ κηα δπζάξεζηε ςπρνινγηθά θαηάζηαζε ε νπνία
νλνκάδεηαη «δπζαξκνλία». εκαληηθή παξάκεηξνο ηεο δπζαξκνλίαο είλαη ην
γεγνλφο φηη δεκηνπξγείηαη έλα ηζρπξφ θίλεηξν, πνπ σζεί ην άηνκν λα δξάζεη
κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ζα ηνπ επηηξέςεη λα δηαθχγεη απφ ηε δπζάξεζηε απηή
ςπρνινγηθή θαηάζηαζε, αιιά θαη λα επαλέιζεη ζηε πξνεγνχκελε θαηάζηαζε
ςπρηθήο εξεκίαο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ηα άηνκα έρνπλ ηε ηάζε λα κεηψλνπλ ηελ
αμία

ηνπ

πξνζψπνπ

πνπ

ηνπο

αζθεί
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θξηηηθή,

λα

επηιέγνπλ

ζηηο

ζπλαλαζηξνθέο ηνπο άηνκα κε παξφκνηεο ηδέεο θαη αληηιήςεηο θαη λα
αθνκνηψλνπλ νδπλεξέο εκπεηξίεο κέζσ ηέηνησλ ακπληηθψλ ςπρνινγηθψλ
κεραληζκψλ.
Ο θαζνξηζκφο ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν εξκελεχνληαη νη εκπεηξίεο
κεηαηξέπεη επίζεο ηελ έλλνηα ηνπ εασηού ζε θαζνξηζηηθφ παξάγνληα ηεο
ζπκπεξηθνξάο ηνπ αηφκνπ. Οη άλζξσπνη δειαδή έρνπλ ηελ ηάζε λα
εξκελεχνπλ ηηο εκπεηξίεο ζχκθσλα κε ηηο πξνζσπηθέο ηνπο απφςεηο,
πξάγκα πνπ κεηαηξέπεη ζε κηα εμαηξεηηθά δχζθνιε ππφζεζε ηελ αιιαγή ηεο
ήδε δηακνξθσκέλεο έλλνηαο ηνπ εασηού. ηαλ π.ρ. επηρεηξνχκε κε απιντθφ
θαη ππεξβνιηθά επηδεηθηηθφ ηξφπν λα αιιάμνπκε ηελ αξλεηηθή εηθφλα πνπ έρεη
ζρεκαηίζεη έλαο καζεηήο γηα ηνλ εασηό ηνπ, είηε επαηλψληαο ηνλ γελλαηφδσξα
είηε αλαζέηνληαο ηνπ ζεκαληηθνχο ξφινπο ζηελ ηάμε, θαλείο δελ καο εγγπάηαη
πσο θαη ν καζεηήο ζα εξκελεχζεη ζεηηθά ηελ πξνζπάζεηά καο θαη ην φηη
ελλννχκε απηά πνπ ιέκε. Οη καζεηέο κε αξλεηηθή εηθφλα ηνπ εασηού ηνπο
έρνπλ ηελ ηάζε λα εξκελεχνπλ ζρεδφλ πάληνηε κε αξλεηηθφ ηξφπν ηηο
ππεξβνιηθά γελλαηφδσξεο ελέξγεηεο θαη πξάμεηο ησλ θαζεγεηψλ ηνπο. Καη
απηφ γίλεηαη θπξίσο γηαηί φηαλ δηακνξθψλεηαη κηα έλλνηα γηα ηνλ εασηό καο,
απηή απφ εθεί θαη πέξα ιεηηνπξγεί σο εζσηεξηθφ θίιηξν κέζα απφ ην νπνίν
δηπιίδεηαη θάζε λέα εκπεηξία. Καζψο ην άηνκν βηψλεη ηελ εκπεηξία, αλάινγα
κε ηελ εηθφλα πνπ έρεη ήδε δηακνξθψζεη γηα ηνλ εασηό ηνπ, ζεηηθή ή αξλεηηθή,
θαη ε εκπεηξία ιακβάλεη ηελ αληίζηνηρε έλλνηα θαη πξφζεκν (ΜαθξήΜπφηζαξε, 2001).
Ο θαζνξηζκφο ηνπ ζπλφινπ ησλ πξνζδνθηψλ είλαη κηα απφ ηηο
ζεκαληηθφηεξεο ιεηηνπξγίεο ηεο έλλνηαο ηνπ εασηού, ε νπνία επεξεάδεη άκεζα
ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ, θαζψο ην άηνκν ηείλεη λα ζπκπεξηθέξεηαη κε
ηξφπνπο πνπ λα ζπκθσλνχλ κε ηηο πξνζδνθίεο απηέο. Μηα πξνζδνθία
«θαιήο» εξκελείαο κεηαηξέπεηαη ζε δεκηνπξγηθφ θίλεηξν, ελψ ε αληίζηνηρε
πξνζδνθία «θαθήο» εκπεηξίαο νδεγεί ζε κηα αίζζεζε πηζαλήο απνηπρίαο. ε
απηφ ην πιαίζην πξνθχπηεη θαη ην θαηλφκελν ηεο «απηνεθπιεξνχκελεο
πξνθεηείαο», ε νπνία είλαη αθξηβψο ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε έλλνηα ηνπ
εασηού ειέγρεη ηηο πξνζδνθίεο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο. πσο θαηέδεημε ε
κειέηε ησλ Rosenthal θαη Jacobson (φπσο αλαθέξεηαη ζην Μαθξή[124]

Μπφηζαξε, 2001) , ηφζν ε επίδνζε ηνπ καζεηή φζν θαη ε ηδέα πνπ
ζρεκαηίδεη γηα ηνλ εασηό ηνπ εμειίζζνληαη ζχκθσλα κε ηε γλψκε θαη ηηο
πξνζδνθίεο ησλ θαζεγεηψλ ηνπ. Οπζηαζηηθά δειαδή νη αξλεηηθέο ή ζεηηθέο
πξνζδνθίεο ησλ θαζεγεηψλ ηνπ καζεηή ζπγθξνηνχλ κηα ηάζε ελίζρπζεο ηεο
ακθηζβήηεζεο ή ελίζρπζεο ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο αληίζηνηρα, επεξεάδνληαο
ηηο ζρνιηθέο επηδφζεηο ηνπ.
Σν

εξσηεκαηνιφγην

πνπ

ρξεζηκνπνηήζακε

γηα

ηελ έξεπλά

καο,

ζηεξίρζεθε ζην πνιππαξαγνληηθφ κνληέιν ηεο Harter, έηζη φκσο φπσο ην
δηακφξθσζε γηα ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα ε Μαθξή-Μπφηζαξε. πσο
κάιηζηα ζεκεηψλεη θαη ε ίδηα ε Susan Harter ζηνλ πξφινγν ηνπ βηβιίνπ ηεο
Μαθξή – Μπφηζαξε Ασηοεθηίκεζε θαη Ασηοαληίιευε, «ε ζπγγξαθέαο έρεη
πξνζαξκφζεη θαη ζηαζκίζεη ηα εξσηεκαηνιφγηα Self Perception Profiles γηα
ρξήζε κε Έιιελεο καζεηέο, θαη νθείισ λα ηνλίζσ φηη έδσζε ηδηαίηεξε
πξνζνρή ζε δχν βαζηθά δεηήκαηα ηα νπνία ζεσξνχληαη θξίζηκα ζηε
δηαδηθαζία ζηάζκηζεο ελφο εξσηεκαηνινγίνπ. Σν πξψην δήηεκα είλαη ε
πνιηηηζκηθή θαηαιιειφηεηά ηνπ θαη ην δεχηεξν νη ςπρνκεηξηθέο ηνπ ηδηφηεηεο,
θαη ζπγθεθξηκέλα ε αμηνπηζηία θαη ε εγθπξφηεηα»(Μαθξή-Μπφηζαξε,
2001:14). Γηα ηε δεκηνπξγφ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, ε επηζήκαλζε απηή είλαη
ηδηαηηέξσο ζεκαληηθή αθνχ δελ κπνξεί λα ζεσξείηαη σο δεδνκέλν φηη έλα
εξσηεκαηνιφγην είλαη θαηάιιειν γηα θάζε ρψξα πέξα απφ εθείλε γηα ηελ
νπνία ζπληάρζεθε (Μαθξή-Μπφηζαξε, 2001).
Σν αληίζηνηρν ινηπφλ εξσηεκαηνιφγην ηεο Harter γηα ηνλ ειιεληθφ ρψξν
έγηλε ην ΠΑΣΔΜ (Πφς Αληηιακβάλοκαη Τολ Δασηό Μοσ), θαη έρεη ζηαζκηζηεί
γηα ρξήζε κε Έιιελεο καζεηέο. Πξφθεηηαη γηα έλα εξσηεκαηνιφγην
απηναλαθνξάο

πνπ

αληαπνθξίλεηαη

ζην

αίηεκα

λα

κειεηεζεί

έλαο

απμαλφκελνο κε ηνλ θαηξφ αξηζκφο ηνκέσλ απηναληίιεςεο. Γηα ηηο αλάγθεο
ηεο έξεπλάο καο, επηθεληξσζήθακε ζην ΠΑΣΔΜ ΗΗ, ζην νπνίν αλαθεξφκαζηε
αλαιπηηθά ζην θεθάιαην ηεο Μεζνδνινγίαο.
Σν

εξσηεκαηνιφγην

νπζηαζηηθά

αληαπνθξίλεηαη

ζηε

ζεσξία

ηεο

πξννδεπηηθήο δηαθνξνπνίεζεο ηεο έλλνηαο ηνπ εασηού, θαζψο νη ειηθηαθέο
θιίκαθεο αιιάδνπλ. Απηή ε δηαθνξνπνίεζε ιακβάλεη ρψξα κε ηελ πξνζζήθε
πεξηζζφηεξσλ θαηεγνξηψλ απηνπεξηγξαθψλ ηνπ αηφκνπ. Δπηπιένλ, ε
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έιεπζε ηεο εθεβείαο ζα πξνζθέξεη θαη ηε δπλαηφηεηα δηάθξηζεο ησλ
πνιιαπιψλ δηαζηάζεσλ ησλ αθεξεκέλσλ ελλνηψλ. Καη ην φηη πξάγκαηη
παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν ηεο πξννδεπηηθήο δηαθνξνπνίεζεο ηεο έλλνηαο
ηνπ εασηού, έρεη ηχρεη εκπεηξηθήο ηεθκεξίσζεο κέζσ ησλ θαηαζθεπαζκέλσλ
εξσηεκαηνινγίσλ, ησλ νπνίσλ νη παξαγνληηθέο αλαιχζεηο θαλεξψλνπλ φηη
κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ηα άηνκν απνθηνχλ ηε δπλαηφηεηα λα δηαθξίλνπλ
έλαλ απμαλφκελν αξηζκφ επηκέξνπο ηνκέσλ απηναληίιεςεο (ΜαθξήΜπφηζαξε, 2001).
Ζ Harter (1999) ζην βηβιίν ηεο «Ζ θαηαζθεπή ηνπ εαπηνχ» (The
construction of the self), δίλεη ηηο ειηθηαθέο νκάδεο εληφο ησλ νπνίσλ ε
πξφζιεςε ζπγθεθξηκέλσλ ηνκέσλ απηναληίιεςεο είλαη θνηλή. Πξψηα είλαη ε
πξψηκε παηδηθή ειηθία (4 κε 7 εηψλ). Καηφπηλ είλαη ε κέζε πξνο χζηεξε
παηδηθή ειηθία (8 κε 12 εηψλ) θαη αθνινπζεί ε εθεβεία, ηα παλεπηζηεκηαθά
ρξφληα, ε πξψηκε πξνο ηε κέζε ελήιηθε δσή θαη ε χζηεξε ελήιηθε δσή.
Ζ

Harter έρεη θαηαζθεπάζεη, κε ζεσξεηηθή βάζε ην πνιπδηάζηαην-

πνιππαξαγνληηθφ κνληέιν ηεο, ηξία εξσηεκαηνιφγηα γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο
έλλνηαο ηνπ εαπηνχ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ:
1. Σν εξσηεκαηνιφγην Pictorial Scale of Perceived Competence and
Social Acceptance for Young Children, ην νπνίν είλαη θαηάιιειν γηα
καζεηέο δεκνηηθνχ ειηθίαο κέρξη 8 εηψλ πεξίπνπ (Harter & Pike, 1984)
(ΠΑΣΔΜ Η).
2. Σν εξσηεκαηνιφγην Self-Perception Profile for Children, ην νπνίν είλαη
θαηάιιειν γηα καζεηέο πξνεθεβηθήο θαη πξψηεο εθεβηθήο ειηθίαο 814 εηψλ (Harter,1985b) (ΠΑΣΔΜ ΗΗ) θαη
3. Σν εξσηεκαηνιφγην Self-Perception Profile for Adolescents, ην νπνίν
είλαη θαηάιιειν γηα καζεηέο χζηεξεο εθεβηθήο ειηθίαο 15-18 εηψλ
(Harter,1988) (ΠΑΣΔΜ ΗΗΗ).
Καηά ηελ πξψηκε παηδηθή ειηθία, κεηαμχ ηεζζάξσλ θαη επηά εηψλ
πεξίπνπ, ηα παηδηά κπνξνχλ λα θάλνπλ αμηφπηζηεο θξίζεηο γηα ηνλ εασηό ηνπο
ζε ηέζζεξηο ηνκείο:


ζηε ζρνιηθή ηθαλφηεηα,



ζηηο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο,
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ζηε ζσκαηηθή ηθαλφηεηα



θαη ζηηο ζρέζεηο κε ηε κεηέξα.

Ωζηφζν ηα παηδηά ηεο ειηθηαθήο απηήο νκάδαο δελ έρνπλ αθφκα ηηο
γλψζεηο ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ ζε έλα εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν επηδηψθεη
λα απνηππψζεη ηε ζθαηξηθή εθηίκεζε ηνπ αηφκνπ γηα ηνλ εασηό ηνπ (Harter &
Pike, 1984). Καηά ηελ Harter κάιηζηα ε αδπλακία ησλ παηδηψλ ιφγσ
αληηθεηκεληθψλ δπζθνιηψλ λα εθθξάζνπλ ηελ αμία ηνπο σο αηφκσλ δε
ζεκαίλεη φηη δελ έρνπλ αίζζεζε ηεο απηναμίαο ηνπο (Haltiwagner & Harter,
1988, 1994). Δπηκέλεη κάιηζηα φηη ε απηνεθηίκεζε ησλ παηδηψλ θαηά ηελ
ειηθία απηή εθδειψλεηαη ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπο (Harter, 1990a).
ηελ επφκελε ειηθηαθή νκάδα, απηή ηεο κεζαίαο πξνο ηελ χζηεξε
παηδηθφηεηα, ζα επηθεληξσζνχκε αθνχ είλαη θαη νη ειηθίεο κε ηηο νπνίεο
πξαγκαηνπνηήζακε ηελ έξεπλά καο. Απφ ηα επηά ηνπο ρξφληα πεξίπνπ ηα
παηδηά κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο ελφο εξσηεκαηνινγίνπ αιιά
θαη λα θάλνπλ νπζηαζηηθέο θαη αμηφπηζηεο ζθαηξηθέο θξίζεηο γηα ηελ αμία ηνπο
σο άηνκα. ην εξσηεκαηνιφγηφ ηεο ε Harter πεξηέιαβε έμη μερσξηζηέο
θιίκαθεο νη νπνίεο απνηππψλνπλ ηελ ζθαηξηθή απηνεθηίκεζε θαζψο θαη
πέληε επηκέξνπο ηνκείο απηναληίιεςεο:


ηε ζρνιηθή ηθαλφηεηα,



ηηο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο,



ηελ αζιεηηθή ηθαλφηεηα,



ηε θπζηθή εκθάληζε θαη



ηε δηαγσγή – ζπκπεξηθνξά.

Ζ δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ην πξνεγνχκελν εξσηεκαηνιφγην ηεο ειηθηαθήο
δψλεο ηεζζάξσλ κε επηά, φπσο θαη κε ην επφκελν, πνπ αθνξά ηελ εθεβεία,
είλαη

εκθαλήο.

Δίλαη

πεξηνξηζκέλεο

νη

εξσηήζεηο

πνπ

ππνλννχλ

ζπγθεθξηκέλεο απηνπεξηγξαθέο θαη ππεξηεξνχλ απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζε
γεληθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη εηηθέηεο. Οη ηειεπηαίεο ζα θπξηαξρήζνπλ ζην
εξσηεκαηνιφγην ησλ εθήβσλ (Harter, 1999).

[127]

2.5. Δξεπλεηηθά Δξσηήκαηα, Τπνζέζεηο ηεο έξεπλαο

2.5.1. Κύξηα ππόζεζε ή θύξηνο ζηόρνο ηεο έξεπλαο
1. Αλ έλα εηδηθά ζρεδηαζκέλν πξφγξακκα Θεαηξηθήο Αγσγήο ζα ελίζρπε
ηελ απηναληίιεςε θαη ηελ απηνεθηίκεζε ησλ καζεηψλ πνπ θνηηνχζαλ
ζε ζρνιεία Γεληθήο Δθπαίδεπζεο θαη ζε Δξγαζηήξηα Δηδηθήο
Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο (ΔΔΔΔΚ).
2. Δηδηθφηεξα, αλ νη παξάκεηξνη ηεο απηναληίιεςεο : ζρνιηθή ηθαλφηεηα,
αζιεηηθή ηθαλφηεηα, ζρέζεηο κε ζπλνκηιήθνπο, θπζηθή εκθάληζε,
δηαγσγή – ζπκπεξηθνξά θαη ε απηνεθηίκεζε ησλ καζεηψλ ζα
επεξεάδνληαλ ζεκαληηθά απφ ην πξφγξακκα ηεο παξέκβαζεο.

2.5.2. Δπηκέξνπο ππνζέζεηο / εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο
1. Αλ νη εθηηκήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζα ζπλέπηπηαλ ζε κεγάιν βαζκφ
κε ηηο εθηηκήζεηο ησλ γνλέσλ, ησλ καζεηψλ θαη ηνπ ςπρνιφγνπ.
2. Αλ ε κεηαβνιή ηεο απηναληίιεςεο θαη ηεο απηνεθηίκεζεο, κέζσ ηεο
εθαξκνγήο

ηνπ

πξνγξάκκαηνο

ηεο

Θεαηξηθήο

Αγσγήο,

ζα

επεξεαδφηαλ απφ ηηο αηνκηθέο δηαθνξέο ησλ καζεηψλ ηνπ δείγκαηνο :
θχιν (αγφξηα – θνξίηζηα), λνεηηθή αλάπηπμε (θαλνληθή – πζηέξεζε),
ηφπνο δηακνλήο (πφιε – επαξρία), ζρνιείν θνίηεζεο (δεκφζην –
ηδησηηθφ).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Μέθοδολογία
3.1. Δείγμα – Σςμμεηέσονηερ
Υαξαθηεξηζηηθό ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλάο καο είλαη όηη ζπγθξνηήζεθε από
καζεηέο ηππηθήο αλάπηπμεο πνπ θνηηνύζαλ ζην γεληθό ζρνιείν θαη από
καζεηέο κε ειαθξά έσο κέηξηα λνεηηθή θαζπζηέξεζε πνπ θνηηνύζαλ ζην
Δ.Δ.Δ.Δ.Κ.

ηνπ

Ηλζηηηνύηνπ

Αλαπηπμηαθήο

Απνθαηάζηαζεο

Πεύθσλ

Θεζζαινλίθεο. Οη καζεηέο ηππηθήο αλάπηπμεο θνηηνύζαλ ζηελ Γ’, Δ’ θαη η’
Γεκνηηθνύ θαη ην εύξνο ηεο ειηθίαο ηνπο θπκαηλόηαλ κεηαμύ 10 θαη 12
ρξόλσλ. Οη καζεηέο ηνπ Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. ήηαλ ειηθίαο 16 έσο 23 εηώλ.
Σν Γείγκα ηεο έξεπλάο καο ζπγθξνηήζεθε από καζεηέο δεκόζηνπ θαη
ηδησηηθνύ ζρνιείνπ, από ηελ πόιε θαη από ηελ επαξρία ηεο Θεζζαινλίθεο.
Πίνακαρ 3.1.1. Γείγκα Αηόκσλ Σππηθήο Αλάπηπμεο: Πεηξακαηηθή Οκάδα
ΣΦΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ
ΣΦΟΛΕΙΑ

Δ Δημοηικού
Αγόπ

Κοπ

Ε Δημοηικού

Ση Δημοηικού

ΣΥΝΟΛΟ

Αγόπ

Κοπ

Αγόπ

Κοπ

16

23

9

16

64

14

19

23

16

72

8ο Δημ.
Σσολείο
Θεζνίκηρ
Δημ.
Σσολείο
Δπςμού
Ιδιωηικό
Σσολείο
Απόζηολορ

59

35

94

Παύλορ
Σύνολο
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230

ηελ Ομάδα Ελέγσος ζπκκεηείραλ 75 παηδηά από Γ΄ ΣΑΞΖ ηνπ
δεκνηηθνύ ζρνιείνπ Απόζηνινο Παύινο( Αγόξηα: 42, Κνξίηζηα: 33).
ηελ Ομάδα Διάπκειαρ ζπκκεηείραλ 33 παηδηά ηεο η΄ Γεκνηηθνύ από ην
ζρνιείν Γξπκνύ.
Πίνακαρ 3.1.2. Γείγκα Αηόκσλ κε εηδηθέο Αλάγθεο
Πειπαμαηική Ομάδα

Ομάδα Ελέγσος

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.
Αγόπια

Κοπίηζια

Αγόπια

Κοπίηζια

12

4

5

11

Ινζηιηούηο Αναπηςξιακήρ
Αποκαηάζηαζηρ
Σύνολο

16

16

ηελ Ομάδα Διάπκειαρ αηόκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο ζπκκεηείραλ ηα 16
άηνκα ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο.
ηελ πιλοηική έπεςνα ζπκκεηείραλ 14 άηνκα από ην Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. ηνπ
Ηλζηηηνύηνπ Αλαπηπμηαθήο Απνθαηάζηαζεο θαη 40 παηδηά από ην εξγαζηήξη
Θεαηξηθήο Αγσγήο «ΘΔΑΣΡΟΦΩΛΗΑ», ηνπ νπνίνπ ε εξεπλήηξηα ππήξμε
ππεύζπλε ην ρξνληθό δηάζηεκα 2002-2010. Σα παηδηά ηεο "Θεαηξνθσιηάο"
πξνέξρνληαλ από δηαθνξεηηθά ζρνιεία ηνπ λνκνύ Θεζζαινλίθεο, δεκόζηα
θαη ηδησηηθά, από ηελ πόιε θαη ηελ επαξρία.
ηα ζρνιεία από ηα νπνία ζπγθξνηήζεθε ην δείγκα καο δηαπηζηώζακε ηα
εμήο θνηλά ραξαθηεξηζηηθά.
1. Παληειήο απνπζία ηεο Θεαηξηθήο Αγσγήο από ην πξόγξακκα
ηνπ ζρνιείνπ. Σα δεκόζηα δελ είραλ ζεαηξνιόγν εθπαηδεπηηθό,
ην ηδησηηθό δελ είρε Club Θεάηξνπ θαη ζην πξόγξακκα ηνπ
Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. δελ ππήξρε κάζεκα Θεαηξηθήο Αγσγήο.
2. Έιιεηςε
κνθέηα…),

θαηάιιειεο
πιηθώλ

ππνδνκήο
θαη
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κέζσλ

(ρώξνπ

κε

θαζξέθηεο,

(θαπέια,

πθάζκαηα,

κηθξναληηθείκελα…) γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ καζήκαηνο ηεο
Θεαηξηθήο Αγσγήο.
3. Έιιεηςε θαηάιιειεο κεηεθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηε
Θεαηξηθή Αγσγή, ώζηε λα δηαζέηνπλ ηηο απαξαίηεηεο γλώζεηο
θαη δεμηόηεηεο γηα λα εθαξκόζνπλ ζεαηξηθέο ηερληθέο έζησ θαη
ζε ζπλδπαζκό κε άιια καζήκαηα.
4. Έιιεηςε

δηνξηζκέλσλ

ζεαηξνιόγσλ

ή

εμεηδηθεπκέλσλ

εμσηεξηθώλ ζπλεξγαηώλ πνπ ζα κπνξνύζαλ λα θέξνπλ ηα
παηδηά ζε επαθή κε ηελ Θεαηξηθή Αγσγή.
Σν δείγκα ηεο έξεπλαο ζπγθξνηήζεθε από καζεηέο δηαθνξεηηθνύ
θνηλσληθνύ, κνξθσηηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ επηπέδνπ. Γηαπηζηώζακε όηη δελ
ππήξμαλ απώιεηεο ζην δείγκα ηεο έξεπλαο ηόζν θαηά ηε δηαδηθαζία
δηεμαγσγήο ηεο θύξηαο έξεπλαο όζν θαη θαηά ηε δηαδηθαζία ειέγρνπ ηεο
δηάξθεηαο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο (follow up).
ηελ

πηινηηθή

ζπκπιήξσζαλ

έξεπλα,

καζεηέο,

ζηελ

ηππηθή

δάζθαινη,

αλάπηπμε

γνλείο

θαη

ζηελ

εξσηεκαηνιόγην
εηδηθή

αγσγή

εξσηεκαηνιόγην ζπκπιήξσζαλ καζεηέο, θηιόινγνο, ςπρνιόγνο.
ηελ

θπξίσο

έξεπλα,

ζηελ

πεηξακαηηθή

νκάδα

εξσηεκαηνιόγην

ζπκπιήξσζαλ νη παξαθάησ :

Πίνακαρ 3.1.3. Δξσηεκαηνιόγην: Άηνκα Σππηθήο Αλάπηπμεο
ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ

Τςπική ανάπηςξη
8ο Δημ. σολείο Θεζνίκηρ

Μαθηηέρ, Δάζκαλοι

Ιδιωηικό σολείο Απόζηολορ Παύλορ

Μαθηηέρ, Δάζκαλοι

Δημ. σολείο Δπςμού

Μαθηηέρ, Δάζκαλοι, Γονείρ
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Πίνακαρ 3.1.4. Δξσηεκαηνιόγην: Άηνκα κε Δηδηθέο Αλάγθεο
ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ

Ειδική Αγωγή
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ινζηιηούηος Αναπηςξιακήρ

Μαθηηέρ, Φιλόλογορ, Ψςσολόγορ

Αποκαηάζηαζηρ

ηελ νκάδα ειέγρνπ, ζηελ ηππηθή αλάπηπμε ην εξσηεκαηνιόγην ΠΑΣΔΜ
ζπκπιήξσζαλ καζεηέο, δάζθαινη θαη ζηελ εηδηθή αγσγή ην εξσηεκαηνιόγην
ΠΑΣΔΜ ζπκπιήξσζαλ καζεηέο, θηιόινγνο, ςπρνιόγνο.

[132]

3.2. Επεςνηηικά μέζα
Γηα ηελ επηινγή ηνπ εξεπλεηηθνύ εξγαιείνπ κειεηήζακε πνιιέο ζεσξίεο θαη
εξεπλεηηθά κέζα (ηεζη).
Δπηιέμακε ην ΠΑΣΔΜ II ηεο Μαθξή-Μπόηζαξε (2001) σο θαηάιιειν
εξεπλεηηθό κέζν γηα ηελ κέηξεζε ηεο απηναληίιεςεο θαη ηεο απηνεθηίκεζεο
παηδηώλ Γ΄, Δ΄ θαη Σ΄ Γεκ. (10-12 ρξνλώλ), γηαηί έρεη πςειό δείθηε
αμηνπηζηίαο θαη είλαη ζηαζκηζκέλν ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθόηεηα, ζην
πνιηηηζκηθό θαη θνηλσληθό πεξηβάιινλ ηεο ρώξαο πνπ βηνύλ ηα άηνκα ηνπ
δείγκαηνο.
Σν ΠΑΣΔΜ [Πώο αληηιακβάλνκαη ηνλ εαπηό κνπ], ηεο Μαθξή-Μπόηζαξε
(2001), απνηειεί ηελ ειιεληθή έθδνζε ηνπ αληίζηνηρνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηεο
Harter(1985b).
ηελ ειιεληθή έθδνζε γηα καζεηέο Γ΄, Δ΄ θαη η΄ Γεκνηηθνύ δηαηεξήζεθαλ
όιεο νη θιίκαθεο ηνπ πξσηόηππνπ εξσηεκαηνινγίνπ, αιιά ν αξηζκόο ησλ
εξσηήζεσλ θάζε θιίκαθαο κεηώζεθε από έμη ζε πέληε. Δπηπιένλ, κεξηθέο
από

ηηο

εξσηήζεηο

ηνπ

πξσηόηππνπ

εξσηεκαηνινγίνπ

ηεο

Harter

αλαδηαηππώζεθαλ ή αληηθαηαζηάζεθαλ κε άιιεο, πξνθεηκέλνπ λα βειηησζνύλ
ε αμηνπηζηία θαη ε παξαγνληηθή εγθπξόηεηα ηεο ειιεληθήο έθδνζεο.
Σν ΠΑΣΔΜ II είλαη κηα δέζκε έμη ςπρνκεηξηθώλ θιηκάθσλ γηα ηελ
αμηνιόγεζε ηεο απηνεθηίκεζεο θαη πέληε επηκέξνπο ηνκέσλ απηναληίιεςεο
(ζρνιηθή ηθαλόηεηα, αζιεηηθή ηθαλόηεηα, ζρέζεηο κε ζπλνκειίθνπο, θπζηθή
εκθάληζε, δηαγσγή- ζπκπεξηθνξά). Με βάζε ην εξεπλεηηθό απηό εξγαιείν,
δηακνξθώζακε ην εξεπλεηηθό εξγαιείν γηα ηνλ δάζθαιν, γηα ηνλ γνλέα θαη γηα
ηνλ ςπρνιόγν ηνπ Δ.Δ.Δ.Δ.Κ.
Όζνλ αθνξά ην πεξηερόκελν ησλ θιηκάθσλ ηνπ ΠΑΣΔΜ II (ΜαθξήΜπόηζαξε, 2001: 28) :


Οη εξσηήζεηο ηεο θιίκαθαο γηα ηελ ρνιηθή ηθαλόηεηα απνηππώλνπλ
ηελ αληίιεςε ηνπ καζεηή γηα ηηο επηδόζεηο θαη ηελ ηθαλόηεηά ηνπ ζηα
ζρνιηθά καζήκαηα.
π.ρ. Μεξηθά παηδηά ηα θαηαθέξλνπλ πνιύ θαιά ζηα καζήκαηά ηνπο:
Απόιπηα κνπ ηαηξηάδεη / κάιινλ κνπ ηαηξηάδεη
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ΟΜΩ

Άιια παηδηά δελ ηα θαηαθέξλνπλ θαη ηόζν θαιά ζηα καζήκαηά ηνπο:
Απόιπηα κνπ ηαηξηάδεη / κάιινλ κνπ ηαηξηάδεη


Οη εξσηήζεηο ηεο θιίκαθαο γηα ηηο ρέζεηο κε ζπλνκηιήθνπο αμηνινγνύλ
ην βαζκό θνηλσληθήο απνδνρήο ηνπ καζεηή από ηνπο ζπλνκηιήθνπο
ηνπ.
π.ρ. Μεξηθά παηδηά ζα ήζειαλ λα ηα ζπκπαζνύλ πεξηζζόηεξνη
ζπλνκίιεθνη ηνπο: Απόιπηα κνπ ηαηξηάδεη / κάιινλ κνπ ηαηξηάδεη ΟΜΩ
Άιια παηδηά πηζηεύνπλ όηη ηα ζπκπαζνύλ νη πεξηζζόηεξνη από ηνπο
ζπλνκηιήθνπο ηνπο: Απόιπηα κνπ ηαηξηάδεη / κάιινλ κνπ ηαηξηάδεη



Οη εξσηήζεηο ηεο θιίκαθαο γηα ηελ Αζιεηηθή ηθαλόηεηα απνηππώλνπλ
ηελ αληίιεςε ηνπ καζεηή γηα ηελ ηθαλόηεηά ηνπ ζηα ζπνξ θαη ηα
αζιήκαηα.
π.ρ. Μεξηθά παηδηά ζα ήζειαλ λα είλαη θαιύηεξα ζηα ζπνξ θαη ζηα
αζιήκαηα: Απόιπηα κνπ ηαηξηάδεη / κάιινλ κνπ ηαηξηάδεη ΟΜΩ
Άιια παηδηά πηζηεύνπλ όηη είλαη αξθεηά θαιά ζηα ζπνξ θαη ηα
αζιήκαηα: Απόιπηα κνπ ηαηξηάδεη / κάιινλ κνπ ηαηξηάδεη



Οη εξσηήζεηο ηεο θιίκαθαο γηα ηελ Φπζηθή εκθάληζε απνηππώλνπλ
ηελ αληίιεςε ηνπ καζεηή γηα ην ζώκα ηνπ, ην πξόζσπό ηνπ θαη γεληθά
ηε ζσκαηηθή ηνπ δηάπιαζε θαη ηελ εμσηεξηθή ηνπ εκθάληζε.
π.ρ. Μεξηθά παηδηά πηζηεύνπλ όηη έρνπλ θαιό ύςνο θαη βάξνο:
Απόιπηα κνπ ηαηξηάδεη / κάιινλ κνπ ηαηξηάδεη

ΟΜΩ

Άιια παηδηά πηζηεύνπλ όηη δελ έρνπλ θαη ηόζν θαιό ύςνο ή βάξνο:
Απόιπηα κνπ ηαηξηάδεη / κάιινλ κνπ ηαηξηάδεη


Οη εξσηήζεηο ηεο θιίκαθαο γηα ηε Δηαγσγή ζπκπεξηθνξά αμηνινγνύλ
ην βαζκό ζηνλ νπνίν ν καζεηήο ληώζεη όηη ζπλήζσο θάλεη απηό πνπ
είλαη ζσζηό θαη όηη γεληθά έρεη θαιή ζπκπεξηθνξά.
π.ρ. Μεξηθά παηδηά πηζηεύνπλ όηη ν ηξόπνο πνπ ζπκπεξηθέξνληαη δελ
είλαη θαιόο: Απόιπηα κνπ ηαηξηάδεη / κάιινλ κνπ ηαηξηάδεη

ΟΜΩ

Άιια παηδηά πηζηεύνπλ όηη ν ηξόπνο πνπ ζπκπεξηθέξνληαη είλαη θαιόο:
Απόιπηα κνπ ηαηξηάδεη / κάιινλ κνπ ηαηξηάδεη

[134]



Οη εξσηήζεηο ηεο θιίκαθαο γηα ηελ Απηνεθηίκεζε αμηνινγνύλ ην βαζκό
ζηνλ νπνίν ν καζεηήο είλαη επραξηζηεκέλνο γεληθά κε ηνλ εαπηό ηνπ
θαη κε ηε δσή πνπ θάλεη.
π.ρ. Μεξηθά παηδηά είλαη ηθαλνπνηεκέλα κε ηνλ εαπηό ηνπο σο άηνκν:
Απόιπηα κνπ ηαηξηάδεη / κάιινλ κνπ ηαηξηάδεη

ΟΜΩ

Άιια παηδηά ζπρλά δελ είλαη ηθαλνπνηεκέλα κε ηνλ εαπηό ηνπο:
Απόιπηα κνπ ηαηξηάδεη / κάιινλ κνπ ηαηξηάδεη
Ο καζεηήο ζηελ αξρή θαιείηαη λα απνθαζίζεη αλ ηνπ ηαηξηάδεη ε κηα
πξόηαζε ή ε άιιε. ηε ζπλέρεηα θαιείηαη λα δηαιέμεη αλ απηή ε επηινγή ηνπ
ηαηξηάδεη πνιύ ή ιίγν. Οη εξσηήζεηο βαζκνινγνύληαη κε 1, 2, 3 ή 4, κε ηηο
πςειόηεξεο ηηκέο λα αληαλαθινύλ πςειόηεξα επίπεδα απηναληίιεςεο θαη
απηνεθηίκεζεο. Οη απαληήζεηο ελόο καζεηή ζηηο εξσηήζεηο βαζκνινγνύληαη
ζύκθσλα κε ην θιεηδί ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, πνπ παξαηίζεηαη ζην
παξάξηεκα. Ο κέζνο όξνο ησλ ηηκώλ ησλ εξσηήζεσλ θαζεκηάο από ηηο
επηκέξνπο θιίκαθεο απηναληίιεςεο απνηειεί ην βαζκό απηναληίιεςεο ηνπ
καζεηή ζηνλ αληίζηνηρν ηνκέα ηεο δσήο ηνπ. Ο κέζνο όξνο ησλ ηηκώλ ησλ
εξσηήζεσλ ηεο θιίκαθαο απηνεθηίκεζεο απνηειεί ην βαζκό απηνεθηίκεζεο
ηνπ καζεηή.
Ζ κνξθή ησλ εξσηήζεσλ είλαη δπαδηθή θαη ειαρηζηνπνηεί ηηο θνηλσληθά
επηζπκεηέο απαληήζεηο, αθνύ ζε θάζε εξώηεζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ν
καζεηήο θαιείηαη λα θάλεη κηα δήισζε ζηε βάζε κηαο δπαδηθήο επηινγήο,
όπσο κπνξνύκε λα δνύκε θαη από ηηο δύν πξώηεο εξσηήζεηο ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ ηεο έξεπλάο καο:
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Υξεζηκνπνηήζακε ην εξσηεκαηνιόγην ΠΑΣΔΜ πξηλ θαη κεηά ηε ζεαηξηθή
καο παξέκβαζε.
Καηά

ηε

δηάξθεηα

ηεο

εθαξκνγήο

ησλ

ζεαηξηθώλ

εξγαζηεξίσλ

ρξεζηκνπνηήζακε ηελ θιίκαθα ηνπ Jones πνπ ζπκπιεξώζεθε από ηελ
εξεπλήηξηα γηα ηελ παξαηήξεζε θαη θαηαγξαθή ηεο ζπκκεηνρήο θαη ησλ
αληηδξάζεσλ

ησλ

αηόκσλ ζην

Θεαηξηθό

Παηρλίδη

θαη

ζε

ζεαηξηθά

πξνγξάκκαηα.
Πξόθεηηαη γηα εθαξκνζκέλε πξαθηηθή πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζε πνιιά
πξνγξάκκαηα από ηνλ Jones( 2003).
Ζ Κιίκαθα ηνπ Jones γηα ηελ κέηξεζε ηεο δξακαηηθήο εκπινθήο ησλ
παηδηώλ ειέγρεη ηηο εμήο ιεηηνπξγίεο: ζπγθέληξσζε πξνζνρήο, νινθιήξσζε
δξαζηεξηόηεηαο, ρξήζε θαληαζηηθώλ αληηθεηκέλσλ, επεμεξγαζία ζηνηρείσλ,
ρξήζε ηνπ ρώξνπ, έθθξαζε ηνπ πξνζώπνπ, θίλεζε ζώκαηνο, θσλεηηθή
έθθξαζε, θνηλσληθέο ζρέζεηο.
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3.3. Διαδικαζία διεξαγωγήρ έπεςναρ
ηελ πηινηηθή έξεπλα έγηλε δνθηκαζηηθή κέηξεζε κε ην ΠΑΣΔΜ II ζε 40
καζεηέο Γ’, Δ’ θαη η’ Γεκνηηθνύ ηνπ Δξγαζηεξίνπ Θεαηξηθήο Αγσγήο
"Θεαηξνθσιηά" θαη ζε 14 καζεηέο ηνπ Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. ηνπ Θλζηηηνύηνπ
Αλαπηπμηαθήο

Απνθαηάζηαζεο,

ζηα

Πεύθα

Θεζζαινλίθεο.

Σν

εξσηεκαηνιόγην ζπκπιεξώζεθε από ηνπο καζεηέο, ηνπο γνλείο, ηνπο
δαζθάινπο θαη ηελ ςπρνιόγν ρσξίο ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο θαη πξνβιήκαηα.
Δπαλάιεςε ηεο κέηξεζεο έγηλε ύζηεξα από ηελ εθαξκνγή πξνγξάκκαηνο
12 ζπλαληήζεσλ κε ρξήζε ζεαηξηθώλ ηερληθώλ. Οη καζεηέο από ην
Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. δελ είραλ μαλαπάξεη κέξνο ζε ζεαηξηθό εξγαζηήξη κε ζηόρν ηελ
ελίζρπζε ηεο απηναληίιεςεο θαη ηεο απηνεθηίκεζεο. Δπίζεο, νη καζεηέο ηεο
Θεαηξνθσιηάο πνπ ζπκκεηείραλ ζ’ απηή ηελ πηινηηθή έξεπλα ήηαλ καζεηέο
από πξνγξάκκαηα κε θνπθινζέαηξν θαη ζέαηξν ζθηώλ κε ζηόρν ηελ
βειηίσζε ηνπ ιόγνπ θαη δελ είραλ μαλαπάξεη κέξνο ζε πξόγξακκα ελίζρπζεο
ηεο απηναληίιεςεο θαη ηεο απηνεθηίκεζεο.
Σα απνηειέζκαηα ηεο πηινηηθήο έξεπλαο καο νδήγεζαλ ζην ζπκπέξαζκα
όηη ε Θεαηξηθή Αγσγή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο κέζν γηα ηελ ελίζρπζε
ηεο απηναληίιεςεο θαη ηεο απηνεθηίκεζεο αηόκσλ ηππηθήο αλάπηπμεο θαη
αηόκσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε. Απηό απνηέιεζε θαη ην έλαπζκα γηα κηα
δηεμνδηθή κειέηε θαη έξεπλα ηνπ αληηθεηκέλνπ.
Σόζν ζηα άηνκα ηππηθήο αλάπηπμεο όζν θαη ζηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο
νη κεηξήζεηο πνπ πήξακε ζηελ πηινηηθή πιεζηάδνπλ ηνπο κέζνπο όξνπο ηνπ
ΠΑΣΔΜ ΗΗ.
Αθνινύζεζε δηεμαγσγή εκπεηξηθήο έξεπλαο κε 12 ζπλαληήζεηο κε θάζε
νκάδα θαη κε ζπκκεηνρή από ηελ εηδηθή αγσγή 16 αηόκσλ από ην Δ.Δ.Δ.Δ.Κ.
ηνπ Ηλζηηηνύηνπ Αλαπηπμηαθήο Απνθαηάζηαζεο θαη από ηελ ηππηθή αλάπηπμε
230 καζεηώλ Γ΄ , Δ΄ θαη Σ΄ Γεκνηηθνύ από 3 ζρνιεία [ 8ν Γεκ.
Θεζζαινλίθεο: δείγκα 64 παηδηώλ από δεκόζην, Δθπαηδεπηήξηα “Ο
ΑΠΟΣΟΛΟ ΠΑΤΛΟ”: δείγκα 94 παηδηώλ από ηδησηηθό, Γεκνηηθό ζρνιείν
Γξπκνύ : δείγκα 72 παηδηώλ από επαξρία. ] Έγηλαλ κεηξήζεηο ζηελ αξρή θαη
ζην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο.
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Πξηλ μεθηλήζνπκε ηελ εθαξκνγή ησλ εξγαζηεξίσλ ζπδεηήζακε κε ηνπο
εθπαηδεπηηθνύο ησλ ζρνιείσλ θαη ηνπο γνλείο ησλ καζεηώλ θαη ηνπο
εμεγήζακε ην πξόγξακκα ηεο Θεαηξηθήο Αγσγήο πνπ είρακε ζθνπό λα
εθαξκόζνπκε. Σνπο δώζακε ην ΠΑΣΔΜ ΗΗ θαη δεηήζακε ηελ ζπλεξγαζία ηνπο
θαη ηελ άδεηά ηνπο λα ην ζπκπιεξώζνπλ ηα παηδηά.
ηε δηαδηθαζία ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ από ηα παηδηά
πξνζπαζήζακε λα δεκηνπξγήζνπκε παλνκνηόηππεο ζπλζήθεο δηεμαγσγήο
ηεο έξεπλαο ζε όιεο ηηο ζρνιηθέο ηάμεηο. Καη ζηελ πξώηε θαη ζηελ δεύηεξε
κέηξεζε ε εξεπλήηξηα πξηλ κνηξάζεη ηα εξσηεκαηνιόγηα ζηνπο καζεηέο θάζε
ηάμεο (νκαδηθή ρνξήγεζε) δήισλε όηη ην εξσηεκαηνιόγην δελ είλαη ηεζη θη
όηη δελ ππάξρνπλ νλόκαηα παξά κόλν έλαο αξηζκόο πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε
παηδί ώζηε λα δεκηνπξγεζεί θιίκα εκπηζηνζύλεο ζηνπο καζεηέο γηα ην
απόξξεην ησλ απαληήζεσλ ηνπο. Ζ ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ από
ηα παηδηά γηλόηαλ κε αλάγλσζε θάζε εξώηεζεο ρσξηζηά από ηελ εξεπλήηξηα
θαη κε άκεζε απάληεζε ησλ καζεηώλ ζην αληίζηνηρν εξώηεκα.
Ο ρξόλνο ζπκπιήξσζεο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ δελ ήηαλ θαζνξηζκέλνο.
Ζ δηαδηθαζία ζπκπιήξσζεο ζπλερηδόηαλ κέρξη λα ηειεηώζεη θαη ν ηειεπηαίνο
καζεηήο. ην εξσηεκαηνιόγην απηό θάζε εξώηεζε απνηεινύληαλ από δύν
πξνηάζεηο. Σα παηδηά θαινύληαλ ζηελ αξρή λα απνθαζίζνπλ αλ ηνπο
ηαηξηάδεη ε πξόηαζε αξηζηεξά ή απηή πνπ αλαγξάθεηαη ζηα δεμηά ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ. ηε ζπλέρεηα θαινύληαλ λα δηαιέμνπλ αλ απηή ε επηινγή
ηνπο ηαηξηάδεη πνιύ ή ιίγν. Δμεγνύζακε όηη ήηαλ ζεκαληηθό λα απαληεζνύλ
όιεο νη εξσηήζεηο γηαηί αιιηώο δελ ζα είρε αμία κηαο θαη δελ ζα ππήξρε
ζσζηό πιηθό γηα επεμεξγαζία. Σα άηνκα κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε (16-23
ρξόλσλ) από ην Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. ηνπ Ηλζηηηνύηνπ Αλαπηπμηαθήο Απνθαηάζηαζεο
ζπκπιήξσζαλ ηα εξσηεκαηνιόγηα επηιέγνληαο λα ρνπλ δίπια ηνπο έλαλ
αγαπεκέλν ηνπο θίιν-θαζεγεηή πνπ ζπκπιήξσλε απηόο ην θνπηάθη πνπ
αληηζηνηρνύζε ζηελ πξνθνξηθή απάληεζε ηνπ καζεηή, γηα λα ηνπο είλαη
εύθνιν θη επράξηζην. Σν ΠΑΣΔΜ II επηιέρζεθε σο θαηάιιειν γηα ην λνεηηθό
επίπεδν ησλ ππνςεθίσλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. ιακβάλνληαο
ππόςε ηηο αμηνινγήζεηο πνπ καο θνηλνπνίεζε ν δηεπζπληήο θαη ε ςπρνιόγνο.

[138]

Σα άηνκα πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλά καο είραλ ειαθξά έσο κέηξηα
λνεηηθή θαζπζηέξεζε.
ε όια ηα ζρνιεία ε ζπλεξγαζία κε ηα παηδηά, ηνπο δαζθάινπο θαη ηελ
ςπρνιόγν ήηαλ άςνγε. Δπίζεο πνιύ θαιή ήηαλ ε ζπλεξγαζία κε ηνπο 72
γνλείο από ηνλ Γξπκό.
Καηά ηηο εθαξκνγέο ηνπ πξνγξάκκαηνο έγηλε παξαηήξεζε θαη θαηαγξαθέο
όζνλ αθνξά ηελ δξακαηηθή εκπινθή κε ηελ θιίκαθα ηνπ Jones. Δπίζεο έγηλε
παξαηήξεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ άιισλ καζεκάησλ.
Γηα λα ειέγμνπκε ηελ δηάξθεηα ησλ απνηειεζκάησλ 4 κήλεο κεηά ην ηέινο
ηεο έξεπλαο έγηλε επαλαιεπηηθή κέηξεζε κε ην ΠΑΣΔΜ II ζε 33 παηδηά [ηα 2
ηκήκαηα ηεο Δ΄ ηάμεο πνπ έγηλαλ η΄]

ηνπ Γεκνηηθνύ ζρνιείνπ

Γξπκνύ(επηιέμακε παηδηά από ην Γξπκό γηαηί εθεί ζπκκεηείραλ θαη νη γνλείο)
θαη ζηα 16 άηνκα ηεο νκάδαο έξεπλαο ηνπ Η.Α.Α.
ηηο Οκάδεο Διέγρνπ έγηλαλ δπν κεηξήζεηο κε ην ΠΑΣΔΜ II θαη κε
ζπκκεηνρή 75 παηδηώλ Γ΄ δεκνηηθνύ από ηα Δθπαηδεπηήξηα “Ο ΑΠΟΣΟΛΟ
ΠΑΤΛΟ” θαη 16 αηόκσλ από ην Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. ηνπ Ηλζηηηνύηνπ Αλαπηπμηαθήο
Απνθαηάζηαζεο.
Αλάκεζα ζηελ πξώηε θαη ζηελ δεύηεξε κέηξεζε δελ έιαβε κέξνο
ζεαηξηθή παξέκβαζε απιά κεζνιάβεζε ην ίδην ρξνληθό δηάζηεκα κε ηελ
πξώηε θαη ηε δεύηεξε κέηξεζε ζηηο πεηξακαηηθέο νκάδεο.
Σα ζηνηρεία πνπ ζπιιέμακε θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο έγηλαλ
αληηθείκελν ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο θαη αλάιπζεο κε ηε ρξήζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο SPSS PC 16 .
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3.4. Ππόγπαμμα επγαζηηπίων Θεαηπικήρ Αγωγήρ
Καηά ηνλ ζρεδηαζκό ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο ζεαηξηθήο παξέκβαζεο
δηνξγαλώζακε ζεαηξηθά εξγαζηήξηα. Πξνθεηκέλνπ λα πεηύρνπκε ηελ
ελίζρπζε ηεο απηναληίιεςεο θαη ηεο απηνεθηίκεζεο θάζε καζεηή ιάβακε
πξόλνηα, ώζηε λα κελ αζθείηαη νπνηαδήπνηε κνξθή πίεζεο πνπ αθνξά ζηα
πξνζσπηθά ζηνηρεία ηνπ αηόκνπ.
ε θάζε ζεαηξηθό εξγαζηήξη ην παηδί βίσλε θαη εμέθξαδε ηηο δηθέο ηνπ
αλάγθεο,

ηνλ

ηδηαίηεξν

θαληαζηηθό

θαη

ηδηόκνξθν

θόζκν

ηνπ.

Υξεζηκνπνηήζακε ηηο ηερληθέο θαη ηα εξεζίζκαηα - λύμεηο αβίαζηα, ρσξίο λα
επηδηώθνπκε λα επηβάιινπκε ζηνπο καζεηέο δξαζηεξηόηεηεο ζηηο νπνίεο
απηά δελ ζα κπνξνύζαλ λα αληαπνθξηζνύλ. Σα εξεζίζκαηα (ιεθηηθά, νπηηθά,
ερεηηθά) ραξαθηεξίδνληαλ από ηνλ θαηάιιειν βαζκό δπζθνιίαο, ώζηε ηα
παηδηά λα κπνξνύλ λα αληαπνθξηζνύλ ζε απηά αλαιακβάλνληαο κηα δξάζε.
Γελ ήηαλ πνιύ πςειόηεξα νύηε θαηώηεξα από ην επίπεδν ηεο λνεκνζύλεο
θαη ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο, ελώ θπκαίλνληαλ κέζα ζηα πιαίζηα ησλ
ελδηαθεξόλησλ ηνπο.
Οη ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηήζακε βνεζνύλ ην παηδί λα εθθξάζεη ηηο
δεκηνπξγηθέο ηνπ ηθαλόηεηεο, λα θαιιηεξγήζεη θαη λα βειηηώζεη ηηο ζρέζεηο ηνπ
κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ θαη κε ην επξύηεξν θνηλσληθό πεξηβάιινλ, λα
αλαπηύμεη ειεπζεξία έθθξαζεο, πξσηνβνπιία θαη αίζζεκα επζύλεο, λα
θαιιηεξγεζεί πνιηηηζηηθά θαη αηζζεηηθά θαηαλνώληαο ην ξόιν ηεο ζεαηξηθήο
ηέρλεο, λα αλαπηύμεη δεκηνπξγηθέο ηθαλόηεηεο ζηα καζήκαηα, λα ελζαξξπλζεί
ζηελ παξαηήξεζε θαη ζηελ απηνζπγθέληξσζε, λα εθεπξίζθεη πξνζσπηθέο
ιύζεηο, λα κάζεη λα απνδέρεηαη όξηα θαη πεξηνξηζκνύο πνπ ζέηεη ε νκάδα, λα
εθθξάδεη ελδόκπρεο θαηαζηάζεηο θαη πξνβιήκαηα πνπ ην απαζρνινύλ θαη λα
εθηνλώλεηαη ςπρηθά.
Υώξνο δξάζεο
ε θάζε παξέκβαζε επηδηώθακε λα δηακνξθώζνπκε ηελ αίζνπζα
δηδαζθαιίαο ζε ρώξν κε σξαία θαη επράξηζηε αηκόζθαηξα. Ο ρώξνο έπξεπε
λα είλαη επαξθήο γηα ηελ άλεηε θίλεζε ησλ παηδηώλ θαη λα παξέρεη αζθάιεηα
όληαο απαιιαγκέλνο από αληηθείκελα θαη έπηπια επηθίλδπλα γηα ηα παηδηά.
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Τιηθά
Πξνθεηκέλνπ λα πξνζειθύζνπκε πεξηζζόηεξν ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ,
ηνπνζεηνύζακε ζε έλα ζεληνύθη δηάθνξα αληηθείκελα, όπσο πνιύρξσκα
πθάζκαηα, θαπέια, ηζάληεο θαη άιια αληηθείκελα θαη κέζα. Γηαζέηακε,
επίζεο, δηάθνξα είδε δσγξαθηζκέλνπ θακβά κε ηα νπνία νη καζεηέο
κπνξνύζαλ λα δηακνξθώλνπλ ην ζθεληθό θόλην.
Μνπζηθή
Πξνηξέπακε ηνπο καζεηέο λα ζπλνδεύνπλ ηε δξάζε ζηα εξγαζηήξηα κε
κνπζηθά όξγαλα, όπσο ηύκπαλα, ληέθηα, θιάνπηα, δηάθνξα θξνπζηά,
ηξίγσλα, κεηαιιόθσλα, μπιόθσλα. Υξεζηκνπνηνύζακε, επίζεο, CD κε
κνπζηθή ηζίξθνπ, πεξηζζόηεξν θαηάιιειε γηα ζεαηξηθά δξώκελα, κνπζηθή
από ηνλ θηλεκαηνγξάθν θαη ηδηαίηεξα από ηαηλίεο ηεο Disney πνπ αγαπνύλ
ηδηαίηεξα ηα παηδηά.
Υξνληθή δηάξθεηα, αξρή θαη ηέινο ηνπ εξγαζηεξίνπ
Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ εξγαζηεξίνπ ήηαλ κηάκηζε ώξα, δπν δηδαθηηθέο
ώξεο. Ζ αξρή θάζε εξγαζηεξίνπ γηλόηαλ κε ηα άηνκα θαζηζκέλα ζε θύθιν.
Καζέλαο έιεγε ην όλνκα ηνπ δηπιαλνύ ηνπ θάλνληαο κηα κεγαινπξεπή έσο
ππεξβνιηθή θίλεζε, ζαλ λα παξνπζίαδε ηνλ πην ζεκαληηθό άλζξσπν ηνπ
θόζκνπ. Καζώο ζύζηελε ηνλ δηπιαλό ηνπ ρξεζηκνπνηνύζε έλα ζεηηθό επίζεην
πνπ άξρηδε κε ην ίδην γξάκκα πνπ άξρηδε θαη ην όλνκά ηνπο. π.ρ. γνεηεπηηθόο
Γηώξγνο, έμππλε Διέλε. ην ηέινο ηνπ εξγαζηεξίνπ θάζε καζεηήο έθαλε κηα
ζεηηθή θξίζε γηα ηνλ δηπιαλό ηνπ, όπσο π.ρ. ζε πνηνλ ξόιν ή ζε πνηα
δξαζηεξηόηεηα ηνπ άξεζε πνιύ.
Ο Ρόινο ηνπ εκςπρσηή
Βαζηθόο παξάγνληαο ελόο πεηπρεκέλνπ ζεαηξηθνύ εξγαζηεξίνπ είλαη ν
εκςπρσηήο, ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ε εξεπλήηξηα. Ζ εξεπλήηξηα ήηαλ
νηθεία θαη αλζξώπηλε, πξνζηηή ζηα άηνκα, ρσξίο επηζεκόηεηεο θαη δηδαρέο.
Με ηελ ζπκπεξηθνξά ηεο έδηλε θίλεηξα ζηελ νκάδα θαη ηε βνεζνύζε λα
αλαθαιύςεη ηε ραξά ηεο δεκηνπξγίαο. Παξαηεξνύζε ηνπο καζεηέο

θαη

θαηέγξαθε ηελ δξακαηηθή εκπινθή ηνπο κε ηελ θιίκαθα ηνπ Jones. Από ηελ
αξρή ε εξεπλήηξηα εμεγνύζε ζηνπο καζεηέο όηη δελ επηηξέπεηαη λα
εηξσλεπόκαζηε ή λα εκπαίδνπκε ηνπο ζπκκαζεηέο καο, όηαλ παξνπζηάδνπλ
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κηα ζεαηξηθή δξαζηεξηόηεηα θαη όηη ππάξρνπλ δηαθνξεηηθνί ηξόπνη λα
παξνπζηάδεη θάπνηνο θάζε θνξά κηα δξάζε, ελώ δελ ππάξρεη ζσζηό ή
ιάζνο.
Ζ εξεπλήηξηα είρε παξαθαιέζεη ηνπο καζεηέο λα θνιινύλ θάζε θνξά ζην
ζηήζνο ηνπο έλα απηνθόιιεην κε ηνλ αξηζκό ηνπο(θάζε καζεηήο είρε έλαλ
αξηζκό ζηελ έξεπλα) θαη έλα απηνθόιιεην κε ην ρατδεπηηθό όλνκά ηνπο. Σν
ίδην έθαλε θη ε εξεπλήηξηα γηα λα κελ μερσξίδεη από ηα παηδηά. Ο αξηζκόο
βνήζεζε ηελ εξεπλήηξηα ζηε γξήγνξε θαηαγξαθή ηεο δξακαηηθήο εκπινθήο
ησλ καζεηώλ ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο ησλ εξγαζηεξίσλ. Ο αξηζκόο - εηηθέηα
βνεζνύζε

θάζε

θνξά

θαη

ηνπο

νπδέηεξνπο

παξαηεξεηέο,

θπξίσο

εθπαηδεπηηθνύο άιισλ ηάμεσλ, πνπ ρξεζηκνπνηήζακε θαηά ηελ αληηθεηκεληθή
θαηαγξαθή ησλ ζπκπεξηθνξώλ ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ δείγκαηνο. Γελ
επηιεγόηαλ ν δάζθαινο ηεο ηάμεο σο νπδέηεξνο παξαηεξεηήο γηα ηελ
αληηθεηκεληθή θαηαγξαθή ζπκπεξηθνξώλ ησλ καζεηώλ, επεηδή γλώξηδε ηνπο
καζεηέο θαη ππήξρε πηζαλόηεηα αθελόο λα κελ είλαη αληηθεηκεληθόο ν ίδηνο,
αιιά θαη λα επεξεάδεη κε ηελ παξνπζία ηνπ ζεηηθά ή αξλεηηθά ηε
ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηώλ, ζε κηα πξνζπάζεηα απνθπγήο ή πεξηνξηζκνύ
θαηά ην δπλαηόλ ηνπ απνηειέζκαηνο από ηελ παξνπζία ηνπ εξεπλεηή
(interviewer effect). Σέινο, ε αλαγξαθή ηνπ νλόκαηνο θάζε αηόκνπ ζην
απηνθόιιεην έδηλε ηελ δπλαηόηεηα ζηελ εξεπλήηξηα λα απεπζύλεηαη ζηα
παηδηά ρξεζηκνπνηώληαο ην ρατδεπηηθό ηνπο όλνκα θαη δεκηνπξγεί θαηάιιειε
αηκόζθαηξα (ςπρνινγηθό θιίκα δεθηηθόηεηαο) ζηελ ηάμε.
1ν ΕΡΓΑΣΗΡΘ
-

Πξνεηνηκαζία:

Δεκηνπξγία

θαηάιιεινπ

ςπρνινγηθνύ

θιίκαηνο

δεθηηθόηεηαο. Γξαζηεξηόηεηα: Πεξπαηάκε ζε θύθιν θαη ηα παπνύηζηα
καο αιιάδνπλ γίλνληαη κπόηεο, παηίληα, βαηξαρνπέδηια, παληόθιεο,
πνπέλη, αζιεηηθά θ.ιπ.
-

Παληνκίκα. Γξαζηεξηόηεηα: πλαληήζεηο. Σα παηδηά κπαίλνπλ αλά δύν
θαη ραηξεηνύλ ην έλα ην άιιν, ρσξίο θπζηθά λα κηινύλ κεηαμύ ηνπο.
Όξνο ηνπ παηρληδηνύ είλαη θαλέλα δεπγάξη λα κε ραηξεηίζεη κε ηνλ ίδην
ηξόπν, νπόηε ηα παηδηά πξέπεη λα βξίζθνπλ θάζε θνξά έλα
δηαθνξεηηθό ηξόπν ραηξεηηζκνύ.
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-

Παηρλίδη ξόισλ: Γξαζηεξηόηεηα: πλεληεύμεηο. Έλα παηδί είλαη
δεκνζηνγξάθνο, άιιν

δηάζεκνο εζνπνηόο,

αξρεγόο θόκκαηνο,

πνδνζθαηξηζηήο, εθεπξέηεο, ζπγγξαθέαο, αζηξνλαύηεο θ.ιπ.
-

Δξακαηνπνίεζε: Γξαζηεξηόηεηα: Δηαθεκίζεηο- Αληηδηαθεκίζεηο.: Σα
παηδηά πξέπεη λα θηηάμνπλ ηε δηθή ηνπο ηειενπηηθή δηαθήκηζε θαη λα
απνθαζίζνπλ αλ ζα παξνπζηάζνπλ ηηο ζεηηθέο ή ηηο αξλεηηθέο
επηπηώζεηο ησλ πξντόλησλ ηνπο.

2ν ΕΡΓΑΣΗΡΘ
-

Πξνεηνηκαζία:

Γεκηνπξγία

θαηάιιεινπ

ςπρνινγηθνύ

θιίκαηνο

δεθηηθόηεηαο. Δξαζηεξηόηεηα: Πεξπαηάκε ζε θύθιν θαη αιιάδνπκε,
γηλόκαζηε γίγαληεο, λάλνη, ζηξαηηώηεο, καξηνλέηεο θ.ιπ.
-

Παληνκίκα: Γξαζηεξηόηεηα: Είζνδνη. Σα παηδηά πξνζπνηνύληαη όηη
εηζέξρνληαη ζε έλα ρώξν. Με ηνλ ηξόπν πνπ κπαίλνπλ αιιά θαη από
ηηο θηλήζεηο ηνπο, ηα ππόινηπα παηδηά πξνζπαζνύλ λα καληέςνπλ
πνηνο είλαη απηόο ν ρώξνο (π.ρ. νδνληηαηξείν, ζνύπεξ κάξθεη …).

-

Παηρλίδηα ξόισλ: Γξαζηεξηόηεηα: πλεληεύμεηο. Κάζε παηδί ππνδύεηαη
έλαλ ξόιν δηαθνξεηηθό από εθείλνλ πνπ είρε ππνδπζεί ζην
πξνεγνύκελν εξγαζηήξη, ηώξα είλαη π.ρ. δεκνζηνγξάθνο, ελώ
πξσηύηεξα

ήηαλ

δηάζεκε

εζνπνηόο,

αξρεγόο

θόκκαηνο,

πνδνζθαηξηζηήο, εθεπξέηεο, ζπγγξαθέαο, αζηξνλαύηεο …
-

Δξακαηνπνίεζε: Γξαζηεξηόηεηα: Αλάιεςε Ρόισλ ζεαηξηθνύ έξγνπ.
Σα παηδηά ζα πξέπεη αλά δύν λα παξνπζηάζνπλ κηα ζθελή από ην
έξγν ηνπ Μνιηέξνπ «Ο θαηά θαληαζίαλ αζζελήο».Άξα πξέπεη λα
δηαιέμνπλ θάπνηνλ ήξσα ηνπ Μνιηέξνπ θαη λα ηνλ ππνδπζνύλ.

3ν ΕΡΓΑΣΗΡΘ
-

Πξνεηνηκαζία:

Γεκηνπξγία

θαηάιιεινπ

ςπρνινγηθνύ

θιίκαηνο

δεθηηθόηεηαο. Γξαζηεξηόηεηα: Πεξπαηάκε θαη ην βάδηζκά καο αιιάδεη
σο πξνο ηελ ηαρύηεηα: πεξπάηεκα πνιύ αξγό ή πνιύ γξήγνξν,
πξννδεπηηθό πέξαζκα από ην βάδηζκα ζην ηξέμηκν.
-

Παληνκίκα:

Γξαζηεξηόηεηα:

Αληηγξάθνληαο

ν

έλαο

ηνλ

άιιν.

Καζόκαζηε όινη θάησ. Έλα παηδί ζεθώλεηαη θαη πεξπαηάεη. Σα
ππόινηπα ην παξαηεξνύλ κε πξνζνρή. Μεηά ζεθώλεηαη έλα άιιν
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παηδί θη αξρίδεη λα πεξπαηάεη όπσο ην πξώην. Με ηελ άζθεζε απηή ηα
παηδηά

γλσξίδνπλ

θαιύηεξα

ην

έλα

ην

άιιν,

εμαζθνύλ

ηελ

παξαηεξεηηθόηεηά ηνπο, απειεπζεξώλνληαη από ηηο αλαζηνιέο ηνπο
θαη καζαίλνπλ λα κελ ληξέπνληαη γηα ηνλ εαπηό ηνπο θαη λα δέρνληαη
ηελ θαινπξναίξεηε αληηγξαθή ηεο θίλεζήο ηνπο.
-

Παηρλίδηα ξόισλ: Γξαζηεξηόηεηα: πλεληεύμεηο. Σα παηδηά πξέπεη λα
ππνδύνληαη θάζε θνξά δηαθνξεηηθνύο ξόινπο (π.ρ. λα ιεηηνπξγήζνπλ
σο

δεκνζηνγξάθνη,

δηάζεκνη

εζνπνηνί,

αξρεγνί

θόκκαηνο,

πνδνζθαηξηζηέο, εθεπξέηεο, ζπγγξαθείο, αζηξνλαύηεο θ.ιπ.
-

Δξακαηνπνίεζε: Γξαζηεξηόηεηα: Δηαθεκίζεηο- Αληηδηαθεκίζεηο Σα
παηδηά ζα πξέπεη λα θηηάμνπλ ηε δηθή ηνπο ηειενπηηθή δηαθήκηζε θαη
λα απνθαζίζνπλ αλ ζα παξνπζηάζνπλ ηηο ζεηηθέο ή ηηο αξλεηηθέο
επηπηώζεηο ησλ πξντόλησλ ηνπο.

4ν ΕΡΓΑΣΗΡΘ
-

Πξνεηνηκαζία:

Γεκηνπξγία

θαηάιιεινπ

ςπρνινγηθνύ

θιίκαηνο

δεθηηθόηεηαο. Γξαζηεξηόηεηα: Πεξπαηάκε θαη ην βάδηζκά καο αιιάδεη
σο πξνο ηνλ ηξόπν (πεξπάηεκα ειαθξύ, βαξύ, ζηηο κύηεο, ζηα
ηαθνύληα,

ζεθώλνληαο

ηα

γόλαηα,

ηεληώλνληαο

ηηο

γάκπεο,

αλαπεδώληαο)
-

Παληνκίκα: Γξαζηεξηόηεηα: Άζθεζε Απηνπεπνίζεζεο θη επηβνιήο.
Έλα παηδί είλαη δηεπζπληήο θαη έλα άιιν ππάιιεινο. Ο δηεπζπληήο έρεη
απνιύζεη ηνλ ππάιιειν γηα θάπνην ιόγν πνπ ζεσξεί πνιύ ζεκαληηθό.
Ο ππάιιεινο ζεσξεί όηη ε απόιπζή ηνπ είλαη άδηθε. Ζ άζθεζε μεθηλά
από ηε ζηηγκή πνπ κπαίλεη ζην γξαθείν ν ππάιιεινο γηα λα δεηήζεη ην
ιόγν. Σα δπν παηδηά πξέπεη λα θνηηαρηνύλ θαη κε ηε δύλακε ηεο καηηάο
ηνπο λα επηβιεζεί ην έλα ζην άιιν. Τπνζηεξίδνπλ θη νη δπν ην δίθην
ηνπο ρσξίο λα κηιάλε.

-

Παηρλίδηα ξόισλ: Δξαζηεξηόηεηα: πλεληεύμεηο. Έλα παηδί είλαη
δεκνζηνγξάθνο, έλα άιιν είλαη δηάζεκε εζνπνηόο, αξρεγόο θόκκαηνο,
πνδνζθαηξηζηήο, εθεπξέηεο, ζπγγξαθέαο, αζηξνλαύηεο…

-

Δξακαηνπνίεζε: Γξαζηεξηόηεηα: Ρόινο από ζεαηξηθό έξγν. Σα παηδηά
ζα πξέπεη αλά δύν λα παξνπζηάζνπλ κηα ζθελή από ην έξγν ηνπ
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Μνιηέξνπ «Ο θαηά θαληαζίαλ αζζελήο». Άξα πξέπεη λα δηαιέμνπλ
θάπνηνλ ήξσα ηνπ Μνιηέξνπ θαη λα ηνλ ππνδπζνύλ.
5ν ΕΡΓΑΣΗΡΘ
-

Πξνεηνηκαζία:

Γεκηνπξγία

θαηάιιεινπ

ςπρνινγηθνύ

θιίκαηνο

δεθηηθόηεηαο. Γξαζηεξηόηεηα: Πεξπαηάκε. Σν βάδηζκά καο αιιάδεη σο
πξνο ηε θύζε ηνπ εδάθνπο (άκκνο, ρηνληζκέλνο δξόκνο, θαιπκκέλνο
από ιεπηό πάγν…)
-

Παληνκίκα: Γξαζηεξηόηεηεο: Αηνκηθέο. 1. Έλα παηδί απιώλεη ξνύρα
Ξαθληθά ην ζθνηλί θόβεηαη θαη όιε ε κπνπγάδα πέθηεη θάησ. 2. Κάπνην
άιιν ςάρλεη έλα βηβιίν ζηε βηβιηνζήθε. Σν βξίζθεη, αιιά θαζώο ην
βγάδεη, πέθηνπλ όια ηα βηβιία από ην ξάθη θάησ. 3. Έλα άιιν παηδί
θαζώο θεληά, ηξππά ην δάρηπιό ηνπ κε ηε βειόλα. 4. Κάπνην άιιν
παηδί, θαζώο ηξώεη ςάξη κε πνιιή όξεμε, έλα θόθαιν ζηέθεηαη ζην
ιαηκό. 5. Κάπνηνο πνπ εηνηκάδεηαη λα ληπζεί, δελ μέξεη ηη λα θνξέζεη.
ην ηέινο απνθαζίδεη όηη ην πξόβιεκα είλαη πσο δελ μέξεηο λα δέζεηο
ηε γξαβάηα. 6. Κάπνην άιιν πνπ θνηκάηαη, ελνριείηαη από έλα
θνπλνύπη θαη πξνζπαζεί λα ην ζθνηώζεη.

-

Απηνζρεδηαζκνί:

Γξαζηεξηόηεηεο:

Ζεπγάξηα.

1.

Έλα

δεπγάξη

εηνηκάδεηαη λα θύγεη εθδξνκή. Όκσο ν έλαο ζέιεη λα πάεη ζηε
ζάιαζζα θαη ν άιινο ζην βνπλό. 2. Έλα δεπγάξη εηνηκάδεηαη λα βγεη
έμσ. Ο έλαο ζέιεη λα θάλε ζαιαζζηλά θαη ν άιινο πίηζα. 3. Έλα
δεπγάξη απνθαζίδεη λα αιιάμεη ηε δηαξξύζκηζε ζην ζαιόλη ηνπ. Όκσο
δελ κπνξνύλ λα ζπκθσλήζνπλ γηα ην πνπ ζα κπεη ν θαλαπέο. 4. Γπν
θίινη

βιέπνπλ

έλαλ

αζιεηηθό

αγώλα

ζηελ

ηειεόξαζε.

Σνλ

παξαθνινπζνύλ κε πάζνο, όκσο ππνζηεξίδνπλ δηαθνξεηηθέο νκάδεο.
-

Δξακαηνπνίεζε: Γξαζηεξηόηεηεο: Δηαθεκίζεηο- Αληηδηαθεκίζεηο. Σα
παηδηά ζα πξέπεη λα θηηάμνπλ ηε δηθή ηνπο ηειενπηηθή δηαθήκηζε θαη
λα απνθαζίζνπλ αλ ζα παξνπζηάζνπλ ηηο ζεηηθέο επηπηώζεηο ησλ
πξντόλησλ ηνπο ή ηηο αξλεηηθέο.

6ν ΕΡΓΑΣΗΡΘ
-

Πξνεηνηκαζία:

Γεκηνπξγία

θαηάιιεινπ

ςπρνινγηθνύ

θιίκαηνο

δεθηηθόηεηαο. Γξαζηεξηόηεηα: Πεξπαηάκε θαη ην βάδηζκά καο αιιάδεη
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σο πξνο ηνπο θνηλσληθνύο ηύπνπο πνπ ππνδπόκαζηε (π.ρ. δεηηάλνο,
ζηξαηησηηθόο, θάνπ κπόπ…).
-

Παληνκίκα: Γξαζηεξηόηεηεο: Αηνκηθέο. 1. Κάπνηνο βιέπεη ηειεόξαζε
ηξώγνληαο. Σν έξγν είλαη κηα ηαηλία ηξόκνπ. 2. Έλαο γακπξόο ή λύθε
πεξηκέλεη ηε λύθε ή ην γακπξό, ε νπνία-ν νπνίνο δελ έξρεηαη πνηέ. 3.
Κάπνηνο πιέλεη ην ζθύιν ηνπ. 4. Κάπνηνο καγεηξεύεη, αιιά ηίπνηα δελ
πάεη θαιά. Σν θέηθ δε θνπζθώλεη θαη νη ινπθνπκάδεο εθξήγλπληαη ζην
ηεγάλη. 5. Κάπνηνο κεηαθέξεη κηα ηνύξηα, ζθνληάθηεη ζην δξόκν θαη
πέθηεη.

-

Απηνζρεδηαζκνί: Γξαζηεξηόηεηεο: Ζεπγάξηα. 1. Έλα δεπγάξη μεθηλάεη
γηα δηαθνπέο κε ην απηνθίλεην θαη κέλνπλ από βελδίλε. 2. Έλαο
επγεληθόο πσιεηήο πξνζπαζεί λα εθζεηάζεη έλα θαηλνύξην κνληέιν
απηνθηλήηνπ ζε έλαλ εθλεπξηζκέλν αγνξαζηή. 3. Μηα εθλεπξηζκέλε
πσιήηξηα ξνύρσλ πξνηείλεη δηάθνξα ξνύρα ζε κηα πνιύ ληξνπαιή
πειάηηζζα. 4. Έλα δεπγάξη εηνηκάδεηαη λα δεη ηειεόξαζε, όκσο δελ
ζπκθσλνύλ ζην πξόγξακκα, λα δνπλ αζιεηηθά ή ζαπνπλόπεξα;

-

Γξακαηνπνίεζε: Γξαζηεξηόηεηεο: Ρόινο από ζεαηξηθό έξγν. Σα
παηδηά ζα πξέπεη λα παξνπζηάζνπλ αλά δύν κηα ζθελή από ην έξγν
ηνπ Μνιηέξνπ «Ο θαηά θαληαζίαλ αζζελήο». Πξέπεη, επνκέλσο, λα
δηαιέμνπλ θάπνηνλ ήξσα ηνπ Μνιηέξνπ θαη λα ηνλ ππνδπζνύλ.

7ν ΕΡΓΑΣΗΡΘ
-

Πξνεηνηκαζία:

Γεκηνπξγία

θαηάιιεινπ

ςπρνινγηθνύ

θιίκαηνο

δεθηηθόηεηαο. Γξαζηεξηόηεηα: Πεξπαηάκε θαη ην βάδηζκά καο αιιάδεη
σο πξνο ηηο θαηαζηάζεηο (ηξέια ζε παηδηθό πάξηπ, παληθόο ζε
θηλεκαηνγξάθν πνπ παίξλεη θσηηά).
-

Παληνκίκα: Γξαζηεξηόηεηεο: Ζεπγάξηα. 1. ην ιεσθνξείν. Έλαο
επηβάηεο δηαβάδεη, ελώ θάπνηνο άιινο ηνλ ελνριεί. 2. ηελ
θξεβαηνθάκαξα. Κάπνηνο θνηκάηαη. Έλαο θιέθηεο κπαίλεη θξπθά γηα
λα θιέςεη. 3. ηνλ νδνληίαηξν. Ο νδνληίαηξνο δπζθνιεύεηαη λα βγάιεη
ην δόληη ηνπ αζζελή. Ο αζζελήο είλαη εμνπζελσκέλνο. 4. ην παηδηθό
δσκάηην. Ζ κπέηκπη ζίηεξ πξνζπαζεί λα θνηκίζεη έλα κσξό πάξα πνιύ
άηαθην. 5. ην θαηάζηεκα παπνπηζηώλ. Ζ πειάηηζζα είλαη πνιύ
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δύζθνιε, δελ ηεο αξέζεη θαλέλα παπνύηζη. Ζ ππνκνλή ηεο
πσιήηξηαο, πνπ έρεη θαηεβάζεη έλα ζσξό δεπγάξηα, έρεη εμαληιεζεί.
-

Απηνζρεδηαζκνί: Γξαζηεξηόηεηεο: Ζεπγάξηα. 1. Γύν θίιεο εηνηκάδνληαη
λα βγνπλ έμσ, έρνπλ ξαληεβνύ. Όκσο αλαθαιύπηνπλ όηη έρνπλ
ξαληεβνύ κε ηνλ ίδην άληξα. 2. Γύν ειηθησκέλνη ζπδεηάλε γηα ηελ
πνιηηηθή. Δίλαη όκσο θαη νη δύν ειαθξώο θνπθνί. 3. Γύν θιέθηεο
πξνζπαζνύλ λα αλνίμνπλ ην ζεζαπξνθπιάθην κηαο ηξάπεδαο. Όκσο
δελ έρνπλ ζπλελλνεζεί θαιά. 4. Έλαο ππάιιεινο ζε ζνύπεξ κάξθεη
καιώλεη κε έλαλ πειάηε πνπ αλαθαηεύεη ηα πξάγκαηα ζηα ξάθηα.

-

Δξακαηνπνίεζε: Γξαζηεξηόηεηεο: Δηαθεκίζεηο- Αληηδηαθεκίζεηο. Σα
παηδηά ζα πξέπεη λα θηηάμνπλ ηε δηθή ηνπο ηειενπηηθή δηαθήκηζε θαη
λα απνθαζίζνπλ αλ ζα παξνπζηάζνπλ ηηο ζεηηθέο ή ηηο αξλεηηθέο
επηπηώζεηο ησλ πξντόλησλ ηνπο.

8ν ΕΡΓΑΣΗΡΘ
-

Πξνεηνηκαζία:

Γεκηνπξγία

θαηάιιεινπ

ςπρνινγηθνύ

θιίκαηνο

δεθηηθόηεηαο. Γξαζηεξηόηεηα: Πεξπαηάκε θαη ην βάδηζκά καο αιιάδεη
αλάινγα κε ηα αηζζήκαηα (επηπρία, ιύπε…).
-

Παληνκίκα: Γξαζηεξηόηεηεο: Ζεπγάξηα. 1. ην αηειηέ ελόο δσγξάθνπ.
Ο δσγξάθνο δσγξαθίδεη έλα κνληέιν, όκσο κηα κύγα ελνριεί θαη ηνπο
δύν. 2. ε έλα κέξνο κεγάινπ ηνπξηζηηθνύ ελδηαθέξνληνο. Έλαο
ηνπξίζηαο ζέιεη λα ηξαβήμεη κηα θσηνγξαθία, έλαο άιινο όκσο
ηνπξίζηαο κπαίλεη ζαπκάδνληαο ην ηνπίν θαη ηνπ ραιάεη ην πιάλν. 3.
ην εζηηαηόξην. ε έλα πνιύ θαιό εζηηαηόξην ν ζεξβηηόξνο ζεξβίξεη κε
πνιιή πξνζνρή ηε ζνύπα. Ο πειάηεο αλαθαιύπηεη κηα ηξίρα ζην
πηάην ηνπ. 4. ην πάξθν. Μηα θπξία θάζεηαη ζην παγθάθη θαη πιέθεη.
Έλα ζθπιάθη ηελ ελνριεί.

-

Απηνζρεδηαζκνί: Γξαζηεξηόηεηεο: Ζεπγάξηα. 1. Γύν αζηξνλαύηεο
δηαθσλνύλ γηα ηε δηαθόζκεζε ηνπ δηαζηεκνπινίνπ ηνπο. 2. Γύν
λαπαγνί βγαίλνπλ ζε έλα λεζί. Γελ μέξνπλ όκσο νύηε πνπ βξίζθνληαη
νύηε ηη ζα ζπλαληήζνπλ.

3. Έλαο θύξηνο πάεη ζην πεξίπηεξν λα

αγνξάζεη εθεκεξίδα θαη αλαθαιύπηεη όηη ηνπ έρνπλ θιέςεη ην
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πνξηνθόιη ηνπ. 4. Γύν γπλαίθεο θνξησκέλεο κε ςώληα ζηακαηνύλ ην
ίδην ηαμί ελώ βξέρεη.
-

Δξακαηνπνίεζε: Γξαζηεξηόηεηεο: Ρόινο από ζεαηξηθό έξγν. Σα παηδηά
ζα πξέπεη αλά δύν λα παξνπζηάζνπλ κηα ζθελή από ην έξγν ηνπ
Μνιηέξνπ «Ο θαηά θαληαζίαλ αζζελήο». Πξέπεη, επνκέλσο, λα
δηαιέμνπλ θάπνηνλ ήξσα ηνπ Μνιηέξνπ θαη λα ηνλ ππνδπζνύλ.

9ν ΕΡΓΑΣΗΡΘ
-

Πξνεηνηκαζία:

Γεκηνπξγία

θαηάιιεινπ

ςπρνινγηθνύ

θιίκαηνο

δεθηηθόηεηαο. Γξαζηεξηόηεηα: Πεξπαηάκε θαη ην βάδηζκά καο αιιάδεη
σο πξνο ηελ ειηθία.
-

Παληνκίκα: Γξαζηεξηόηεηεο: Οκαδηθή. 1. ηνηρεησκέλν ζπίηη. 2.
Άγλσζηνο πιαλήηεο. 3. νύπεξ κάξθεη. 4. Μαγηθόο θήπνο. 5. Λνύλα
παξθ.

-

Απηνζρεδηαζκνί: Γξαζηεξηόηεηεο: Ζεπγάξηα: 1. Ο παηέξαο δίλεη ζην
παηδί ηνπ ρξήκαηα γηα λα αγνξάζεη εθεκεξίδα, όκσο απηό αγνξάδεη
θάηη άιιν. 2. Ζ λνλά έξρεηαη ζην ζπίηη θέξλνληαο έλα δώξν ζην
βαθηηζηήξη ηεο. Δθείλν όκσο πεξίκελε θάηη εληειώο δηαθνξεηηθό. 3. Ζ
κεηέξα έρεη εηνηκάζεη έλα θαγεηό πνπ δελ αξέζεη θαζόινπ ζην παηδί.

-

Δξακαηνπνίεζε: Γξαζηεξηόηεηεο: Δηαθεκίζεηο- Αληηδηαθεκίζεηο. Σα
παηδηά ζα πξέπεη λα θηηάμνπλ ηε δηθή ηνπο ηειενπηηθή δηαθήκηζε θαη
λα απνθαζίζνπλ αλ ζα παξνπζηάζνπλ ηηο ζεηηθέο ή ηηο αξλεηηθέο
επηπηώζεηο ησλ πξντόλησλ ηνπο.

10ν ΕΡΓΑΣΗΡΘ
-

Πξνεηνηκαζία:

Γεκηνπξγία

θαηάιιεινπ

ςπρνινγηθνύ

θιίκαηνο

δεθηηθόηεηαο. Γξαζηεξηόηεηα: Πεξπαηάκε κηκνύκελνη δώα.
-

Παληνκίκα: Γξαζηεξηόηεηα: Οκαδηθή. 1. Οξρήζηξα. 2. Δξγνζηάζην. 3.
Ενύγθια. 4. αινύλ. 5. Καξάβη.

-

Απηνζρεδηαζκνί: Γξαζηεξηόηεηεο: Ζεπγάξηα. 1. Έλα παηδί πξνζπαζεί
λα πηάζεη θηιίεο κε έλαλ ειηθησκέλν θαη θαζόινπ θηιηθό άλζξσπν ζην
πάξθν. 2. Γύν παηδηά βιέπνπλ ζξίιεξ ζηελ ηειεόξαζε ελώ έμσ έρεη
μεζπάζεη ζύειια. 3. Γύν αδέξθηα ζην δσκάηηό ηνπο. Σν έλα ζέιεη λα
παίμεη, ην άιιν ζέιεη λα δηαβάζεη γηα ην ζρνιείν.
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-

Δξακαηνπνίεζε: Γξαζηεξηόηεηα: Ρόινο από ζεαηξηθό έξγν. Σα παηδηά
ζα πξέπεη αλά δύν λα καο παξνπζηάζνπλ κηα ζθελή από ην έξγν ηνπ
Μνιηέξνπ «Ο θαηά θαληαζίαλ αζζελήο». Πξέπεη, επνκέλσο, λα
δηαιέμνπλ θάπνηνλ ήξσα ηνπ Μνιηέξνπ θαη λα ηνλ ππνδπζνύλ.

11ν ΕΡΓΑΣΗΡΘ
-

Πξνεηνηκαζία:
δεθηηθόηεηαο.

Γεκηνπξγία

θαηάιιεινπ

Γξαζηεξηόηεηα:

Πεξπαηάκε

ςπρνινγηθνύ

θιίκαηνο

κηκνύκελνη

γλσζηνύο

αλζξώπνπο ηεο πνιηηηθήο, ηεο ηζηνξίαο θιπ.
-

Παληνκίκα: Γξαζηεξηόηεηεο: Εκπόδηα-θίλδπλνη. 1. Ξεθεύγνπκε από
έλα ηεξάζηην ρηαπόδη, πνπ πξνζπαζεί κε ηα πινθάκηα ηνπ λα καο
πεξηθπθιώζεη. 2. Κσπειαηνύκε αληίζεηα πξνο ην ξεύκα ηνπ πνηακνύ,
πνπ όιν καο γπξίδεη πίζσ. 3. Πξνζπαζνύκε λα ζεθώζνπκε ηα παληά
θόληξα ζηνλ άλεκν. 4. Δίκαζηε λαπαγνί θαη πξνζπαζνύκε λα
δώζνπκε ζήκα, γηα λα έξζνπλ λα καο πεξηζώζνπλ.

-

Παηρλίδηα ξόισλ: Γξαζηεξηόηεηα: πλεληεύμεηο. Σν έλα παηδί είλαη
ηδηνθηήηεο ζπηηηνύ πνπ θάλεη δηάθνξεο εξσηήζεηο ζηνλ επίδνμν
ελνηθηαζηή.

-

Δξακαηνπνίεζε: Γξαζηεξηόηεηεο: Δηαθεκίζεηο- Αληηδηαθεκίζεηο Σα
παηδηά ζα πξέπεη λα θηηάμνπλ ηε δηθή ηνπο ηειενπηηθή δηαθήκηζε θαη
λα απνθαζίζνπλ αλ ζα παξνπζηάζνπλ ηηο ζεηηθέο ή ηηο αξλεηηθέο
επηπηώζεηο ησλ πξντόλησλ ηνπο.

12ν ΕΡΓΑΣΗΡΘ
-

Πξνεηνηκαζία:

Γεκηνπξγία

θαηάιιεινπ

ςπρνινγηθνύ

θιίκαηνο

δεθηηθόηεηαο. Γξαζηεξηόηεηα: Πεξπαηάκε κηκνύκελνη επαγγέικαηα.
-

Παληνκίκα: Γξαζηεξηόηεηεο: Εκπόδηα – Κίλδπλνη. 1. Πξνζπαζνύκε λα
θαηέβνπκε από ηηο ζθάιεο ηεο ππξνζβεζηηθήο γηα λα ζσζνύκε από
ηελ ππξθαγηά. 2. Πεξπαηάκε ζην ζηελό πεδνύιη ελόο νπξαλνμύζηε. 3.
Γηλόκαζηε κηα κύγα, πνπ πηάζηεθε από κηα αξάρλε θαη πξνζπαζνύκε
λα μεθύγνπκε απ’ ηνλ ηζηό ηεο. 4. Δίκαζηε έλα πνπιί ιαβσκέλν θαη
πξνζπαζνύκε λα πεηάμνπκε.

-

Απηνζρεδηαζκνί: Γξαζηεξηόηεηεο: Παηδηά αλά δεπγάξηα κηινύλ ζην
ηειέθσλν. 1. Έλα δεπγάξη θαπγαδίδεη. 2. Σειεθώλεκα ζηελ αζηπλνκία.
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Κάπνηνο θιέθηεο έρεη κπεη ζην ζπίηη. Σν έλα παηδί είλαη αζηπλνκηθόο
θαη ην άιιν ν ηδηνθηήηεο ηνπ ζπηηηνύ. 3. Κάπνηνο κηιάεη αθαηάπαπζηα,
ελώ ν άιινο πξνζπαζεί λα ηνλ δηαθόςεη.
-

Δξακαηνπνίεζε: Γξαζηεξηόηεηα: Ρόινο από ζεαηξηθό έξγν. Σα παηδηά
ζα πξέπεη αλά δύν λα καο παξνπζηάζνπλ κηα ζθελή από ην έξγν ηνπ
Μνιηέξνπ «Ο θαηά θαληαζίαλ αζζελήο». Πξέπεη, επνκέλσο, λα
δηαιέμνπλ θάπνηνλ ήξσα ηνπ Μνιηέξνπ θαη λα ηνλ ππνδπζνύλ.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 : ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ
ΔΙΑΓΧΓΗ
ΚΤΡΙΟ ΣΟΥΟ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ:
ΔΠΙΓΡΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΘΔΑΣΡΙΚΗ
ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΑΤΣΟΑΝΣΙΛΗΦΗ ΚΑΙ ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ ΑΣΟΜΧΝ
ΣΤΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔ ΑΝΑΓΚΔ
ΔΠΙΜΔΡΟΤ ΔΡΧΣΗΜΑΣΑ

1. ΤΜΦΧΝΙΑ ΑΠΟΦΔΧΝ
ΜΑΘΗΣΧΝ, ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΧΝ,
ΓΟΝΔΧΝ, ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ.

2. ΗΜΑΙΑ ΑΣΟΜΙΚΧΝ ΓΙΑΦΟΡΧΝ:





ΦΤΛΟ
ΝΟΗΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ
ΣΟΠΟ ΓΙΑΜΟΝΗ
ΥΟΛΔΙΟ ΦΟΙΣΗΗ

ΜΔΣΡΟΤΜΔΝΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ
ΑΤΣΟΑΝΣΙΛΗΦΗ:
1.
2.
3.
4.
5.

ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ:

ΥΟΛΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ
ΑΘΛΗΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ
ΥΔΔΙ ΜΔ ΤΝΟΜΗΛΙΚΟΤ
ΦΤΙΚΗ ΔΜΦΑΝΙΗ
ΓΙΑΓΧΓΗ-ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ
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1. ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ

Α. ΜΔΡΟ
ΠΑΡΑΘΔΗ ΣΧΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ Δ ΜΟΡΦΗ ΠΙΝΑΚΧΝ
ΚΑΙ ΡΑΒΓΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΙΑ :
-

ΣΗΝ ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΟΜΑΓΑ
ΣΗΝ ΟΜΑΓΑ ΔΛΔΓΥΟΤ

ΜΔΗ ΣΙΜΗ

ΣΤΠΙΚΗ
ΑΠΟΚΛΙΗ

ΔΛΑΥΙΣΗ ΚΑΙ
ΜΔΓΙΣΗ ΣΙΜΗ

Β.ΜΔΡΟ
ΤΥΔΣΙΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟ (ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο Pearson)

ΔΛΔΓΥΟ ΣΑΤΣΙΗ ΑΠΟΦΔΧΝ
ΓΙΑ ΣΙ ΣΡΔΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ
ΑΣΟΜΧΝ ΣΙ ΟΠΟΙΔ
ΓΙΔΞΗΥΘΗ Η ΔΡΔΤΝΑ

Γ.ΜΔΡΟ
ΜΙΚΣΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΓΙΠΛΗ ΑΝΑΛΤΗ ΓΙΑΚΤΜΑΝΗ (ANOVA)

ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΣΟΤ ΚΑΣΑ ΠΟΟ ΟΙ ΓΙΑΚΤΜΑΝΔΙ
ΓΤΡΧ ΑΠΟ ΣΟΤ ΜΔΟΤ ΟΡΟΤ ΣΧΝ
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΔΙΝΑΙ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΗΜΑΝΣΙΚΔ
Ή ΟΥΙ
ΤΓΚΡΙΗ ΑΠΑΝΣΗΔΧΝ:
1. ΜΑΘΗΣΧΝ ΟΜΑΓΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΜΔ ΜΑΘΗΣΧΝ ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΟΜΑΓΑ
2. ΓΑΚΑΛΧΝ ΟΜΑΓΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΜΔ ΓΑΚΑΛΧΝ ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΟΜΑΓΑ
3. ΦΤΥΟΛΟΓΟΤ ΟΜΑΓΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΜΔ ΦΤΥΟΛΟΓΟΤ ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΟΜΑΓΑ (ΜΟΝΟ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΓΙΚΗ ΑΓΧΓΗ)
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Γ.ΜΔΡΟ
ΒΗΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΠΑΛΙΝΓΡΟΜΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΟΜΑΓΑ

ΔΠΙΛΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΛΤΣΔΡΟΤ ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ
ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΜΔΣΑΞΤ ΣΧΝ ΣΡΙΧΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΧΝ
ΔΡΧΣΗΘΔΝΣΧΝ ΓΙΑ:
-

ΣΗΝ ΠΡΧΣΗ ΜΔΣΡΗΗ (ΠΡΙΝ ΣΗΝ
ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΘΔΑΣΡΙΚΗ ΑΓΧΓΗ)
ΣΗΝ ΓΔΤΣΔΡΗ ΜΔΣΡΗΗ (ΜΔΣΑ)
ΣΟΝ ΔΛΔΓΥΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΔΠΙΓΡΑΗ
ΣΗ ΘΔΑΣΡΙΚΗ ΑΓΧΓΗ
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Α. ΜΔΡΟ
Πξαγκαηνπνηήζεθε έξεπλα κειέηεο ηεο επίδξαζεο από ηελ εθαξκνγή
πξνγξάκκαηνο Θεαηξηθήο Αγσγήο ζε:
-

ζρνιεία

Γεληθήο

Δθπαίδεπζεο

(δεκόζην

θαη

ηδησηηθό

αζηηθνύ

ζπγθξνηήκαηνο θαη δεκόζην ζρνιείν επαξρίαο) θαη ζε
Α1.

Δ.Δ.Δ.Δ.Κ.
Γηαπηζηώζεθε

ελίζρπζε

ησλ

βαζκώλ

απηναληίιεςεο

θαη

απηνεθηίκεζεο ησλ καζεηώλ κεηά ηελ εθαξκνγή Θεαηξηθήο Αγσγήο.
Άηνκα ηππηθήο αλάπηπμεο: Από ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο Θεαηξηθήο
Αγσγήο ζηνπο 230 καζεηέο ηεο Σππηθήο Αλάπηπμεο, απνδεηθλύεηαη όηη νη
κεηαβιεηέο νη νπνίεο δέρνληαη ζεηηθή επίδξαζε είλαη νη αθόινπζεο:
-

Η ζρνιηθή ηθαλόηεηα

-

Οη ζρέζεηο κε ηνπο ζπλνκήιηθνπο

-

Η δηαγσγή- ζπκπεξηθνξά

-

Η απηνεθηίκεζε

ην απνηέιεζκα ζπκθσλνύλ θαη νη ηξεηο νκάδεο εξσηεζέλησλ (καζεηέο,
δάζθαινη, γνλείο). Γηα ηηο 4 παξαπάλσ κεηαβιεηέο ν έιεγρνο δηάξθεηαο
απνδεηθλύεη όηη ην απνηέιεζκα ηεο ζεηηθήο επίδξαζεο δελ έρεη δηάξθεηα αλ ε
ελαζρόιεζε κε ην Θεαηξηθό Παηρλίδη δελ επαλαιακβάλεηαη.
Γηα ηηο δύν κεηαβιεηέο:
-

ηεο αζιεηηθήο ηθαλόηεηαο, θαη

-

ηεο θπζηθήο εκθάληζεο

κόλν νη καζεηέο βιέπνπλ ζεηηθή επίδξαζε θαη κάιηζηα γηα ηελ πεξίπησζε ηεο
θπζηθήο εκθάληζεο κε απνηέιεζκα πνπ δηαξθεί.
Άηνκα κε Δηδηθέο Αλάγθεο: Από ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο Θεαηξηθήο
Αγσγήο ζηνπο 16 καζεηέο κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε, απνδεηθλύεηαη όηη νη
κεηαβιεηέο νη νπνίεο δέρνληαη ζεηηθή επίδξαζε είλαη νη αθόινπζεο:
-

νη ζρέζεηο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο

-

ε θπζηθή εκθάληζε

-

ε δηαγσγή-ζπκπεξηθνξά
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-

ε απηνεθηίκεζε

Γηα ηηο δύν πξώηεο κεηαβιεηέο ην απνηέιεζκα έρεη δηάξθεηα ελώ γηα ηηο
δύν αθόινπζεο απνδεηθλύεηαη όηη αλ ε ελαζρόιεζε κε ηελ Θεαηξηθή
Αγσγή δελ είλαη ζπλερήο, ην απνηέιεζκα θζίλεη κε ηελ πάξνδν ηνπ
ρξόλνπ.
Οη κεηαβιεηέο
-

ηεο ζρνιηθήο ηθαλόηεηαο

-

θαη ηεο αζιεηηθήο ηθαλόηεηαο

δελ επεξεάδνληαη από ηε Θεαηξηθή Αγσγή.
Α2. Γηαπηζηώζεθε ε αλεμαξηεζία ηεο ζεηηθήο επίδξαζεο ηεο Θεαηξηθήο
Αγσγήο από ηηο αηνκηθέο δηαθνξέο ησλ καζεηώλ.
Άηνκα ηππηθήο αλάπηπμεο: Η παξάζεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ζηαηηζηηθήο
αλάιπζεο δείρλεη όηη ηα απνηειέζκαηα είλαη αλεμάξηεηα από:
-

ηελ ηάμε,

-

ην είδνο ηνπ ζρνιείνπ,

-

ηνλ ηόπν δηακνλήο,

-

ην θύιν ηνπ καζεηή.

Άηνκα κε Δηδηθέο Αλάγθεο:

ην δείγκα πιεζπζκνύ ησλ Αηόκσλ κε Δηδηθέο

Αλάγθεο δελ αθήλεη ην πεξηζώξην λα εμαρζνύλ ζπκπεξάζκαηα αζθαιή ζε
ζρέζε κε ην θύιν ή ηελ ηάμε ηνπ καζεηή.
Α3. Γηαπηζηώζεθε ε εγθπξόηεηα ηνπ ζηαζκηζκέλνπ εξσηεκαηνιόγηνπ
πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε σο εξγαιείν ζε απηήλ ηελ έξεπλα.
Οη απαληήζεηο ησλ νκάδσλ ειέγρνπ ζηελ θύξηα έξεπλα δελ δηαθνξνπνηνύληαη
ζηαηηζηηθά

ζεκαληηθά

(αθνύ

δελ

κεζνιαβεί

πξόγξακκα

Θεαηξηθήο

παξέκβαζεο). Σα απνηειέζκαηα απηά δηαπηζηώλνληαη θαη ζηα δύν θνκκάηηα
ηεο έξεπλαο: ζηα άηνκα ηππηθήο αλάπηπμεο θαη ζηα άηνκα κε Δηδηθέο Αλάγθεο.
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Β. ΜΔΡΟ
Δθαξκόζηεθε ν έιεγρνο ζπζρέηηζεο (ζπληειεζηή Pearson) γηα ηηο πξώηεο θαη
ηηο δεύηεξεο κεηξήζεηο ησλ 6 κεηαβιεηώλ ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα θαη ζηελ
νκάδα ειέγρνπ. Σα απνηειέζκαηα είλαη ίδηα ηόζν γηα ηνπο καζεηέο Σππηθήο
Αλάπηπμεο όζν θαη γηα ηνπο καζεηέο κε Δηδηθέο Αλάγθεο.
Απνδείρηεθε

ε

ζύκπλνηα

απόςεσλ

κεηαμύ

ησλ

θαηεγνξηώλ

εξσηεζέλησλ.
Πεηξακαηηθή νκάδα: Ιζρπξά ζεηηθέο ζπζρεηίζεηο εκθαλίδνπλ νη πξώηεο ή νη
δεπηέξεο κεηξήζεηο κεηαμύ καζεηώλ, δαζθάισλ, γνλέσλ γηα ηελ ίδηα
κεηαβιεηή (κε επίπεδν αμηνπηζηίαο ξ<0.01).
Οκάδα ειέγρνπ: Όιεο νη απαληήζεηο ζηελ 1ε θαη 2ε κέηξεζε ησλ καζεηώλ θαη
ησλ δαζθάισλ θαη γηα ηηο 6 κεηαβιεηέο παξνπζηάδνπλ πνιύ ηζρπξή ζεηηθή
ζπζρέηηζε κεηαμύ ηνπο (κε επίπεδν αμηνπηζηίαο ξ<0.01). Απηό ην ζπκπέξαζκα
εληζρύεη ηελ αμηνπηζηία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, θαζώο:


Τπάξρεη ζπκθσλία κεηαμύ καζεηώλ θαη δαζθάισλ



Σν απνηέιεζκα δελ αιιάδεη ζε βάζνο ρξόλνπ από ηελ πξώηε ζηε
δεύηεξε κέηξεζε.

Γ. ΜΔΡΟ
Γηαπηζηώζεθε ζε πνηεο κεηαβιεηέο ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή
επίδξαζε από ηελ εθαξκνγή Θεαηξηθήο Αγσγήο.
Ο

κηθηόο

ζρεδηαζκόο

αλάιπζεο

ANOVA

πνπ

εθαξκόδεηαη

ζηα

εξσηεκαηνιόγηα καζεηώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ (Άηνκα ηππηθήο αλάπηπμεο) θαη
καζεηώλ, εθπαηδεπηηθώλ θαη ςπρνιόγσλ (Άηνκα κε Δηδηθέο Αλάγθεο)
απνδεηθλύεη ηελ ζηαηηζηηθή ζεκαληηθόηεηα ηεο ζεηηθήο επίδξαζεο ηεο
Θεαηξηθήο Αγσγήο.
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Άηνκα ηππηθήο αλάπηπμεο:
- ζηα εξσηεκαηνιόγηα ησλ καζεηώλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε
κεηαμύ πξώηεο θαη δεύηεξεο κέηξεζεο εκθαλίδνπλ θαη νη έμη κεηαβιεηέο.
- ζηα εξσηεκαηνιόγηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αύμεζε
εκθαλίδνπλ νη ηέζζεξεηο κεηαβιεηέο ηεο ζρνιηθήο ηθαλόηεηαο, ησλ ζρέζεσλ κε
ηνπο ζπλνκήιηθνπο, ηεο δηαγσγήο-ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο απηνεθηίκεζεο.
Άηνκα κε Δηδηθέο Αλάγθεο:
Σα απνηειέζκαηα εθαξκνγήο ηνπ κηθηνύ ζρεδηαζκνύ αλάιπζεο ANOVA
ζπκθσλνύλ θαη γηα ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο (καζεηέο, εθπαηδεπηηθνί, ςπρνιόγνη).
Γηα ηηο ηξεηο κεηαβιεηέο (ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο ζπλνκήιηθνπο, ηεο θπζηθήο
εκθάληζεο, ηεο δηαγσγήο-ζπκπεξηθνξάο) ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή
δηαθνξά κεηαμύ πξώηεο θαη δεύηεξεο κέηξεζεο.

Γηα ηελ κεηαβιεηή ηεο

Απηνεθηίκεζεο ην απνηέιεζκα δείρλεη κηα νξηαθά ζεκαληηθή ζηαηηζηηθή
δηαθνξνπνίεζε.

Δλώ

γηα

ηελ

ζρνιηθή

θαη

ηελ

αζιεηηθή

ηθαλόηεηα

απνδεηθλύεηαη όηη δελ ππάξρεη ζεηηθή επίδξαζε.
Γ. ΜΔΡΟ
Γηα ηελ θάζε κέηξεζε (1ε κέηξεζε, 2ε κέηξεζε, κέηξεζε δηάξθεηαο) ηεο θάζε
κεηαβιεηήο επηιέγεηαη ν θαιύηεξνο παξάγνληαο πξόβιεςεο (καζεηήο,
εθπαηδεπηηθόο, γνληόο ή ςπρνιόγνο). Χζηόζν, επεηδή όπσο απνδείρηεθε από
ηνλ έιεγρν ζπζρεηίζεσλ, ππάξρεη γεληθά ζύκπλνηα απόςεσλ, θαη νη ηξεηο
θαηεγνξίεο απνηεινύλ πνιύ θαιό παξάγνληα πξόβιεςεο ησλ απαληήζεσλ.
Σν απνηέιεζκα ηζρύεη ηόζν γηα ηα άηνκα ηππηθήο αλάπηπμεο όζν θαη γηα ηα
άηνκα κε Δηδηθέο Αλάγθεο.
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4.1. ΠΑΡΑΘΔΗ ΣΧΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ Δ ΜΟΡΦΗ
ΠΙΝΑΚΧΝ ΚΑΙ ΡΑΒΓΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ.
4.1.1. ΑΣΟΜΑ ΣΤΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ
Η Πεηξακαηηθή Οκάδα ζηα άηνκα ηππηθήο αλάπηπμεο απνηειείηαη από 230
καζεηέο (ζε ηξεηο ζρνιηθέο ηάμεηο –ηεηάξηε, πέκπηε θαη έθηε- θαη ηξία
δεκνηηθά ζρνιεία –δεκόζην θαη ηδησηηθό κεγάινπ αζηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο θαη
δεκόζην επαξρίαο). πγθεληξώζεθαλ θαη επεμεξγάζηεθαλ εξσηεκαηνιόγηα
ησλ καζεηώλ θαη ησλ δαζθάισλ γηα ην ζύλνιν ησλ 230 καζεηώλ θαη
εξσηεκαηνιόγηα γνλέσλ ησλ 72 καζεηώλ ηεο πέκπηεο θαη έθηεο δεκνηηθνύ
ηνπ ζρνιείνπ ηεο επαξρίαο.
Ο έιεγρνο δηάξθεηαο ηεο επίδξαζεο ηνπ Θεαηξηθνύ Παηρληδηνύ έγηλε ζε 33
καζεηέο ηεο πέκπηεο ηάμεο ηνπ ζρνιείνπ ηεο επαξρίαο. πγθεληξώζεθαλ
εξσηεκαηνιόγηα θαη από ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο: καζεηέο, δάζθαινη, γνλείο.
Παξαζέηνληαη νη πίλαθεο κέζεο ηηκήο, ηππηθήο απόθιηζεο, ειάρηζηεο θαη
κέγηζηεο ηηκήο γηα ηηο έμη κεηαβιεηέο όπσο αμηνινγήζεθαλ θαηά ηελ πξώηε, ηε
δεύηεξε κέηξεζε θαη ηνλ έιεγρν δηάξθεηαο από ηα εξσηεκαηνιόγηα καζεηώλ,
δαζθάισλ θαη γνλέσλ.
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΟΜΑΓΑ ΑΣΟΜΧΝ ΣΤΠΙΚΗ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ
ΠΙΝΑΚΑ 4.1.1.1. : ρνιηθή ηθαλόηεηα
N

Διάρηζηε

Μέγηζηε

Μ.Ο.

Σππηθή Απόθιηζε

ρνιηθή ηθαλόηεηα καζεηώλ 1

230

1,20

4,00

2,7087

,47928

ρνιηθε ηθαλόηεηα καζεηώλ 2

230

2,00

4,00

3,2513

,44228

33

2,00

4,00

3,3879

,50483

ρνιηθή ηθαλόηεηα δαζθάισλ 1

230

1,00

3,60

2,5322

,53286

ρνιηθή ηθαλόηεηα δαζθάισλ 2

230

2,00

4,00

3,4887

,50513

ρνιηθή ηθαλόηεηα δαζθάισλ δηάξθεηα

33

2,80

4,00

3,5939

,37909

ρνιηθή ηθαλόηεηα γνλέσλ 1

72

1,60

4,00

2,8667

,37529

ρνιηθή ηθαλόηεηα γνλέσλ 2

72

2,60

4,00

3,7778

,28196

ρνιηθή ηθαλόηεηα γνλέσλ δηάξθεηα

33

3,20

4,00

3,8061

,21497

ρνιηθή ηθαλόηεηα καζεηώλ δηάξθεηα
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ΠΙΝΑΚΑ 4.1.1.2. : ρέζεηο κε ζπλνκειίθνπο
N

Διάρηζηε

Μέγηζηε

Μ.Ο.

Σππηθή Απόθιηζε

ρέζεηο κε ζπλνκειίθνπο καζεηώλ 1

230

1,00

4,00

2,5939

,56240

ρέζεηο κε ζπλνκειίθνπο καζεηώλ 2

230

2,00

4,00

3,3122

,41598

ρέζεηο κε ζπλνκειίθνπο καζ. δηάξθεηα

33

1,40

3,40

2,4667

,50166

ρέζεηο κε ζπλνκειίθνπο δαζθάισλ 1

230

1,20

3,60

2,5530

,48906

ρέζεηο κε ζπλνκειίθνπο δαζθάισλ 2

230

2,00

4,00

3,3165

,41751

ρέζεηο κε ζπλνκειίθνπο δαζθ. δηάξθεηα

33

1,40

3,40

2,4061

,44857

ρέζεηο κε ζπλνκειίθνπο γνλέσλ 1

72

1,60

3,60

2,6028

,48352

ρέζεηο κε ζπλνκειίθνπο γνλέσλ 2

72

2,00

4,00

3,3139

,38977

ρέζεηο κε ζπλνκειίθνπο γνλ. δηάξθεηα

33

1,40

3,40

2,4788

,48461

ΠΙΝΑΚΑ 4.1.1.3. : Αζιεηηθή ηθαλόηεηα
Διάρηζηε

Μέγηζηε

Αζιεηηθή ηθαλόηεηα καζεηώλ 1

230

1,20

4,00

2,5559

,54346

Αζιεηηθή ηθαλόηεηα καζεηώλ 2

230

1,40

4,00

3,0817

,49726

Αζιεηηθή ηθαλόηεηα καζ. δηάξθεηα

33

1,60

3,60

2,4606

,44857

Αζιεηηθή ηθαλόηεηα δαζθάισλ 1

230

1,00

4,00

2,5165

,49238

Αζιεηηθή ηθαλόηεηα δαζθάισλ 2

230

1,00

4,00

2,5183

,49373

Αζιεηηθε ηθαλόηεηα δαζθ. δηάξθεηα

33

1,60

3,60

2,4485

,43598

Αζιεηηθή ηθαλόηεηα γνλέσλ 1

72

1,80

3,60

2,6778

,38207

Αζιεηηθή ηθαλόηεηα γνλέσλ 2

72

1,80

4,00

2,8333

,47826

Αζιεηηθή ηθαλόηεηα γνλέσλ δηάξθεηα

33

2,00

3,60

2,6303

,39409

N
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Μ.Ο.

Σππηθή Απόθιηζε

ΠΙΝΑΚΑ 4.1.1.4. : Φπζηθή εκθάληζε
N

Διάρηζηε

Μέγηζηε

Μ.Ο.

Σππηθή Απόθιηζε

Φπζηθή εκθάληζε καζεηώλ 1

230

1,20

3,60

2,5696

,48084

Φπζηθή εκθάληζε καζεηώλ 2

230

2,20

4,00

3,2965

,36421

33

2,80

4,00

3,3636

,37899

Φπζηθή εκθάληζε δαζθάισλ 1

230

1,00

3,60

2,6296

,40282

Φπζηθή εκθάληζε δαζθάισλ 2

230

1,40

3,60

2,8000

,36098

Φπζηθή εκθάληζε δαζθάισλ δηάξθεηα

33

2,40

3,20

2,8606

,28056

Φπζηθή εκθάληζε γνλέσλ 1

72

2,20

3,60

2,9417

,29918

Φπζηθή εκθάληζε γνλέσλ 2

72

2,40

3,60

3,0944

,24199

Φπζηθή εκθάληζε γνλέσλ δηάξθεηα

33

2,60

3,40

3,0970

,18789

Φπζηθή εκθάληζε καζεηώλ δηάξθεηα

ΠΙΝΑΚΑ 4.1.1.5. : Γηαγσγή - ζπκπεξηθνξά
N

Διάρηζηε

Μέγηζηε

Μ.Ο.

Σππηθή Απόθιηζε

Γηαγσγή-πκπεξηθνξά καζεηώλ 1

230

1,00

4,00

2,5626

,56707

Γηαγσγή-πκπεξηθνξά καζεηώλ 2

230

2,00

4,00

3,1887

,45940

Γηαγσγή-πκπεξηθνξά καζ. δηάξθεηα

33

2,00

3,20

2,5394

,35876

Γηαγσγή-πκπεξηθνξά δαζθάισλ 1

230

1,00

3,60

2,4061

,55897

Γηαγσγή-πκπεξηθνξά δαζθάισλ 2

230

2,00

4,00

3,1887

,45978

Γηαγσγή-πκπεξηθνξά δαζθ. δηάξθεηα

33

2,00

3,20

2,5152

,36066

Γηαγσγή-πκπεξηθνξά γνλέσλ 1

72

1,00

4,00

2,5833

,56643

Γηαγσγή-πκπεξηθνξά γνλέσλ 2

72

2,00

4,00

3,1056

,50793

Γηαγσγή-πκπεξηθνξά γνλέσλ δηάξθεηα

33

2,00

3,20

2,5333

,36286

ΠΙΝΑΚΑ 4.1.1.6. : Απηνεθηίκεζε
N

Διάρηζηε

Μέγηζηε

Μ.Ο.

Σππηθή Απόθιηζε

Απηνεθηίκεζε καζεηώλ 1

230

1,20

3,80

2,7278

,45189

Απηνεθηίκεζε καζεηώλ 2

230

3,00

4,00

3,5957

,28619

Απηνεθηίκεζε καζ. δηάξθεηα

33

2,60

3,40

3,0545

,22513

Απηνεθηίκεζε δαζθάισλ 1

230

1,20

3,20

2,6557

,39299

Απηνεθηίκεζε δαζθάισλ 2

230

3,00

4,00

3,5974

,28864

Απηνεθηίκεζε δαζθ. δηάξθεηα

33

2,80

3,60

3,1455

,20170

Απηνεθηίκεζε γνλέσλ 1

72

1,80

3,80

2,7889

,35665

Απηνεθηίκεζε γνλέσλ 2

72

3,00

4,00

3,5083

,29823

Απηνεθηίκεζε γνλέσλ δηάξθεηα

33

2,80

3,80

3,2545

,22513
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Από ηνπο πίλαθεο 4.1.1.1-6 πξνθύπηνπλ ηα εμήο ζπκπεξάζκαηα:


Η ζρνιηθή ηθαλόηεηα (πίλαθαο 4.1.1.1.) ησλ καζεηώλ επεξεάδεηαη πνιύ
ζεηηθά από ην ζεαηξηθό παηρλίδη θαη ην απνηέιεζκα θαίλεηαη λα δηαξθεί.
ε απηό ζπκθσλνύλ θαη νη ηξεηο θαηεγνξίεο ησλ εξσηεζέλησλ
(καζεηέο, δάζθαινη, γνλείο) θαη ηα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνπλ
αξθεηά θαιή ζπζπείξσζε γύξσ από ηηο κέζεο ηηκέο.



Καη νη ηξεηο θαηεγνξίεο, επίζεο, βιέπνπλ ζεηηθό απνηέιεζκα (ρσξίο
δηάξθεηα σζηόζν) ζηηο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλνκήιηθνπο(πίλαθαο 4.1.1.2.).
Καη απηέο νη κεηξήζεηο έρνπλ θαιή ζπζπείξσζε.



ηελ κεηαβιεηή ηεο αζιεηηθήο ηθαλόηεηαο(πίλαθαο 4.1.1.3.), κόλν νη
καζεηέο ζεσξνύλ όηη επεξεάδεηαη ζεηηθά ε απόδνζε ηνπο από ην
ζεαηξηθό παηρλίδη, αλ θαη ε επίδξαζε είλαη ρσξίο δηάξθεηα. Οη δάζθαινη
θαη νη γνλείο δελ βιέπνπλ δηαθνξνπνίεζε ηεο αζιεηηθήο ηθαλόηεηαο. Η
δηαζπνξά ηηκώλ είλαη κηθξή θαη ζε απηή ηε κέηξεζε θαη γηα ηηο ηξεηο
θαηεγνξίεο.



Οκνίσο, ε θπζηθή εκθάληζε (πίλαθαο 4.1.1.4.) εκθαλίδεηαη πνιύ ζεηηθά
επεξεαζκέλε κόλν ζηα εξσηεκαηνιόγηα ησλ καζεηώλ κε απνηέιεζκα
πνπ έρεη δηάξθεηα. Η δηαζπνξά ηηκώλ είλαη κηθξή θαη ζε απηή ηε
κέηξεζε θαη γηα ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο.



Η δηαγσγή-ζπκπεξηθνξά (πίλαθαο 4.1.1.5.) επεξεάδεηαη ζεηηθά ζε
ζεκαληηθό βαζκό, ρσξίο δηάξθεηα. Σν απνηέιεζκα βξίζθεη ζύκθσλνπο
όινπο ηνπο εξσηεζέληεο κε κηθξή δηαζπνξά ηηκώλ.



Η απηνεθηίκεζε (πίλαθαο 4.1.1.6.) απμάλεηαη ζεκαληηθά κεηαμύ
πξώηεο θαη δεύηεξεο κέηξεζεο αιιά ν έιεγρνο δηάξθεηαο απνδεηθλύεη
όηη ε ζπλερήο ελαζρόιεζε κε ην ζεαηξηθό παηρλίδη είλαη απαξαίηεηε
(απνηέιεζκα ζην νπνίν ζπκθσλνύλ θαη νη καζεηέο θαη νη δάζθαινη θαη
νη γνλείο). Η ηειεπηαία κεηαβιεηή παξνπζηάδεη θαη ηελ κεγαιύηεξε
ζπζπείξσζε ηηκώλ γύξσ από ηνπο κέζνπο όξνπο.
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ηνπο

πίλαθεο

4.1.1.7-24

γίλεηαη

ζπγθξηηηθή

παξάζεζε

ησλ

απνηειεζκάησλ ζε ζρέζε κε ην θύιν ηνπ καζεηή, ηελ ηάμε θαη ην είδνο
ηνπ ζρνιείνπ γηα ηηο έμη κεηαβιεηέο. Δίλαη εληππσζηαθό ην γεγνλόο όηη
ην κέγεζνο ηεο ζεηηθήο επίδξαζεο είλαη αλεμάξηεην από ηνπο ηξεηο
απηνύο παξάγνληεο. Οη απαληήζεηο ηόζν ησλ καζεηώλ, όζν θαη ησλ
δαζθάισλ ζπγθιίλνπλ πξνο ηελ ίδηα θαηεύζπλζε ρσξίο ζεκαληηθή απόθιηζε
κεηαμύ ηνπο θαη κε κηθξό βαζκό δηαζπνξάο.

ΠΙΝΑΚΑ 4.1.1.7
ύγθξηζε κεηαμύ πξώηεο θαη δεύηεξεο κέηξεζεο ηεο ζρνιηθήο ηθαλόηεηαο ζην
ζύλνιν ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ησλ καζεηώλ θαη ησλ δαζθάισλ θαη παξάζεζε ησλ
απνηειεζκάησλ ζε ζρέζε κε ην θύιν ηνπ καζεηή.

Φύιν καζεηώλ
Αγόξηα

Μ.Ο.
N
Σππηθή Απόθιηζε

Κνξίηζηα Μ.Ο.
N
ύλνιν

ρνιηθή ηθαλόηεηα ρνιηθή ηθαλόηεηα ρνιηθή ηθαλόηεηα ρνιηθή ηθαλόηεηα
καζεηώλ 1
καζεηώλ 2
δαζθάισλ 1
δαζθάισλ 2
2,6149

3,2000

2,4711

3,4380

121

121

121

121

,44957

,44870

,51437

,48533

2,8128

3,3083

2,6000

3,5450

109

109

109

109

Σππηθή Απόθιηζε

,49162

,42993

,54705

,52272

Μ.Ο.

2,7087

3,2513

2,5322

3,4887

230

230

230

230

,47928

,44228

,53286

,50513

N
Σππηθή Απόθιηζε
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ΠΙΝΑΚΑ 4.1.1.8
ύγθξηζε κεηαμύ πξώηεο θαη δεύηεξεο κέηξεζεο ηεο ζρνιηθήο ηθαλόηεηαο ζην ζύλνιν ησλ
εξσηεκαηνινγίσλ ησλ καζεηώλ θαη ησλ δαζθάισλ θαη παξάζεζε ησλ απνηειεζκάησλ ζε
ζρέζε κε ηελ ηάμε ηνπ καζεηή.
ρνιηθή ηθαλόηεηα ρνιηθή ηθαλόηεηα ρνιηθή ηθαλόηεηα ρνιηθή ηθαλόηεηα
καζεηώλ 1
καζεηώλ 2
δαζθάισλ 1
δαζθάισλ 2

Σάμε καζεηώλ
Σεηάξηε

Μ.Ο.

2,7191

3,3106

2,6766

3,6085

94

94

94

94

Σππηθή Απόθιηζε

,44220

,41334

,43016

,40631

Μ.Ο.

2,7444

3,3694

2,4917

3,4583

N
Πέκπηε

N
Έθηε

72

72

72

72

Σππηθή Απόθιηζε

,45560

,43204

,57157

,54997

Μ.Ο.

2,6531

3,0313

2,3656

3,3469

64

64

64

64

Σππηθή Απόθιηζε

,55463

,42197

,57410

,54771

Μ.Ο.

2,7087

3,2513

2,5322

3,4887

230

230

230

230

,47928

,44228

,53286

,50513

N
ύλνιν

N
Σππηθή Απόθιηζε

ΠΙΝΑΚΑ 4.1.1.9
ύγθξηζε κεηαμύ πξώηεο θαη δεύηεξεο κέηξεζεο ηεο ζρνιηθήο ηθαλόηεηαο ζην ζύλνιν ησλ
εξσηεκαηνινγίσλ ησλ καζεηώλ θαη ησλ δαζθάισλ θαη παξάζεζε ησλ απνηειεζκάησλ ζε
ζρέζε κε ην ζρνιείν ηνπ καζεηή.

ρνιηθή
ηθαλόηεηα
καζεηώλ 1

ρνιείν
Δπαξρία

Μ.Ο.

2,5500

3,5306

72

72

72

72

Σππ. Απόθιηζε

,43370

,47468

,43991

,41677

Μ.Ο.

2,7688

3,2156

2,3000

3,2656

64

64

64

64

Σππ. Απόθιηζε

,57040

,44265

,67424

,64346

Μ.Ο.

2,7191

3,3106

2,6766

3,6085

N
ύλνιν

ρνιηθή
ηθαλόηεηα
δαζθάισλ 2

3,2056

N
Ιδησηηθό πόιεο

ρνιηθή
ηθαλόηεηα
δαζθάισλ 1

2,6417

N
Γεκόζην πόιεο

ρνιηθή
ηθαλόηεηα
καζεηώλ 2

94

94

94

94

Σππ. Απόθιηζε

,44220

,41334

,43016

,40631

Μ.Ο.

2,7087

3,2513

2,5322

3,4887

230

230

230

230

,47928

,44228

,53286

,50513

N
Σππ. Απόθιηζε
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ΠΙΝΑΚΑ 4.1.1.10
ύγθξηζε κεηαμύ πξώηεο θαη δεύηεξεο κέηξεζεο ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο ζπλνκειίθνπο
ζην ζύλνιν ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ησλ καζεηώλ θαη ησλ δαζθάισλ θαη παξάζεζε
ησλ απνηειεζκάησλ ζε ζρέζε κε ην θύιν ηνπ καζεηή.
ρέζεηο κε

ρέζεηο κε

ρέζεηο κε

ρέζεηο κε

ζπλνκειίθνπο

ζπλνκειίθνπο

ζπλνκειίθνπο

ζπλνκειίθνπο

καζεηώλ 1

καζεηώλ 2

δαζθάισλ 1

δαζθάισλ 2

Φύιν καζεηώλ
Αγόξηα

Μ.Ο.

2,5818

3,2860

2,5504

3,2909

121

121

121

121

,56862

,45006

,52743

,45166

2,6073

3,3413

2,5560

3,3450

109

109

109

109

Σππηθή Απόθιηζε

,55772

,37447

,44502

,37601

Μ.Ο.

2,5939

3,3122

2,5530

3,3165

230

230

230

230

,56240

,41598

,48906

,41751

N
Σππηθή Απόθιηζε
Κνξίηζηα Μ.Ο.
N

ύλνιν

N
Σππηθή Απόθιηζε

ΠΙΝΑΚΑ 4.1.1.11
ύγθξηζε κεηαμύ πξώηεο θαη δεύηεξεο κέηξεζεο ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ζην
ζύλνιν ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ησλ καζεηώλ θαη ησλ δαζθάισλ θαη παξάζεζε ησλ
απνηειεζκάησλ ζε ζρέζε κε ηελ ηάμε ηνπ καζεηή.

ρέζεηο κε
ζπλνκειίθνπο
καζεηώλ 1

Σάμε καζεηώλ
Σεηάξηε

Μ.Ο.

2,5638

3,2787

94

94

94

94

Σππηθή Απόθιηζε

,54127

,44694

,53357

,44694

Μ.Ο.

2,5139

3,3917

2,4778

3,4028

72

72

72

72

Σππηθή Απόθιηζε

,57244

,38630

,46821

,38783

Μ.Ο.

2,7344

3,2719

2,6219

3,2750

64

64

64

64

Σππηθή Απόθιηζε

,56462

,39419

,43661

,39601

Μ.Ο.

2,5939

3,3122

2,5530

3,3165

N
ύλνιν

ρέζεηο κε
ζπλνκειίθνπο
δαζθάισλ 2

3,2787

N
Έθηε

ρέζεηο κε
ζπλνκειίθνπο
δαζθάισλ 1

2,5596

N
Πέκπηε

ρέζεηο κε
ζπλνκειίθνπο
καζεηώλ 2

N
Σππηθή Απόθιηζε

230

230

230

230

,56240

,41598

,48906

,41751
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ΠΙΝΑΚΑ 4.1.1.12
ύγθξηζε κεηαμύ πξώηεο θαη δεύηεξεο κέηξεζεο ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ζην
ζύλνιν ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ησλ καζεηώλ θαη ησλ δαζθάισλ θαη παξάζεζε ησλ
απνηειεζκάησλ ζε ζρέζε κε ην ζρνιείν ηνπ καζεηή.

ρέζεηο κε
ζπλνκειίθνπο
καζεηώλ 1

ρνιείν
Δπαξρία

Μ.Ο.

Ιδησηηθό
πόιεο

ύλνιν

ρέζεηο κε
ζπλνκειίθνπο
δαζθάισλ 1

ρέζεηο κε
ζπλνκειίθνπο
δαζθάισλ 2

2,5917

3,3111

2,5361

3,3111

72

72

72

72

Σππηθή
Απόθιηζε

,49155

,38986

,44510

,39559

Μ.Ο.

2,6469

3,3625

2,5562

3,3781

N

Γεκόζην
πόιεο

ρέζεηο κε
ζπλνκειίθνπο
καζεηώλ 2

N

64

64

64

64

Σππηθή
Απόθιηζε

,66356

,39821

,47472

,39540

Μ.Ο.

2,5596

3,2787

2,5638

3,2787

94

94

94

94

Σππηθή
Απόθιηζε

,54127

,44694

,53357

,44694

Μ.Ο.

2,5939

3,3122

2,5530

3,3165

230

230

230

230

,56240

,41598

,48906

,41751

N

N
Σππηθή
Απόθιηζε

ΠΙΝΑΚΑ 4.1.1.13
ύγθξηζε κεηαμύ πξώηεο θαη δεύηεξεο κέηξεζεο ηεο αζιεηηθήο ηθαλόηεηαο ζην
ζύλνιν ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ησλ καζεηώλ θαη ησλ δαζθάισλ θαη παξάζεζε ησλ
απνηειεζκάησλ ζε ζρέζε κε ην θύιν ηνπ καζεηή.

Φύιν καζεηώλ
Αγόξηα

Μ.Ο.

Αζιεηηθή
ηθαλόηεηα
καζεηώλ 2

Αζιεηηθή
ηθαλόηεηα
δαζθάισλ 1

Αζιεηηθή
ηθαλόηεηα
δαζθάισλ 2

2,6364

3,1901

2,6066

2,6083

121

121

121

121

,54222

,47529

,51636

,51987

2,4665

2,9615

2,4165

2,4183

109

109

109

109

Σππηθή Απόθιηζε

,53316

,49552

,44566

,44434

Μ.Ο.

2,5559

3,0817

2,5165

2,5183

N
Σππηθή Απόθιηζε
Κνξίηζηα Μ.Ο.
N
ύλνιν

Αζιεηηθή
ηθαλόηεηα
καζεηώλ 1

N
Σππηθή Απόθιηζε

230

230

230

230

,54346

,49726

,49238

,49373
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ΠΙΝΑΚΑ 4.1.1.14
ύγθξηζε κεηαμύ πξώηεο θαη δεύηεξεο κέηξεζεο ηεο αζιεηηθήο ηθαλόηεηαο ζην
ζύλνιν ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ησλ καζεηώλ θαη ησλ δαζθάισλ θαη παξάζεζε ησλ
απνηειεζκάησλ ζε ζρέζε κε ηελ ηάμε ηνπ καζεηή.
Σάμε καζεηώλ

Αζιεηηθή
ηθαλόηεηα
καζεηώλ 1

Σεηάξηε Μ.Ο.

Αζιεηηθή
ηθαλόηεηα
δαζθάισλ 1

Αζιεηηθή
ηθαλόηεηα
δαζθάισλ 2

2,5128

3,1340

2,5213

2,5234

94

94

94

94

,58846

,51838

,57039

,57482

2,5868

3,0556

2,4889

2,4889

72

72

72

72

Σππ.Απόθι.

,53904

,55383

,44009

,44009

Μ.Ο.

2,5844

3,0344

2,5406

2,5437

64

64

64

64

,47982

,38636

,42565

,42234

2,5559

3,0817

2,5165

2,5183

N
Σππ.Απόθι.
Πέκπηε Μ.Ο.
N
Έθηε

Αζιεηηθή
ηθαλόηεηα
καζεηώλ 2

N
Σππ.Απόθι.
ύλνιν Mean
N
Σππ.Απόθι.

230

230

230

230

,54346

,49726

,49238

,49373

ΠΙΝΑΚΑ 4.1.1.15
ύγθξηζε κεηαμύ πξώηεο θαη δεύηεξεο κέηξεζεο ηεο αζιεηηθήο ηθαλόηεηαο ζην
ζύλνιν ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ησλ καζεηώλ θαη ησλ δαζθάισλ θαη παξάζεζε ησλ
απνηειεζκάησλ ζε ζρέζε κε ην ζρνιείν ηνπ καζεηή.

ρνιείν
Δπαξρία

Μ.Ο.

Αζιεηηθή

Αζιεηηθή

Αζιεηηθή

Αζιεηηθή

ηθαλόηεηα

ηθαλόηεηα

ηθαλόηεηα

ηθαλόηεηα

καζεηώλ 1

καζεηώλ 2

δαζθάισλ 1

δαζθάισλ 2

2,5056

3,1083

2,4944

2,4972

72

72

72

72

Σππ.Απόθιηζε

,42323

,43758

,41381

,41110

Γεκόζην

Μ.Ο.

2,6758

2,9750

2,5344

2,5344

πόιεο

N

64

64

64

64

Σππ.Απόθιηζε

,58330

,51946

,45503

,45503

Ιδησηηθό

Μ.Ο.

2,5128

3,1340

2,5213

2,5234

πόιεο

N

94

94

94

94

Σππ.Απόθιηζε

,58846

,51838

,57039

,57482

Μ.Ο.

2,5559

3,0817

2,5165

2,5183

230

230

230

230

,54346

,49726

,49238

,49373

N

ύλνιν

N
Σππ.Απόθιηζε
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ΠΙΝΑΚΑ 4.1.1.16
ύγθξηζε κεηαμύ πξώηεο θαη δεύηεξεο κέηξεζεο ηεο θπζηθήο εκθάληζεο ζην ζύλνιν
ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ησλ καζεηώλ θαη ησλ δαζθάισλ θαη παξάζεζε ησλ
απνηειεζκάησλ ζε ζρέζε κε ην θύιν ηνπ καζεηή.

Φύιν καζεηώλ
Αγόξηα

Φπζηθή

Φπζηθή

Φπζηθή

Φπζηθή

εκθάληζε

εκθάληζε

εκθάληζε

εκθάληζε

καζεηώλ 1

καζεηώλ 2

δαζθάισλ 1

δαζθάισλ 2

Μ.Ο.

2,5719

3,2810

2,6562

2,8165

121

121

121

121

,48118

,34793

,40843

,35458

2,5670

3,3138

2,6000

2,7817

109

109

109

109

Σππηθή Απόθιηζε

,48267

,38236

,39628

,36872

Μ.Ο.

2,5696

3,2965

2,6296

2,8000

230

230

230

230

,48084

,36421

,40282

,36098

N
Σππηθή Απόθιηζε
Κνξίηζηα Μ.Ο.
N

ύλνιν

N
Σππηθή Απόθιηζε

ΠΙΝΑΚΑ 4.1.1.17
ύγθξηζε κεηαμύ πξώηεο θαη δεύηεξεο κέηξεζεο ηεο θπζηθήο εκθάληζεο ζην ζύλνιν
ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ησλ καζεηώλ θαη ησλ δαζθάισλ θαη παξάζεζε ησλ
απνηειεζκάησλ ζε ζρέζε κε ηελ ηάμε ηνπ καζεηή.
Σάμε καζεηώλ
Σεηάξηε Μ.Ο.

Φπζηθή
εκθάληζε
καζεηώλ 2

Φπζηθή
Φπζηθή
εκθάληζε δαζθάισλ εκθάληζε δαζθάισλ
1
2

2,5043

3,2787

2,6936

2,8447

94

94

94

94

,46810

,39373

,37868

,33589

2,5917

3,3556

2,6028

2,8139

72

72

72

72

Σππ.Απόθιηζε

,49611

,35875

,41452

,36048

Μ.Ο.

2,6406

3,2562

2,5656

2,7187

N
Σππ.Απόθιηζε
Πέκπηε Μ.Ο.
N
Έθηε

Φπζηθή
εκθάληζε
καζεηώλ 1

N
Σππ.Απόθιηζε
ύλνιν Μ.Ο.
N
Σππ.Απόθιηζε

64

64

64

64

,47700

,31966

,41642

,38827

2,5696

3,2965

2,6296

2,8000

230

230

230

230

,48084

,36421

,40282

,36098
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ΠΙΝΑΚΑ 4.1.1.18
ύγθξηζε κεηαμύ πξώηεο θαη δεύηεξεο κέηξεζεο ηεο θπζηθήο εκθάληζεο ζην ζύλνιν ησλ
εξσηεκαηνινγίσλ ησλ καζεηώλ θαη ησλ δαζθάισλ θαη παξάζεζε ησλ απνηειεζκάησλ ζε
ζρέζε κε ην ζρνιείν ηνπ καζεηή.

Φπζηθή
εκθάληζε
καζεηώλ 1

ρνιείν
Δπαξρία

Μ.Ο.

2,5889

2,7611

72

72

72

72

Σππ.Απόθιηζε

,44192

,36304

,40544

,35783

Μ.Ο.

2,6469

3,3250

2,5812

2,7781

64

64

64

64

Σππ.Απόθιηζε

,53303

,32170

,42720

,39700

Μ.Ο.

2,5043

3,2787

2,6936

2,8447

94

94

94

94

Σππ.Απόθιηζε

,46810

,39373

,37868

,33589

Μ.Ο.

2,5696

3,2965

2,6296

2,8000

N

ύλνιν

Φπζηθή
εκθάληζε
δαζθάισλ 2

3,2944

N

Ιδησηηθό
πόιεο

Φπζηθή
εκθάληζε
δαζθάισλ 1

2,5861

N
Γεκόζην
πόιεο

Φπζηθή
εκθάληζε
καζεηώλ 2

N
Σππ.Απόθιηζε

230

230

230

230

,48084

,36421

,40282

,36098

ΠΙΝΑΚΑ 4.1.1.19
ύγθξηζε κεηαμύ πξώηεο θαη δεύηεξεο κέηξεζεο ηεο δηαγσγήο-ζπκπεξηθνξάο ζην
ζύλνιν ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ησλ καζεηώλ θαη ησλ δαζθάισλ θαη παξάζεζε ησλ
απνηειεζκάησλ ζε ζρέζε κε ην θύιν ηνπ καζεηή.

Φύιν καζεηώλ
Αγόξηα

Μ.Ο.
N
Σππηθή Απόθιηζε

Κνξίηζηα Μ.Ο.
N
ύλνιν

Γηαγσγήπκπεξηθνξά
καζεηώλ 1

Γηαγσγήπκπεξηθνξά
καζεηώλ 2

Γηαγσγήπκπεξηθνξά
δαζθάισλ 1

Γηαγσγήπκπεξηθνξά
δαζθάισλ 2

2,4231

3,0694

2,2612

3,0678

121

121

121

121

,55868

,49377

,56559

,49366

2,7174

3,3211

2,5670

3,3229

109

109

109

109

Σππηθή Απόθιηζε

,53763

,37812

,50736

,37801

Μ.Ο.

2,5626

3,1887

2,4061

3,1887

N
Σππηθή Απόθιηζε

230

230

230

230

,56707

,45940

,55897

,45978
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ΠΙΝΑΚΑ 4.1.1.20
ύγθξηζε κεηαμύ πξώηεο θαη δεύηεξεο κέηξεζεο ηεο δηαγσγήο-ζπκπεξηθνξάο ζην ζύλνιν
ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ησλ καζεηώλ θαη ησλ δαζθάισλ θαη παξάζεζε ησλ απνηειεζκάησλ
ζε ζρέζε κε ηελ ηάμε ηνπ καζεηή.

Σάμε καζεηώλ
Σεηάξηε Μ.Ο.

Γηαγσγήπκπεξηθνξά
καζεηώλ 2

Γηαγσγήπκπεξηθνξά
δαζθάισλ 1

Γηαγσγήπκπεξηθνξά
δαζθάισλ 2

2,5298

3,1851

2,4766

3,1851

94

94

94

94

,57377

,44600

,55811

,44600

2,5694

3,2361

2,3583

3,2333

72

72

72

72

Σππ.Απόθιηζε

,44741

,43680

,51011

,43766

Μ.Ο.

2,6031

3,1406

2,3562

3,1438

64

64

64

64

,67376

,50355

,60837

,50454

2,5626

3,1887

2,4061

3,1887

N
Σππ.Απόθιηζε
Πέκπηε Μ.Ο.
N
Έθηε

Γηαγσγήπκπεξηθνξά
καζεηώλ 1

N
Σππ.Απόθιηζε
ύλνιν Μ.Ο.
N
Σππ.Απόθιηζε

230

230

230

230

,56707

,45940

,55897

,45978

ΠΙΝΑΚΑ 4.1.1.21
ύγθξηζε κεηαμύ πξώηεο θαη δεύηεξεο κέηξεζεο ηεο δηαγσγήο-ζπκπεξηθνξάο ζην ζύλνιν
ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ησλ καζεηώλ θαη ησλ δαζθάισλ θαη παξάζεζε ησλ απνηειεζκάησλ
ζε ζρέζε κε ην ζρνιείν ηνπ καζεηή.

Γηαγσγήπκπεξηθνξά
καζεηώλ 1

ρνιείν
Δπαξρία

Μ.Ο.
N

Γεκόζην
πόιεο

Ιδησηηθό
πόιεο

ύλνιν

Γηαγσγήπκπεξηθνξά
καζεηώλ 2

2,5778

Γηαγσγήπκπεξηθνξά
δαζθάισλ 1

3,1056

Γηαγσγήπκπεξηθνξά
δαζθάισλ 2

2,5194

3,1056

72

72

72

72

Σππ.Απόθιηζε

,55009

,51015

,50648

,51015

Μ.Ο.

2,5938

3,2875

2,1750

3,2875

N

64

64

64

64

Σππ.Απόθιηζε

,58224

,40297

,55720

,40454

Μ.Ο.

2,5298

3,1851

2,4766

3,1851

94

94

94

94

Σππ.Απόθιηζε

,57377

,44600

,55811

,44600

Μ.Ο.

2,5626

3,1887

2,4061

3,1887

230

230

230

230

,56707

,45940

,55897

,45978

N

N
Σππ.Απόθιηζε
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ΠΙΝΑΚΑ 4.1.1.22
ύγθξηζε κεηαμύ πξώηεο θαη δεύηεξεο κέηξεζεο ηεο απηνεθηίκεζεο ζην ζύλνιν ησλ
εξσηεκαηνινγίσλ ησλ καζεηώλ θαη ησλ δαζθάισλ θαη παξάζεζε ησλ
απνηειεζκάησλ ζε ζρέζε κε ην θύιν ηνπ καζεηή.

Απηνεθηίκεζε

Απηνεθηίκεζε

Απηνεθηίκεζε

Απηνεθηίκεζε

καζεηώλ 1

καζεηώλ 2

δαζθάισλ 1

δαζθάισλ 2

Φύιν καζεηώλ
Αγόξηα

Μ.Ο.
N
Σππηθή Απόθιηζε

Κνξίηζηα Μ.Ο.
N
Σππηθή Απόθιηζε
ύλνιν Μ.Ο.
N
Σππηθή Απόθιηζε

2,6843

3,5669

2,6364

3,5636

121

121

121

121

,44328

,27970

,41553

,28166

2,7761

3,6275

2,6771

3,6349

109

109

109

109

,45844

,29119

,36708

,29293

2,7278

3,5957

2,6557

3,5974

230

230

230

230

,45189

,28619

,39299

,28864

ΠΙΝΑΚΑ 4.1.1.23
ύγθξηζε κεηαμύ πξώηεο θαη δεύηεξεο κέηξεζεο ηεο απηνεθηίκεζεο ζην ζύλνιν ησλ
εξσηεκαηνινγίσλ ησλ καζεηώλ θαη ησλ δαζθάισλ θαη παξάζεζε ησλ απνηειεζκάησλ ζε
ζρέζε κε ηελ ηάμε ηνπ καζεηή.

Σάμε καζεηώλ
Σεηάξηε

Μ.Ο.

Απηνεθηίκεζε
δαζθάισλ 2

3,6128

2,6894

3,6170

94

94

94

Σππηθή Απόθιηζε

,43829

,27169

,39635

,27303

Μ.Ο.

2,6944

3,5889

2,6139

3,5806

72

72

72

72

Σππηθή Απόθιηζε

,44019

,29049

,39193

,29294

Μ.Ο.

2,8344

3,5781

2,6531

3,5875

64

64

64

64

Σππηθή Απόθιηζε

,47349

,30471

,39075

,30835

Μ.Ο.

2,7278

3,5957

2,6557

3,5974

230

230

230

230

,45189

,28619

,39299

,28864

N
ύλνιν

Απηνεθηίκεζε
δαζθάισλ 1

94

N
Έθηε

Απηνεθηίκεζε
καζεηώλ 2

2,6809

N
Πέκπηε

Απηνεθηίκεζε
καζεηώλ 1

N
Σππηθή Απόθιηζε
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ΠΙΝΑΚΑ 4.1.1.24
ύγθξηζε κεηαμύ πξώηεο θαη δεύηεξεο κέηξεζεο ηεο απηνεθηίκεζεο ζην ζύλνιν ησλ
εξσηεκαηνινγίσλ ησλ καζεηώλ θαη ησλ δαζθάισλ θαη παξάζεζε ησλ απνηειεζκάησλ ζε
ζρέζε κε ην ζρνιείν ηνπ καζεηή.

ρνιείν
Δπαξρία

Μ.Ο.

Απηνεθηίκεζε

Απηνεθηίκεζε

Απηνεθηίκεζε

Απηνεθηίκεζε

καζεηώλ 1

καζεηώλ 2

δαζθάισλ 1

δαζθάισλ 2

2,6889

3,5083

2,6583

3,5139

72

72

72

72

Σππ.Απόθιηζε

,38550

,29823

,37595

,29991

Γεκόζην

Μ.Ο.

2,8406

3,6688

2,6031

3,6625

πόιεο

N

64

64

64

64

Σππ.Απόθιηζε

,52273

,27190

,40707

,28031

Ιδησηηθό

Μ.Ο.

2,6809

3,6128

2,6894

3,6170

πόιεο

N

94

94

94

94

Σππ.Απόθιηζε

,43829

,27169

,39635

,27303

Μ.Ο.

2,7278

3,5957

2,6557

3,5974

230

230

230

230

,45189

,28619

,39299

,28864

N

ύλνιν

N
Σππ.Απόθιηζε

Αθνινπζνύλ ξαβδνγξάκκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ ηα απνηειέζκαηα πνπ
πξναλαθέξζεθαλ: ηε ζύγθξηζε κεηαμύ πξώηεο, δεύηεξεο κέηξεζεο θαη ηνπ
ειέγρνπ δηάξθεηαο θαζώο θαη ηε ζύγθξηζε κεηαμύ καζεηώλ, δαζθάισλ,
γνλέσλ.
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ΡΑΒΓΟΓΡΑΜΜΑ 4.1.1.1.
Γηαθνξά κεηαμύ πξώηεο, δεύηεξεο κέηξεζεο θαη ειέγρνπ δηάξθεηαο ζηε
κεηαβιεηή ζρνιηθήο ηθαλόηεηαο όπσο αμηνινγήζεθαλ ζηα εξσηεκαηνιόγηα
ησλ καζεηώλ, ησλ δαζθάισλ, ησλ γνλέσλ ησλ καζεηώλ ηεο πέκπηεο ηάμεο
ηνπ ζρνιείνπ επαξρίαο.

[172]

ΡΑΒΓΟΓΡΑΜΜΑ 4.1.1.2.
Γηαθνξά κεηαμύ πξώηεο, δεύηεξεο κέηξεζεο θαη ειέγρνπ δηάξθεηαο ζηε
κεηαβιεηή ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο ζπλνκειίθνπο όπσο αμηνινγήζεθαλ ζηα
εξσηεκαηνιόγηα ησλ καζεηώλ, ησλ δαζθάισλ, ησλ γνλέσλ ησλ καζεηώλ ηεο
πέκπηεο ηάμεο ηνπ ζρνιείνπ επαξρίαο.

[173]

ΡΑΒΓΟΓΡΑΜΜΑ 4.1.1.3.
Γηαθνξά κεηαμύ πξώηεο, δεύηεξεο κέηξεζεο θαη ειέγρνπ δηάξθεηαο ζηε
κεηαβιεηή

ηεο

αζιεηηθήο

ηθαλόηεηαο

όπσο

αμηνινγήζεθαλ

ζηα

εξσηεκαηνιόγηα ησλ καζεηώλ, ησλ δαζθάισλ, ησλ γνλέσλ ησλ καζεηώλ ηεο
πέκπηεο ηάμεο ηνπ ζρνιείνπ επαξρίαο.

[174]

ΡΑΒΓΟΓΡΑΜΜΑ 4.1.1.4.
Γηαθνξά κεηαμύ πξώηεο, δεύηεξεο κέηξεζεο θαη ειέγρνπ δηάξθεηαο ζηε
κεηαβιεηή ηεο θπζηθήο εκθάληζεο όπσο αμηνινγήζεθαλ ζηα εξσηεκαηνιόγηα
ησλ καζεηώλ, ησλ δαζθάισλ, ησλ γνλέσλ ησλ καζεηώλ ηεο πέκπηεο ηάμεο
ηνπ ζρνιείνπ επαξρίαο.

[175]

ΡΑΒΓΟΓΡΑΜΜΑ 4.1.1.5.
Γηαθνξά κεηαμύ πξώηεο, δεύηεξεο κέηξεζεο θαη ειέγρνπ δηάξθεηαο ζηε
κεηαβιεηή

ηεο

δηαγσγήο-ζπκπεξηθνξάο

όπσο

αμηνινγήζεθαλ

ζηα

εξσηεκαηνιόγηα ησλ καζεηώλ, ησλ δαζθάισλ, ησλ γνλέσλ ησλ καζεηώλ ηεο
πέκπηεο ηνπ ζρνιείνπ επαξρίαο.

[176]

ΡΑΒΓΟΓΡΑΜΜΑ 4.1.1.6.
Γηαθνξά κεηαμύ πξώηεο, δεύηεξεο κέηξεζεο θαη ειέγρνπ δηάξθεηαο ζηε
κεηαβιεηή απηνεθηίκεζεο όπσο αμηνινγήζεθαλ ζηα εξσηεκαηνιόγηα ησλ
καζεηώλ, ησλ δαζθάισλ, ησλ γνλέσλ ησλ καζεηώλ ηεο πέκπηεο ηνπ
ζρνιείνπ επαξρίαο.

[177]

ΟΜΑΓΑ ΔΛΔΓΥΟΤ
Η Οκάδα Διέγρνπ ζηα άηνκα ηππηθήο αλάπηπμεο απνηειείηαη από 75 καζεηέο
(42 αγόξηα θαη 33 θνξίηζηα) ηεο ηεηάξηεο ηάμεο ηνπ ηδησηηθνύ δεκνηηθνύ
ζρνιείνπ.

πγθεληξώζεθαλ

θαη

επεμεξγάζηεθαλ

εξσηεκαηνιόγηα

ησλ

καζεηώλ θαη ησλ δαζθάισλ γηα ην ζύλνιν ησλ 75 καζεηώλ.
Παξαηίζεηαη ν ζπγθεληξσηηθόο πίλαθαο 4.1.1.25. κε ηηο ηηκέο κέζεο ηηκήο,
ηππηθήο απόθιηζεο, ειάρηζηεο θαη κέγηζηεο ηηκήο γηα ηηο έμη κεηαβιεηέο όπσο
αμηνινγήζεθαλ θαηά ηελ πξώηε θαη δεύηεξε κέηξεζε από ηα εξσηεκαηνιόγηα
καζεηώλ, δαζθάισλ
ΠΙΝΑΚΑ 4.1.1.25.
Μέζε ηηκή, ηππηθή απόθιηζε, ειάρηζηε θαη κέγηζηε ηηκή γηα ηηο έμη κεηαβιεηέο όπσο
αμηνινγήζεθαλ θαηά ηελ πξώηε θαη ηε δεύηεξε κέηξεζε από ηα εξσηεκαηνιόγηα ησλ
καζεηώλ θαη ησλ δαζθάισλ γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ.
Διάρηζηε

Μέγηζηε

ρνιηθή ηθαλόηεηα καζεηώλ 1

1,20

3,80

2,6587

,58427

ρνιηθή ηθαλόηεηα καζεηώλ 2

1,00

3,80

2,6267

,58848

ρνιηθή ηθαλόηεηα δαζθάισλ 1

1,00

3,60

2,5520

,58710

ρνιηθή ηθαλόηεηα δαζθάισλ 2

1,00

3,60

2,4827

,60278

ρέζεηο κε ζπλνκειίθνπο καζεηώλ 1

1,20

3,80

2,5520

,57689

ρέζεηο κε ζπλνκειίθνπο καζεηώλ 2

1,20

3,60

2,5467

,54558

ρέζεηο κε ζπλνκειίθνπο δαζθάισλ 1

1,20

3,60

2,5360

,57154

ρέζεηο κε ζπλνκειίθνπο δαζθάισλ 2

1,20

3,60

2,5600

,54920

Αζιεηηθή ηθαλόηεηα καζεηώλ 1

1,20

4,00

2,6960

,73841

Αζιεηηθή ηθαλόηεηα καζεηώλ 2

1,00

4,00

2,6693

,73411

Αζιεηηθή ηθαλόηεηα δαζθάισλ 1

1,20

4,00

2,7173

,74623

Αζιεηηθή ηθαλόηεηα δαζθάισλ 2

1,00

4,00

2,6720

,73348

Φπζηθή εκθάληζε καζεηώλ 1

1,00

4,00

2,6347

,61808

Φπζηθή εκθάληζε καζεηώλ 2

1,00

3,60

2,6293

,60511

Φπζηθή εκθάληζε δαζθάισλ 1

1,60

4,00

2,8693

,58216

Φπζηθή εκθάληζε δαζθάισλ 2

1,40

3,80

2,8933

,56791

Γηαγσγή-πκπεξηθνξά καζεηώλ 1

1,40

4,00

2,5547

,54483

Γηαγσγή-πκπεξηθνξά καζεηώλ 2

1,40

4,00

2,5653

,52026

Γηαγσγή-πκπεξηθνξά δαζθάισλ 1

1,20

3,60

2,3147

,57250

Γηαγσγή-πκπεξηθνξά δαζθάισλ 2

1,20

3,20

2,1467

,51605
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Μ.Ο.

Σππηθή Απόθιηζε

Απηνεθηίκεζε καζεηώλ 1

1,40

3,80

2,6000

,53322

Απηνεθηίκεζε καζεηώλ 2

1,40

3,80

2,5973

,52349

Απηνεθίκεζε δαζθάισλ 1

1,40

3,80

2,6080

,53871

Απηνεθηίκεζε δαζθάισλ 2

1,40

3,80

2,5920

,52755

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΟΜΑΓΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΣΟΜΧΝ ΣΤΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ
Όιεο νη κεηαβιεηέο δίλνπλ πεξίπνπ ηα ίδηα απνηειέζκαηα κεηαμύ πξώηεο θαη
δεύηεξεο κέηξεζεο, ηόζν ζηα εξσηεκαηνιόγηα ησλ καζεηώλ όζν θαη ησλ
δαζθάισλ, έλδεημε ηζρπξήο εγθπξόηεηαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ
σο εξγαιείνπ έξεπλαο.

Αθνινπζνύλ ξαβδνγξάκκαηα κε ζπγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα ζύγθξηζεο ησλ
εξσηεκαηνινγίσλ ησλ καζεηώλ θαη ησλ δαζθάισλ αλά κεηαβιεηή κε
ζπγθξηηηθά απνηειέζκαηα αλά θύιν. Από απηά πξνθύπηεη ην ζπκπέξαζκα όηη
ηα απνηειέζκαηα είλαη αλεμάξηεηα από ην θύιν ηνπ καζεηή.
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ΡΑΒΓΟΓΡΑΜΜΑ 4.1.1.7.
Πξώηε θαη δεύηεξε κέηξεζε ζηε κεηαβιεηή ζρνιηθήο ηθαλόηεηαο όπσο αμηνινγήζεθαλ ζηα
εξσηεκαηνιόγηα ησλ καζεηώλ θαη ησλ δαζθάισλ αλά θύιν καζεηή.

ΡΑΒΓΟΓΡΑΜΜΑ 4.1.1.8.
Πξώηε θαη δεύηεξε κέηξεζε ζηε κεηαβιεηή ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο ζπλνκειίθνπο όπσο
αμηνινγήζεθαλ ζηα εξσηεκαηνιόγηα ησλ καζεηώλ θαη ησλ δαζθάισλ αλά θύιν καζεηή.

[180]

ΡΑΒΓΟΓΡΑΜΜΑ 4.1.1.9.
Πξώηε θαη δεύηεξε κέηξεζε ζηε κεηαβιεηή ηεο αζιεηηθήο ηθαλόηεηαο όπσο αμηνινγήζεθαλ
ζηα εξσηεκαηνιόγηα ησλ καζεηώλ θαη ησλ δαζθάισλ αλά θύιν καζεηή.

ΡΑΒΓΟΓΡΑΜΜΑ 4.1.1.10.
Πξώηε θαη δεύηεξε κέηξεζε ζηε κεηαβιεηή ηεο θπζηθήο εκθάληζεο όπσο αμηνινγήζεθαλ ζηα
εξσηεκαηνιόγηα ησλ καζεηώλ θαη ησλ δαζθάισλ αλά θύιν καζεηή.

[181]

ΡΑΒΓΟΓΡΑΜΜΑ 4.1.1.11.
Πξώηε θαη δεύηεξε κέηξεζε ζηε κεηαβιεηή ηεο δηαγσγήο-ζπκπεξηθνξάο όπσο
αμηνινγήζεθαλ ζηα εξσηεκαηνιόγηα ησλ καζεηώλ θαη ησλ δαζθάισλ αλά θύιν καζεηή.

ΡΑΒΓΟΓΡΑΜΜΑ 4.1.1.12.
Πξώηε θαη δεύηεξε κέηξεζε ζηε κεηαβιεηή ηεο απηνεθηίκεζεο όπσο αμηνινγήζεθαλ ζηα
εξσηεκαηνιόγηα ησλ καζεηώλ θαη ησλ δαζθάισλ αλά θύιν καζεηή.

[182]

4.1.2. ΑΣΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔ ΑΝΑΓΚΔ

Η Πεηξακαηηθή Οκάδα ησλ αηόκσλ κε Δηδηθέο Αγσγήο απνηειείηαη από 16
καζεηέο.

πγθεληξώζεθαλ

θαη

επεμεξγάζηεθαλ

εξσηεκαηνιόγηα

ησλ

καζεηώλ, ησλ θηινιόγσλ θαη ησλ ςπρνιόγσλ πξηλ θαη κεηά ην ζεαηξηθό
παηρλίδη γηα ην ζύλνιν ησλ 16. Ο έιεγρνο δηάξθεηαο ησλ απνηειεζκάησλ
αθνξά θαη ηηο ηξεηο νκάδεο εξσηεζέλησλ.
Παξαζέηνληαη νη πίλαθεο κέζεο ηηκήο, ηππηθήο απόθιηζεο, ειάρηζηεο θαη
κέγηζηεο ηηκήο γηα ηηο έμη κεηαβιεηέο όπσο αμηνινγήζεθαλ θαηά ηελ πξώηε, ηε
δεύηεξε κέηξεζε θαη ηνλ έιεγρν δηάξθεηαο από ηα εξσηεκαηνιόγηα καζεηώλ,
θηινιόγσλ θαη ςπρνιόγσλ.
Απνηειέζκαηα πεηξακαηηθήο νκάδαο αηόκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο.
ΠΙΝΑΚΑ 4.1.2.1. : ρνιηθή ηθαλόηεηα
Διάρηζηε

Μέγηζηε

Μ.Ο.

Σππ.Απόθιηζε

ρνιηθή ηθαλόηεηα καζεηώλ 1

1,20

4,00

2,3125

,87015

ρνιηθή ηθαλόηεηα καζεηώλ 2

1,20

4,00

2,3750

,89703

ρνιηθή ηθαλόηεηα καζ. δηάξθεηα

1,20

4,00

2,4500

,84063

ρνιηθή ηθαλόηεηα θηινιόγνπ 1

1,00

3,60

2,1000

,95778

ρνιηθή ηθαλόηεηα θηινιόγνπ 2

1,00

3,40

1,9750

,81609

ρνιηθή ηθαλόηεηα θηι. δηάξθεηα

1,00

3,40

2,0000

,78994

ρνιηθή ηθαλόηεηα ςπρνιόγνπ 1

1,40

4,00

2,4625

,87245

ρνιηθή ηθαλόηεηα ςπρνιόγνπ 2

1,40

3,60

2,3375

,81558

ρνιηθή ηθαλόηεηα ςπρ. δηάξθεηα

1,20

3,60

2,2875

,82290

ΠΙΝΑΚΑ 4.1.2.2. : ρέζεηο κε ζπλνκειίθνπο
Διάρηζηε

Μέγηζηε

ρέζεηο κε ζπλνκειίθνπο καζεηώλ 1

1,00

3,60

1,6625

,69558

ρέζεηο κε ζπλνκειίθνπο καζεηώλ 2

2,00

4,00

2,5625

,52265

ρέζεηο κε ζπλνκειίθνπο καζ. δηάξθεηα

1,60

4,00

2,5375

,55961

ρέζεηο κε ζπλνκειίθνπο θηινιόγνπ 1

1,00

3,60

1,6750

,68459

ρέζεηο κε ζπλνκειίθνπο θηινιόγνπ 2

2,00

4,00

2,5750

,52090

ρέζεηο κε ζπλνκειίθνπο θηι. δηάξθεηα

2,00

4,00

2,5500

,48717

ρέζεηο κε ζπλνκειίθνπο ςπρνιόγνπ 1

1,00

3,60

1,6375

,65000

ρέζεηο κε ζπλνκειίθνπο ςπρνιόγνπ 2

2,20

4,00

2,8500

,53914

ρέζεηο κε ζπλνκειίθνπο ςπρ. δηάξθεηα

2,00

4,00

2,8250

,56980
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Μ.Ο.

Σππ.Απόθιηζε

ΠΙΝΑΚΑ 4.1.2.3. : Αζιεηηθή ηθαλόηεηα
Διάρηζηε

Μέγηζηε

Μ.Ο.

Σππ.Απόθιηζε

Αζιεηηθή ηθαλόηεηα καζεηώλ 1

1,60

4,00

2,9125

,95210

Αζιεηηθή ηθαλόηεηα καζεηώλ 2

1,80

4,00

2,9375

,92005

Αζιεηηθή ηθαλόηεηα καζ. δηάξθεηα

1,80

4,00

2,9250

,93488

Αζιεηηθή ηθαλόηεηα θηινιόγνπ 1

1,60

4,00

2,8875

,94366

Αζιεηηθή ηθαλόηεηα θηινιόγνπ 2

1,60

4,00

2,8625

,94578

Αζιεηηθή ηθαλόηεηα θηι. δηάξθεηα

1,60

4,00

2,8500

,95079

Αζιεηηθή ηθαλόηεηα ςπρνιόγνπ 1

1,60

4,00

2,8125

,98107

Αζιεηηθή ηθαλόηεηα ςπρνιόγνπ 2

1,80

4,00

2,9750

,89107

Αζιεηηθή ηθαλόηεηα ςπρ. δηάξθεηα

1,80

4,00

2,9625

,89805

ΠΙΝΑΚΑ 4.1.2.4. : Φπζηθή εκθάληζε
Διάρηζηε

Μέγηζηε

Μ.Ο.

Σππ.Απόθιηζε

Φπζηθή εκθάληζε καζεηώλ 1

1,60

3,60

2,4500

,75366

Φπζηθή εκθάληζε καζεηώλ 2

2,60

4,00

3,3750

,52599

Φπζηθή εκθάληζε καζ. δηάξθεηα

2,60

4,00

3,3375

,49917

Φπζηθή εκθάληζε θηινιόγνπ 1

1,80

3,80

2,7500

,72480

Φπζηθή εκθάληζε θηινιόγνπ 2

2,60

4,00

3,5375

,46025

Φπζηθή εκθάληζε θηι. δηάξθεηα

2,60

4,00

3,5125

,47871

Φπζηθή εκθάληζε ςπρνιόγνπ 1

1,80

4,00

2,8750

,82583

Φπζηθή εκθάληζε ςπρνιόγνπ 2

2,80

4,00

3,6250

,39243

Φπζηθή εκθάληζε ςπρ. δηάξθεηα

2,80

4,00

3,6125

,38275

ΠΙΝΑΚΑ 4.1.2.5. : Γηαγσγή - πκπεξηθνξά
Διάρηζηε

Μέγηζηε

Γηαγσγή-πκπεξηθνξά καζεηώλ 1

1,00

3,20

1,9125

,69654

Γηαγσγή-πκπεξηθνξά καζεηώλ 2

2,20

4,00

3,0125

,51881

Γηαγσγή-πκπεξηθνξά καζ. δηάξθεηα

1,00

3,20

1,9500

,65929

Γηαγσγή-πκπεξηθνξά θηινιόγνπ 1

1,00

3,00

1,6125

,64278

Γηαγσγή-πκπεξηθνξά θηινιόγνπ 2

2,00

3,80

2,8375

,48563

Γηαγσγή-πκπεξηθνξά θηι. δηάξθεηα

1,00

3,00

1,6500

,62183

Γηαγσγή-πκπεξηθνξά ςπρνιόγνπ 1

1,00

3,00

1,7250

,59722

Γηαγσγή-πκπεξηθνξά ςπρνιόγνπ 2

2,20

4,00

3,0500

,51381

Γηαγσγή-πκπεξηθνξά ςπρ. δηάξθεηα

1,00

3,00

1,7375

,62276
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Μ.Ο.

Σππ.Απόθιηζε

ΠΙΝΑΚΑ 4.1.2.6. : Απηνεθηίκεζε
Διάρηζηε

Μέγηζηε

Μ.Ο.

Σππ.Απόθιηζε

Απηνεθηίκεζε καζεηώλ 1

1,40

2,20

1,7625

,26552

Απηνεθηίκεζε καζεηώλ 2

3,40

4,00

3,6875

,27295

Απηνεθηίκεζε καζ. δηάξθεηα

2,20

2,80

2,5500

,24766

Απηνεθηίκεζε θηινιόγνπ 1

1,00

2,20

1,7250

,32558

Απηνεθηίκεζε θηινιόγνπ 2

3,40

4,00

3,7125

,28255

Απηνεθηίκεζε θηι. δηάξθεηα

2,20

3,00

2,5875

,26802

Απηνεθηίκεζε ςπρνιόγνπ 1

1,00

2,20

1,7000

,31833

Απηνεθηίκεζε ςπρνιόγνπ 2

2,60

4,00

3,6250

,38557

Απηνεθηίκεζε ςπρ. δηάξθεηα

2,20

3,60

2,6250

,35684

Από ηνπο πίλαθεο 4.1.2.1-6 πξνθύπηνπλ ηα εμήο ζπκπεξάζκαηα:


Οη κεηξήζεηο ζρνιηθήο ηθαλόηεηαο (πίλαθαο 4.1.2.1.), αζιεηηθήο
ηθαλόηεηαο (πίλαθαο 4.1.2.3.) δελ δείρλνπλ λα επεξεάδνληαη από ην
ζεαηξηθό παηρλίδη, ηόζν ζηα εξσηεκαηνιόγηα ησλ καζεηώλ, όζν ηνπ
θηινιόγνπ θαη ηνπ ςπρνιόγνπ. Η δηαζπνξά ησλ ηηκώλ είλαη ζρεηηθά
κεγάιε.



Η δεύηεξε κέηξεζε ζηηο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο (πίλαθαο
4.1.2.2.) θαη ηε θπζηθή εκθάληζε (πίλαθαο 4.1.2.4.) δίλνπλ ζεκαληηθά
απμεκέλν απνηέιεζκα κε δηάξθεηα θαη ζηηο ηξεηο θαηεγνξίεο.



Η δηαγσγή-ζπκπεξηθνξά (πίλαθαο 4.1.2.5.) επεξεάδεηαη πξόζθαηξα
από ην ζεαηξηθό παηρλίδη θαη ζε απηό ζπκθσλνύλ νη καζεηέο, ν
θηιόινγνο θαη ν ςπρνιόγνο.



Οκνίσο, ε απηνεθηίκεζε (πίλαθαο 4.1.2.6.) απμάλεηαη κεηά ην ζεαηξηθό
παηρλίδη, ζύκθσλα κε ηνπο καζεηέο, ηνλ θηιόινγν θαη ηνλ ςπρνιόγν.
Αιιά ν έιεγρνο δηάξθεηαο απνδεηθλύεη όηη αλ ε επαθή κε ην ζεαηξηθό
παηρλίδη δελ είλαη ζε κόληκε βάζε, ε ζεηηθή επίδξαζε εμαζζελεί. Η
ηειεπηαία κεηαβιεηή εκθαλίδεη θαη ηελ θαιύηεξε δπλαηή ζπζπείξσζε
γύξσ από ηηο κέζεο ηηκέο.

Αθνινπζνύλ ξαβδνγξάκκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ ηα απνηειέζκαηα πνπ
πξναλαθέξζεθαλ: ηε ζύγθξηζε κεηαμύ πξώηεο, δεύηεξεο κέηξεζεο θαη ηνπ
ειέγρνπ δηάξθεηαο θαζώο θαη ηε ζύγθξηζε κεηαμύ καζεηώλ, δαζθάισλ,
ςπρνιόγσλ. Δπίζεο, γίλεηαη κηα παξάζεζε ησλ απνηειεζκάησλ ζε ζρέζε κε
ην θύιν ηνπ καζεηή.
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ΡΑΒΓΟΓΡΑΜΜΑ 4.1.2.1. Γηαθνξά κεηαμύ πξώηεο, δεύηεξεο κέηξεζεο θαη ηνπ

ειέγρνπ δηάξθεηαο ζηε κεηαβιεηή ζρνιηθήο ηθαλόηεηαο όπσο αμηνινγήζεθαλ ζηα
εξσηεκαηνιόγηα ησλ καζεηώλ, ηνπ θηινιόγνπ, ηνπ ςπρνιόγνπ.

ΡΑΒΓΟΓΡΑΜΜΑ 4.1.2.2. Απνηειέζκαηα γηα ηελ κεηαβιεηή ηεο ζρνιηθήο ηθαλόηεηαο ζε

ζρέζε κε ην θύιν ηνπ καζεηή ζηα εξσηεκαηνιόγηα ησλ καζεηώλ. ε ζύλνιν 4
θνξηηζηώλ θαη 12 αγνξηώλ.

[186]

ΡΑΒΓΟΓΡΑΜΜΑ 4.1.2.3. Γηαθνξά κεηαμύ πξώηεο, δεύηεξεο κέηξεζεο θαη ηνπ

ειέγρνπ δηάξθεηαο ζηε κεηαβιεηή ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο ζπλνκειίθνπο όπσο
αμηνινγήζεθαλ ζηα εξσηεκαηνιόγηα ησλ καζεηώλ, ηνπ θηινιόγνπ, ηνπ ςπρνιόγνπ.

ΡΑΒΓΟΓΡΑΜΜΑ 4.1.2.4.

Απνηειέζκαηα γηα ηελ κεηαβιεηή ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο

ζπλνκειίθνπο ζε ζρέζε κε ην θύιν ηνπ καζεηή ζηα εξσηεκαηνιόγηα ησλ καζεηώλ.
ε ζύλνιν 4 θνξηηζηώλ θαη 12 αγνξηώλ.

[187]

ΡΑΒΓΟΓΡΑΜΜΑ 4.1.2.5. Γηαθνξά κεηαμύ πξώηεο, δεύηεξεο κέηξεζεο θαη ηνπ

ειέγρνπ δηάξθεηαο ζηε κεηαβιεηή ηεο αζιεηηθήο ηθαλόηεηαο όπσο αμηνινγήζεθαλ ζηα
εξσηεκαηνιόγηα ησλ καζεηώλ, ηνπ θηινιόγνπ, ηνπ ςπρνιόγνπ.

ΡΑΒΓΟΓΡΑΜΜΑ 4.1.2.6. Απνηειέζκαηα γηα ηελ κεηαβιεηή ηεο αζιεηηθήο ηθαλόηεηαο

ζε ζρέζε κε ην θύιν ηνπ καζεηή ζηα εξσηεκαηνιόγηα ησλ καζεηώλ. ε ζύλνιν 4
θνξηηζηώλ θαη 12 αγνξηώλ.

[188]

ΡΑΒΓΟΓΡΑΜΜΑ 4.1.2.7. Γηαθνξά κεηαμύ πξώηεο, δεύηεξεο κέηξεζεο θαη ηνπ

ειέγρνπ δηάξθεηαο ζηε κεηαβιεηή ηεο θπζηθήο εκθάληζεο όπσο αμηνινγήζεθαλ ζηα
εξσηεκαηνιόγηα ησλ καζεηώλ, ηνπ θηινιόγνπ, ηνπ ςπρνιόγνπ.

ΡΑΒΓΟΓΡΑΜΜΑ 4.1.2.8. Απνηειέζκαηα γηα ηελ κεηαβιεηή ηεο θπζηθήο εκθάληζεο ζε

ζρέζε κε ην θύιν ηνπ καζεηή ζηα εξσηεκαηνιόγηα ησλ καζεηώλ. ε ζύλνιν 4
θνξηηζηώλ θαη 12 αγνξηώλ.

[189]

ΡΑΒΓΟΓΡΑΜΜΑ 4.1.2.9. Γηαθνξά κεηαμύ πξώηεο, δεύηεξεο κέηξεζεο θαη ηνπ

ειέγρνπ δηάξθεηαο ζηε κεηαβιεηή ηεο δηαγσγήο-ζπκπεξηθνξάο όπσο αμηνινγήζεθαλ
ζηα εξσηεκαηνιόγηα ησλ καζεηώλ, ηνπ θηινιόγνπ, ηνπ ςπρνιόγνπ.

ΡΑΒΓΟΓΡΑΜΜΑ

4.1.2.10.

Απνηειέζκαηα

γηα

ηελ

κεηαβιεηή

ηεο

δηαγσγήο-

ζπκπεξηθνξάο ζε ζρέζε κε ην θύιν ηνπ καζεηή ζηα εξσηεκαηνιόγηα ησλ καζεηώλ.
ε ζύλνιν 4 θνξηηζηώλ θαη 12 αγνξηώλ.
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ΡΑΒΓΟΓΡΑΜΜΑ 4.1.2.11. Γηαθνξά κεηαμύ πξώηεο θαη δεύηεξεο κέηξεζεο ζηε

κεηαβιεηή ηεο απηνεθηίκεζεο όπσο αμηνινγήζεθαλ ζηα εξσηεκαηνιόγηα ησλ
καζεηώλ, ηνπ θηινιόγνπ, ηνπ ςπρνιόγνπ.

ΡΑΒΓΟΓΡΑΜΜΑ 4.1.2.12. Απνηειέζκαηα γηα ηελ κεηαβιεηή ηεο απηνεθηίκεζεο ζε

ζρέζε κε ην θύιν ηνπ καζεηή ζηα εξσηεκαηνιόγηα ησλ καζεηώλ. ε ζύλνιν 4
θνξηηζηώλ θαη 12 αγνξηώλ.
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ΟΜΑΓΑ ΔΛΔΓΥΟΤ
Η Οκάδα Διέγρνπ ησλ αηόκσλ κε Δηδηθέο Αλάγθεο απνηειείηαη από 16
καζεηέο. πγθεληξώζεθαλ θαη επεμεξγάζηεθαλ εξσηεκαηνιόγηα ησλ καζεηώλ
θαη ηνπ θηινιόγνπ θαη ηνπ ςπρνιόγνπ γηα ην ζύλνιν ησλ 16 καζεηώλ.
Παξαζέηνληαη νη πίλαθεο κε ηηο ηηκέο κέζεο ηηκήο, ηππηθήο απόθιηζεο,
ειάρηζηεο θαη κέγηζηεο ηηκήο γηα ηηο έμη κεηαβιεηέο όπσο αμηνινγήζεθαλ θαηά
ηελ πξώηε θαη δεύηεξε κέηξεζε από ηα εξσηεκαηνιόγηα καζεηώλ, θηινιόγνπ
θαη ςπρνιόγνπ.
ΠΙΝΑΚΑ 4.1.2.7. : ρνιηθή ηθαλόηεηα
Διάρηζηε

Μέγηζηε

Μ.Ο.

Σππ.Απόθιηζε

ρνιηθή ηθαλόηεηα καζεηώλ 1

1,00

3,60

2,2250

,85127

ρνιηθή ηθαλόηεηα καζεηώλ 2

1,20

3,60

2,3625

,76670

ρνιηθή ηθαλόηεηα θηινιόγνπ 1

1,00

3,40

2,1375

,87854

ρνιηθή ηθαλόηεηα θηινιόγνπ 2

1,00

3,20

1,9500

,85323

ρνιηθή ηθαλόηεηα ςπρνιόγνπ 1

1,50

3,60

2,4188

,69303

ρνιηθή ηθαλόηεηα ςπρνιόγνπ 2

1,00

3,60

2,1875

,88685

ΠΙΝΑΚΑ 4.1.2.8. : ρέζεηο κε ζπλνκειίθνπο
Διάρηζηε

Μέγηζηε

Μ.Ο.

Σππ.Απόθιηζε

ρέζεηο κε ζπλνκειίθνπο καζεηώλ 1

1,00

2,40

1,5250

,32558

ρέζεηο κε ζπλνκειίθνπο καζεηώλ 2

1,00

2,40

1,5125

,37216

ρέζεηο κε ζπλνκειίθνπο θηινιόγνπ 1

1,00

1,80

1,4750

,22949

ρέζεηο κε ζπλνκειίθνπο θηινιόγνπ 2

1,00

2,40

1,5750

,37859

ρέζεηο κε ζπλνκειίθνπο ςπρνιόγνπ 1

1,00

1,80

1,4500

,23664

ρέζεηο κε ζπλνκειίθνπο ςπρνιόγνπ 2

1,20

2,60

1,7750

,34928

ΠΙΝΑΚΑ 4.1.2.9. : Αζιεηηθή ηθαλόηεηα
Διάρηζηε

Μέγηζηε

Αζιεηηθή ηθαλόηεηα καζεηώλ 1

1,00

4,00

2,0375

,90692

Αζιεηηθή ηθαλόηεηα καζεηώλ 2

1,00

4,00

2,0625

,88157

Αζιεηηθή ηθαλόηεηα θηινιόγνπ 1

1,00

3,40

2,0000

,82946

Αζιεηηθή ηθαλόηεηα θηινιόγνπ 2

1,00

4,00

2,0750

,87293

Αζιεηηθή ηθαλόηεηα ςπρνιόγνπ 1

1,00

4,00

2,0250

,89405

Αζιεηηθή ηθαλόηεηα ςπρνιόγνπ 2

1,00

4,00

2,1125

,86400
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Μ.Ο.

Σππ.Απόθιηζε

ΠΙΝΑΚΑ 4.1.2.10. : Φπζηθή εκθάληζε
Διάρηζηε

Μέγηζηε

Μ.Ο.

Σππ.Απόθιηζε

Φπζηθή εκθάληζε καζεηώλ 1

1,00

4,00

2,1000

,71554

Φπζηθή εκθάληζε καζεηώλ 2

1,00

3,40

2,1250

,70758

Φπζηθή εκθάληζε θηινιόγνπ 1

1,60

4,00

2,4500

,58195

Φπζηθή εκθάληζε θηινιόγνπ 2

1,20

3,80

2,3250

,69234

Φπζηθή εκθάληζε ςπρνιόγνπ 1

1,80

4,00

2,6375

,58523

Φπζηθή εκθάληζε ςπρνιόγνπ 2

1,40

3,80

2,4250

,65676

ΠΙΝΑΚΑ 4.1.2.11. : Γηαγσγή - πκπεξηθνξά
Διάρηζηε

Μέγηζηε

Μ.Ο.

Σππ.Απόθιηζε

Γηαγσγή-πκπεξηθνξά καζεηώλ 1

1,40

3,60

2,6875

,78983

Γηαγσγή-πκπεξηθνξά καζεηώλ 2

1,20

4,00

2,7125

,88835

Γηαγσγή-πκπεξηθνξά θηινιόγνπ 1

1,00

3,20

2,3250

,80953

Γηαγσγή-πκπεξηθνξά θηινιόγνπ 2

1,20

4,00

2,5375

,88760

Γηαγσγή-πκπεξηθνξά ςπρνιόγνπ 1

1,40

3,20

2,5000

,66533

Γηαγσγή-πκπεξηθνξά ςπρνιόγνπ 2

1,20

4,00

2,7000

,90921

ΠΙΝΑΚΑ 4.1.2.12. : Απηνεθηίκεζε
Διάρηζηε

Μέγηζηε

Μ.Ο.

Απηνεθηίκεζε καζεηώλ 1

1,20

2,00

1,7125

,21871

Απηνεθηίκεζε καζεηώλ 2

1,20

2,00

1,6000

,24221

Απηνεθηίκεζε θηινιόγνπ 1

1,20

2,00

1,7250

,22949

Απηνεθηίκεζε θηινιόγνπ 2

1,20

2,00

1,6125

,24732

Απηνεθηίκεζε ςπρνιόγνπ 1

1,20

2,20

1,7375

,25000

Απηνεθηίκεζε ςπρνιόγνπ 2

1,20

2,00

1,6000

,24221
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Σππ.Απόθιηζε

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΟΜΑΓΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔ ΑΝΑΓΚΔ
Σα απνηειέζκαηα γηα όιεο ηηο κεηαβιεηέο θαη ζε όιεο ηηο θαηεγνξίεο είλαη
πνιύ θνληά σο πξνο ηνπο κέζνπο όξνπο ζην πξώην θαη δεύηεξν
εξσηεκαηνιόγην. Αλαιπηηθόηεξα:


Η κέζε ηηκή ηεο κεηαβιεηήο ηεο ζρνιηθήο ηθαλόηεηαο εκθαλίδεη κηα
κηθξή αύμεζε ζηα δεύηεξα εξσηεκαηνιόγηα ησλ καζεηώλ, ζε αληίζεζε
κε ηα εξσηεκαηνιόγηα ηνπ θηιόινγνπ θαη ηνπ ςπρνιόγνπ πνπ
εκθαλίδνπλ κηα κηθξή πηώζε. Η δηαθνξά κεηαμύ ειάρηζηεο θαη κέγηζηεο
ηηκήο είλαη κεγάιε θαη ζηηο ηξεηο θαηεγνξίεο θαη ε ζπζπείξσζε ηηκώλ
γύξσ από ηηο κέζεο ηηκέο κηθξή.



Οη ζρέζεηο κε ηνπο ζπλνκήιηθνπο δελ θαίλεηαη λα δηαθνξνπνηνύληαη
κεηαμύ ησλ δύν κεηξήζεσλ θαη παξνπζηάδνπλ θαιή ζπζπείξσζε γύξσ
από ηηο κέζεο ηηκέο ζε όιεο ηηο θαηεγνξίεο.



Οη ηξεηο κεηαβιεηέο ηεο αζιεηηθήο ηθαλόηεηαο, ηεο θπζηθήο εκθάληζεο
θαη ηεο δηαγσγήο-ζπκπεξηθνξάο, δελ παξνπζηάδνπλ αμηνζεκείσηεο
δηαθνξέο κεηαμύ πξώηεο θαη δεύηεξεο κέηξεζεο κε κεγάιε δηαζπνξά
ηηκώλ κεηαμύ ειάρηζηνπ θαη κέγηζηνπ.



Αληηζέησο, ε κεηαβιεηή ηεο απηνεθηίκεζεο έρεη θαιή ζπζπείξσζε ηόζν
ζηα εξσηεκαηνιόγηα ησλ καζεηώλ, όζν θαη ηνπ θηιόινγνπ θαη ηνπ
ςπρνιόγνπ.

Αθνινπζνύλ ξαβδνγξάκκαηα κε ζπγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα ζύγθξηζεο ησλ
εξσηεκαηνινγίσλ αλά κεηαβιεηή θαη κε ζπγθξηηηθά απνηειέζκαηα αλά θύιν.

[194]

ΡΑΒΓΟΓΡΑΜΜΑ 4.1.2.13. Γηαθνξά κεηαμύ πξώηεο θαη δεύηεξεο κέηξεζεο ζηε

κεηαβιεηή ζρνιηθήο ηθαλόηεηαο όπσο αμηνινγήζεθαλ ζηα εξσηεκαηνιόγηα ησλ
καζεηώλ, ηνπ θηινιόγνπ, ηνπ ςπρνιόγνπ.

ΡΑΒΓΟΓΡΑΜΜΑ 4.1.2.14. πγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα γηα ηελ κεηαβιεηή ηεο

ζρνιηθήο ηθαλόηεηαο ζε ζρέζε κε ην θύιν ηνπ καζεηή.

[195]

ΡΑΒΓΟΓΡΑΜΜΑ 4.1.2.15. Γηαθνξά κεηαμύ πξώηεο θαη δεύηεξεο κέηξεζεο ζηε
κεηαβιεηή ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο ζπλνκειίθνπο όπσο αμηνινγήζεθαλ ζηα
εξσηεκαηνιόγηα ησλ καζεηώλ, ηνπ θηινιόγνπ, ηνπ ςπρνιόγνπ.

ΡΑΒΓΟΓΡΑΜΜΑ 4.1.2.16. πγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα γηα ηελ κεηαβιεηή ησλ
ζρέζεσλ κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ζε ζρέζε κε ην θύιν ηνπ καζεηή.

[196]

ΡΑΒΓΟΓΡΑΜΜΑ 4.1.2.17. Γηαθνξά κεηαμύ πξώηεο θαη δεύηεξεο κέηξεζεο ζηε
κεηαβιεηή ηεο αζιεηηθήο ηθαλόηεηαο όπσο αμηνινγήζεθαλ ζηα εξσηεκαηνιόγηα ησλ
καζεηώλ, ηνπ θηινιόγνπ, ηνπ ςπρνιόγνπ.

ΡΑΒΓΟΓΡΑΜΜΑ 4.1.2.18. πγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα γηα ηελ κεηαβιεηή ηεο
αζιεηηθήο ηθαλόηεηαο ζε ζρέζε κε ην θύιν ηνπ καζεηή.
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ΡΑΒΓΟΓΡΑΜΜΑ 4.1.2.19. Γηαθνξά κεηαμύ πξώηεο θαη δεύηεξεο κέηξεζεο ζηε
κεηαβιεηή ηεο θπζηθήο εκθάληζεο όπσο αμηνινγήζεθαλ ζηα εξσηεκαηνιόγηα ησλ
καζεηώλ, ηνπ θηινιόγνπ, ηνπ ςπρνιόγνπ.

ΡΑΒΓΟΓΡΑΜΜΑ 4.1.2.20. πγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα γηα ηελ κεηαβιεηή ηεο
θπζηθήο εκθάληζεο ζε ζρέζε κε ην θύιν ηνπ καζεηή.

[198]

ΡΑΒΓΟΓΡΑΜΜΑ 4.1.2.21. Γηαθνξά κεηαμύ πξώηεο θαη δεύηεξεο κέηξεζεο ζηε
κεηαβιεηή ηεο δηαγσγήο-ζπκπεξηθνξάο όπσο αμηνινγήζεθαλ ζηα εξσηεκαηνιόγηα
ησλ καζεηώλ, ηνπ θηινιόγνπ, ηνπ ςπρνιόγνπ.

ΡΑΒΓΟΓΡΑΜΜΑ 4.1.2.22. πγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα γηα ηελ κεηαβιεηή ηεο
δηαγσγήο-ζπκπεξηθνξάο ζε ζρέζε κε ην θύιν ηνπ καζεηή.
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ΡΑΒΓΟΓΡΑΜΜΑ 4.1.2.23. Γηαθνξά κεηαμύ πξώηεο θαη δεύηεξεο κέηξεζεο ζηε
κεηαβιεηή ηεο απηνεθηίκεζεο όπσο αμηνινγήζεθαλ ζηα εξσηεκαηνιόγηα ησλ
καζεηώλ, ηνπ θηινιόγνπ, ηνπ ςπρνιόγνπ.

ΡΑΒΓΟΓΡΑΜΜΑ 4.1.2.24. πγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα γηα ηελ κεηαβιεηή ηεο
απηνεθηίκεζεο ζε ζρέζε κε ην θύιν ηνπ καζεηή.
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4.2. ΤΝΣΔΛΔΣΔ ΤΥΔΣΙΗ (Pearson Correlation)
4.2.1. ΑΣΟΜΑ ΣΤΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ
Παξνπζηάδνληαη όινη νη πίλαθεο (πίλαθεο 4.2.1.1- 6) ησλ ζπληειεζηώλ
ζπζρέηηζεο Pearson γηα ηελ πεηξακαηηθή νκάδα1 αηόκσλ ηππηθήο αλάπηπμεο.
ΠΙΝΑΚΑ 4.2.1.1.πληειεζηέο ζπζρέηηζεο ηεο ζρνιηθήο ηθαλόηεηαο.

ρνιηθή

ρνιηθή

ρνιηθή

ρνιηθή

ρνιηθή

ρνιηθή

ρνιηθή

ηθαλόηεηα

ηθαλόηεηα

ηθαλόηεηα

ηθαλόηεηα

ηθαλόηεηα

ηθαλόηεηα

καζεηώλ 1

καζεηώλ 2

δαζθάισλ 1

δαζθάισλ 2

γνλέσλ 1

γνλέσλ 2

1,000

ηθαλόηεηα

,683

**

,771

**

,754

**

,824

**

,782

**

,000

,000

,000

,000

,000

230

230

230

72

72

1,000

**

**

**

καζεηώλ 1
230
ρνιηθή
ηθαλόηεηα
καζεηώλ 2
ρνιηθή
ηθαλόηεηα
δαζθάισλ 1
ρνιηθή
ηθαλόηεηα
δαζθάισλ 2
ρνιηθή
ηθαλόηεηα
γνλέσλ 1
ρνιηθή
ηθαλόηεηα
γνλέσλ 2

,683

**

,628

,000
230

230

**

**

,771

,628

,000

230

230

72

72

1,000

**

**

230

230

**

**

**

,983

,000

,000

,000

230

230

230

**

**

**

,494

**

,000

230

,824

,485

,000

,000

,618

,494

,000

,000

,754

,618

,744

,983

,744

,768

**

,000

,000

,000

230

72

72

1,000

**

,725

,763

**

,000

,000

230

72

72

**

1,000

,725

,861

**

,000

,000

,000

,000

72

72

72

72

72

72

**

**

**

**

**

1,000

,782

,485

,768

,763

,000

,861

,000

,000

,000

,000

,000

72

72

72

72

72

72

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

1

πληειεζηέο ζπζρέηηζεο κεηαμύ ηεο πξώηεο θαη δεύηεξεο κέηξεζεο απν ηα εξσηεκαηνιόγηα

ησλ καζεηώλ, ησλ δαζθάισλ, ησλ γνλέσλ (γηα ην ζύλνιν ησλ 230 εξσηεκαηνινγίσλ γηα ηνπο
καζεηέο θαη ηνπο δαζθάινπο θαη ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ησλ 72 καζεηώλ ηνπ ζρνιείνπ ηεο
επαξρίαο γηα ηνπο γνλείο).
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ΠΙΝΑΚΑ 4.2.1.2. πληειεζηέο ζπζρέηηζεο ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο
ζπλνκειίθνπο.
ρέζεηο κε

ρέζεηο κε

ρέζεηο κε

ρέζεηο κε

ρέζεηο κε

ρέζεηο κε

ζπλνκειίθνπο ζπλνκειίθνπο ζπλνκειίθνπο ζπλνκειίθνπο ζπλνκειίθνπο ζπλνκειίθνπο
καζεηώλ 1
ρέζεηο κε

καζεηώλ 2

1,000

ζπλνκειίθνπο

,654

δαζθάισλ 1 δαζθάισλ 2
**

,919

**

,640

**

γνλέσλ 1
,953

γνλέσλ 2
**

,519

**

,000

,000

,000

,000

,000

230

230

230

230

72

72

**

1,000

καζεηώλ 1
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ζπλνκειίθνπο
καζεηώλ 2
ρέζεηο κε
ζπλνκειίθνπο
δαζθάισλ 1
ρέζεηο κε
ζπλνκειίθνπο
δαζθάισλ 2
ρέζεηο κε
ζπλνκειίθνπο
γνλέσλ 1
ρέζεηο κε
ζπλνκειίθνπο
γνλέσλ 2

,654

,659

,000
230
,919

**

**

230

230

72

72

**

1,000

,659

,995

**

72

**

1,000

,909

**

**

72

72

**

1,000
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72
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72
,888

**

,531

**

,000
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**

1,000
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,000
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,000

,000

,000
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72
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,888

230

,000

**

**

,000

,000

,492

,646

,000

,000

the 0.01 level (2-tailed).

**

72

,648

**. Correlation is significant at

,492
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**

**

230
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,891
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,000
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,000

,665

,648
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**
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ΠΙΝΑΚΑ 4.2.1.3. πληειεζηέο ζπζρέηηζεο ηεο αζιεηηθήο ηθαλόηεηαο.
Αζιεηηθή

Αζιεηηθή

Αζιεηηθή

Αζιεηηθή

Αζιεηηθή

Αζιεηηθή

ηθαλόηεηα

ηθαλόηεηα

ηθαλόηεηα

ηθαλόηεηα

ηθαλόηεηα

ηθαλόηεηα
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καζεηώλ 2

δαζθάισλ 1

δαζθάισλ 2

γνλέσλ 1

γνλέσλ 2
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1,000
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γνλέσλ 1
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γνλέσλ 2

,729
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,000
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**
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72

**
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,520

230

,000

**

**

,000

,000

,686

,713

,000

,000

the 0.01 level (2-tailed).
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ΠΙΝΑΚΑ 4.2.1.4. πληειεζηέο ζπζρέηηζεο ηεο θπζηθήο εκθάληζεο.
Φπζηθή

Φπζηθή

Φπζηθή

Φπζηθή

Φπζηθή

Φπζηθή

εκθάληζε
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εκθάληζε
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the 0.05 level (2-tailed).
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*. Correlation is significant at
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the 0.01 level (2-tailed).
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**. Correlation is significant at
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ΠΙΝΑΚΑ 4.2.1.5. πληειεζηέο ζπζρέηηζεο ηεο δηαγσγήο-ζπκπεξηθνξάο.
Γηαγσγή-

Γηαγσγή-

Γηαγσγή-

Γηαγσγή-

Γηαγσγή-

Γηαγσγή-

πκπεξηθνξά πκπεξηθνξά πκπεξηθνξά πκπεξηθνξά πκπεξηθνξά πκπεξηθνξά
καζεηώλ 1
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καζεηώλ 2
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,745

δαζθάισλ 1
**

,837

**

δαζθάισλ 2
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**

γνλέσλ 1
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γνλέσλ 2
**
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**

,000
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the 0.01 level (2-tailed).
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ΠΙΝΑΚΑ 4.2.1.6. πληειεζηέο ζπζρέηηζεο ηεο απηνεθηίκεζεο.
Απηνεθηίκεζε Απηνεθηίκεζε Απηνεθηίκεζε Απηνεθηίκεζε Απηνεθηίκεζε Απηνεθηίκεζε
καζεηώλ 1
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**

,880
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**

γνλέσλ 1
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γνλέσλ 2
**

,438

**

,000
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,000
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72
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**

1,000

,514
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,514
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,313

,007
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,949
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,000
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,403

,419
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,949

230

,000

,438

**
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230

**

,403

,000

230

,946
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,000

,000
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,000
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**
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1,000
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,000
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72
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**. Correlation is significant at
the 0.01 level (2-tailed).

Οη απαληήζεηο ζηελ κεηαβιεηή ηεο ζρνιηθήο ηθαλόηεηαο (πίλαθαο 4.2.1.1.)
ζηελ 1ε θαη 2ε κέηξεζε ησλ γνλέσλ θαη ησλ δαζθάισλ παξνπζηάδνπλ ηζρπξή
ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ ηνπο θαζώο θαη κε ηελ 1 ε κέηξεζε ησλ καζεηώλ.
Μόλν ε 2ε κέηξεζε ησλ καζεηώλ δελ εκθαλίδεη ηδηαίηεξε ζπζρέηηζε κε ηηο
ππόινηπεο κεηαβιεηέο.
Οη ζρέζεηο κε ηνπο ζπλνκήιηθνπο (πίλαθαο 4.2.1.2.) παξνπζηάδνπλ πςειή
ζπζρέηηζε κεηαμύ καζεηώλ, δαζθάισλ, γνλέσλ ζηελ 1 ε κέηξεζε θαη νκνίσο
θαη ζηελ δεύηεξε ελώ παξνπζηάδνπλ κηθξή ζπζρέηηζε ηα απνηειέζκαηα
κεηαμύ 1εο θαη 2εο κέηξεζεο γηα όιεο ηηο κεηαβιεηέο.
[206]

Γεληθά, ζηελ πεξίπησζε ηεο αζιεηηθήο ηθαλόηεηαο (πίλαθαο 4.2.1.3.) δελ
έρνπκε πςειέο ζπζρεηίζεηο παξά κόλν κεηαμύ ηεο 1 εο κέηξεζεο ησλ καζεηώλ
κε ηελ 1ε θαη ηελ 2ε κέηξεζε ησλ δαζθάισλ θαη ηελ 1ε κέηξεζε ησλ γνλέσλ
θαζώο θαη κεηαμύ ηεο 1εο κέηξεζεο ησλ δαζθάισλ κε ηελ 2ε ησλ δαζθάισλ
θαη ηελ 1ε ησλ γνλέσλ.
Οκνίσο, όπσο θαη ζηελ πξνεγνύκελε κεηαβιεηή, κηθξέο γεληθά είλαη νη
ζπζρεηίζεηο ησλ κεηαβιεηώλ ηνπ πίλαθα ηεο θπζηθήο εκθάληζεο (πίλαθαο
4.2.1.4.), κε ζεκαληηθόηεξεο: ηελ ηζρπξή ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ ηεο 1 εο
κέηξεζεο ησλ καζεηώλ θαη ηεο 1εο κέηξεζεο ησλ δαζθάισλ θαζώο θαη κεηαμύ
ηεο 1εο θαη 2εο κέηξεζεο ησλ δαζθάισλ.
ηελ

πεξίπησζε

ηεο

Γηαγσγήο-πκπεξηθνξάο

(πίλαθαο

4.2.1.5.),

εκθαλίδεηαη έληνλα ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ ηεο 1 εο κέηξεζεο ησλ καζεηώλ,
ησλ δαζθάισλ θαη ησλ γνλέσλ. Οκνίσο, ππάξρεη ηζρπξή ζεηηθή ζπζρέηηζε ηεο
2εο κέηξεζεο ησλ καζεηώλ, ησλ δαζθάισλ θαη ησλ γνλέσλ. Οη ππόινηπεο
ζπζρεηίζεηο είλαη κεηξίσο ζεηηθέο.
ηελ ηειεπηαία κεηαβιεηή, ηα απνηειέζκαηα είλαη αλάινγα κε ηελ
πεξίπησζε ηεο Γηαγσγήο-πκπεξηθνξάο. Η κεηαβιεηή ηεο Απηνεθηίκεζεο
(πίλαθαο 4.2.1.6.) εκθαλίδεη πνιύ ζεηηθή ζπζρέηηζε ηεο 1 εο κέηξεζεο κεηαμύ
καζεηώλ, δαζθάισλ, γνλέσλ θαη επίζεο ηεο 2εο κέηξεζεο κεηαμύ καζεηώλ,
δαζθάισλ, γνλέσλ.
Οη πίλαθεο γηα ηα παξαθάησ απνηειέζκαηα δελ θξίλεηαη ζθόπηκν λα
παξαηεζνύλ, θαζώο δελ εκθαλίδεηαη νπζηαζηηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ ησλ 6
δηαθνξεηηθώλ κεηαβιεηώλ:


Οη κεηαβιεηέο ηεο ζρνιηθήο ηθαλόηεηαο 1εο, 2εο κέηξεζεο καζεηώλ
,δαζθάισλ, γνλέσλ εκθαλίδνπλ αζζεληθόηαηε ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηηο
κεηαβιεηέο ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο ζπλνκήιηθνπο θαη ηελ απηνεθηίκεζε
(1ε θαη 2ε κέηξεζε γηα καζεηέο, δαζθάινπο, γνλείο). Οκνίσο, ε ζρνιηθή
ηθαλόηεηα έρεη ζρεδόλ κεδεληθή ζπζρέηηζε κε ηελ αζιεηηθή ηθαλόηεηα,
ηελ θπζηθή εκθάληζε, ηελ δηαγσγή-ζπκπεξηθνξά.



ην ίδην πλεύκα κε ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα θηλνύληαη θαη νη
ζπγθξίζεηο ησλ ππόινηπσλ κεηαβιεηώλ. Έηζη, όιεο νη κεηαβιεηέο ησλ
ζρέζεσλ κε ηνπο ζπλνκειίθνπο έρνπλ αζζελέζηαηε ζρέζε κε ηελ
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αζιεηηθή ηθαλόηεηα, ηελ θπζηθή εκθάληζε, ηελ δηαγσγή- ζπκπεξηθνξά
θαη ηελ απηνεθηίκεζε.


Οκνίσο, ε αζιεηηθή ηθαλόηεηα δελ ζρεηίδεηαη κε ηελ θπζηθή εκθάληζε,
ηελ δηαγσγή-ζπκπεξηθνξά, ηελ απηνεθηίκεζε.



Δπίζεο, ε

θπζηθή

εκθάληζε

δελ ζρεηίδεηαη

κε ηελ δηαγσγή-

ζπκπεξηθνξά θαη ηελ απηνεθηίκεζε.


Σέινο, ε

δηαγσγή-ζπκπεξηθνξά

εκθαλίδεη

κηα

αζζεληθή

ζεηηθή

ζπζρέηηζε κε ηελ απηνεθηίκεζε.

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ:
Από ηα παξαπάλσ, εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα όηη ηζρπξά ζεηηθέο ζπζρεηίζεηο
εκθαλίδνπλ νη πξώηεο ή νη δεπηέξεο κεηξήζεηο κεηαμύ καζεηώλ, δαζθάισλ,
γνλέσλ γηα ηελ ίδηα κεηαβιεηή (κε επίπεδν αμηνπηζηίαο ξ<0.01). Δλώ, ν
ηξόπνο κε ηνλ νπνίν επεξεάδεηαη ε θάζε κία από ηηο 6 κεηαβιεηέο δελ
ζρεηίδεηαη κε ηηο ππόινηπεο, πξάγκα πνπ ηηο θάλεη αλεμάξηεηεο κεηαμύ ηνπο.
Έηζη, κειινληηθέο έξεπλεο κπνξνύλ λα δηεμαρζνύλ ζε κία από ηηο ηξεηο
θαηεγνξίεο

ησλ

εξσηεζέλησλ

(είηε

ζηνπο

καζεηέο,

είηε

ζηνπο

δαζθάινπο, είηε ζηνπο γνλείο) θαη λα εμαρζνύλ αζθαιή ζπκπεξάζκαηα
θαη γηα ηηο ππόινηπεο. Χζηόζν, δελ κπνξνύλ λα βγνπλ ζπκπεξάζκαηα
από κία κεηαβιεηή γηα ηηο ππόινηπεο.
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ΑΣΟΜΑ ΣΤΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ: ΟΜΑΓΑ ΔΛΔΓΥΟΤ
Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη όινη νη πίλαθεο (πίλαθεο 4.2.1.7- 12) ησλ
ζπληειεζηώλ ζπζρέηηζεο Pearson γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ2.

ΠΙΝΑΚΑ 4.2.1.7. πληειεζηέο ζπζρέηηζεο ηεο ζρνιηθήο ηθαλόηεηαο.
ρνιηθή ηθαλόηεηα ρνιηθή ηθαλόηεηα
καζεηώλ 1
ρνιηθή ηθαλόηεηα

καζεηώλ 2

1,000

,967

καζεηώλ 1
ρνιηθή ηθαλόηεηα
καζεηώλ 2
ρνιηθή ηθαλόηεηα
δαζθάισλ 1
ρνιηθή ηθαλόηεηα
δαζθάισλ 2

**

,000
,967

**

1,000

,000
,949

ρνιηθή ηθαλόηεηα

δαζθάισλ 1

δαζθάισλ 2

,949

**

,000
,935

**

,000

**

,935

,000
,916

ρνιηθή ηθαλόηεηα

**

1,000

,000

**

,948

,000

**

,000

,916

**

,000
,948

**

,000
,940

**

,000
,940

**

1,000

,000

**. Correlation is significant at the 0.01
level (2-tailed).

2

πληειεζηέο ζπζρέηηζεο κεηαμύ ηεο πξώηεο θαη δεύηεξεο κέηξεζεο απν ηα εξσηεκαηνιόγηα
ησλ καζεηώλ θαη ησλ δαζθάισλ (γηα ην ζύλνιν ησλ 75 εξσηεκαηνινγίσλ γηα ηνπο καζεηέο
πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ νκάδα ειέγρνπ).
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ΠΙΝΑΚΑ 4.2.1.8. πληειεζηέο ζπζρέηηζεο ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο
ζπλνκειίθνπο.

ρέζεηο κε

ρέζεηο κε

ρέζεηο κε

ρέζεηο κε

ρέζεηο κε

ζπλνκειίθνπο

ζπλνκειίθνπο

ζπλνκειίθνπο

ζπλνκειίθνπο

καζεηώλ 1

καζεηώλ 2

δαζθάισλ 1

δαζθάισλ 2

1,000

,962

**

,968

**

,932

**

ζπλνκειίθνπο
,000

καζεηώλ 1
ρέζεηο κε

,962

**

,000

1,000

,935

,000

**

,978

**

ζπλνκειίθνπο
καζεηώλ 2
ρέζεηο κε

,000
,968

,000

**

,935

**

,000

1,000

,906

**

ζπλνκειίθνπο
δαζθάισλ 1
ρέζεηο κε

,000
,932

,000

**

,978

,000

**

,906

**

1,000

ζπλνκειίθνπο
δαζθάισλ 2

,000

,000

,000

**. Correlation is significant at the 0.01
level (2-tailed).

ΠΙΝΑΚΑ 4.2.1.9. πληειεζηέο ζπζρέηηζεο ηεο αζιεηηθήο ηθαλόηεηαο.

Αζιεηηθή ηθαλόηεηα

Αζιεηηθή

Αζιεηηθή

Αζιεηηθή

Αζιεηηθή

ηθαλόηεηα

ηθαλόηεηα

ηθαλόηεηα

ηθαλόηεηα

καζεηώλ 1

καζεηώλ 2

δαζθάισλ 1

δαζθάισλ 2

1,000

,963

καζεηώλ 1
Αζιεηηθή ηθαλόηεηα
καζεηώλ 2
Αζιεηηθή ηθαλόηεηα
δαζθάισλ 1
Αζιεηηθή ηθαλόηεηα
δαζθάισλ 2

**

,000
,963

**

1,000

,000
,967

**

,000
,937

**

,000

**

,937

,000
,965

,967

**

1,000

,000

**

,999

,000

**

,000

**. Correlation is significant at the 0.01 level
(2-tailed).
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,965

**

,000
,999

**

,000
,939

**

,000
,939

**

,000

1,000

ΠΙΝΑΚΑ 4.2.1.10. πληειεζηέο ζπζρέηηζεο ηεο θπζηθήο εκθάληζεο.

Φπζηθή εκθάληζε

Φπζηθή εκθάληζε

Φπζηθή εκθάληζε

Φπζηθή εκθάληζε

Φπζηθή εκθάληζε

καζεηώλ 1

καζεηώλ 2

δαζθάισλ 1

δαζθάισλ 2

1,000

,954

καζεηώλ 1
Φπζηθή εκθάληζε

,954

**

1,000

,958

δαζθάισλ 2

,941

,930

**

**

,930

**

1,000

,955

,955

,000

**

**

,000
,966

,000

**

**

,000

,000

,000
,941

**

,000

,000

δαζθάισλ 1
Φπζηθή εκθάληζε

,958

,000

καζεηώλ 2
Φπζηθή εκθάληζε

**

**

,000
,966

,000

**

1,000

,000

**. Correlation is significant at the 0.01
level (2-tailed).

ΠΙΝΑΚΑ 4.2.1.11. πληειεζηέο ζπζρέηηζεο ηεο δηαγσγήο-ζπκπεξηθνξάο.

Γηαγσγή-

Γηαγσγή-

Γηαγσγή-

Γηαγσγή-

Γηαγσγή-

πκπεξηθνξά

πκπεξηθνξά

πκπεξηθνξά

πκπεξηθνξά

καζεηώλ 1

καζεηώλ 2

δαζθάισλ 1

δαζθάισλ 2

1,000

,940

**

,871

**

,897

**

πκπεξηθνξά
,000

καζεηώλ 1
Γηαγσγή-

,940

**

1,000

,000
,807

**

,000
,893

**

πκπεξηθνξά
καζεηώλ 2
Γηαγσγή-

,000
,871

,000

**

,807

**

1,000

,000
,885

**

πκπεξηθνξά
δαζθάισλ 1
Γηαγσγή-

,000
,897

,000

**

,893

**

,000
,885

**

πκπεξηθνξά
δαζθάισλ 2

,000

,000

**. Correlation is significant at the 0.01
level (2-tailed).
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,000

1,000

ΠΙΝΑΚΑ 4.2.1.12. πληειεζηέο ζπζρέηηζεο ηεο απηνεθηίκεζεο.

Απηνεθηίκεζε

Απηνεθηίκεζε

Απηνεθηίκεζε

Απηνεθηίκεζε

Απηνεθηίκεζε

καζεηώλ 1

καζεηώλ 2

δαζθάισλ 1

δαζθάισλ 2

1,000

,960

καζεηώλ 1

**

,000

Απηνεθηίκεζε
καζεηώλ 2

,960

**

1,000

,000

Απηνεθηίκεζε
δαζθάισλ 1
Απηνεθηίκεζε
δαζθάισλ 2

,995

**

,000
,957

**

,000

**

,957

,000
,961

,995

**

1,000

,000

**

,998

,000

**

,000

,961

**

,000
,998

**

,000
,957

**

,000
,957

**

1,000

,000

**. Correlation is significant at the 0.01
level (2-tailed).

Όιεο νη απαληήζεηο ζηελ 1ε θαη 2ε κέηξεζε ησλ καζεηώλ θαη ησλ δαζθάισλ
θαη γηα ηηο 6 κεηαβιεηέο παξνπζηάδνπλ πνιύ ηζρπξή ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ
ηνπο (κε επίπεδν αμηνπηζηίαο ξ<0.01). Απηό ην ζπκπέξαζκα εληζρύεη ηελ
αμηνπηζηία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, θαζώο:


Τπάξρεη ζπκθσλία κεηαμύ καζεηώλ θαη δαζθάισλ



Σν απνηέιεζκα δελ αιιάδεη ζε βάζνο ρξόλνπ

ηνλ ππνινγηζκό ησλ ζπληειεζηώλ ζπζρέηηζεο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ηεο
πεηξακαηηθήο νκάδαο, δηεξεπλήζεθε ε πηζαλόηεηα λα ππάξρεη νπζηαζηηθή
ζπζρέηηζε κεηαμύ ησλ κεηξήζεσλ ησλ έμη δηαθνξεηηθώλ κεηαβιεηώλ. Οη
ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο έδεημαλ όηη ηα απνηειέζκαηα γηα θάζε κεηαβιεηή είλαη
αλεμάξηεηα από ηηο ππόινηπεο κε αζζεληθέο ή ζρεδόλ κεδεληθέο ζπζρεηίζεηο,
θη έηζη δελ θξίλεηαη ζθόπηκν λα παξαηεζνύλ νη ζπγθεθξηκέλνη πίλαθεο.
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4.2.2. ΑΣΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔ ΑΝΑΓΚΔ
Παξνπζηάδνληαη όινη νη πίλαθεο (πίλαθεο 4.2.2.1- 6) ησλ ζπληειεζηώλ
ζπζρέηηζεο Pearson γηα ηελ πεηξακαηηθή νκάδα3 ησλ ΑκεΑ.
ΠΙΝΑΚΑ 4.2.2.1: πληειεζηέο ζπζρέηηζεο ηεο ζρνιηθήο ηθαλόηεηαο.

ρνιηθή

ρνιηθή

ρνιηθή

ρνιηθή

ρνιηθή

ρνιηθή

ρνιηθή

ηθαλόηεηα

ηθαλόηεηα

ηθαλόηεηα

ηθαλόηεηα

ηθαλόηεηα

ηθαλόηεηα

καζεηώλ 1

καζεηώλ 2

1,000

ηθαλόηεηα

,960

**

θηινιόγνπ 1 θηινιόγνπ 2 ςπρνιόγνπ 1
,952

**

,958

**

,932

**

ςπρνιόγνπ 2
,924

**

,000

,000

,000

,000

,000

16

16

16

16

16

16

**

1,000

καζεηώλ 1
ρνιηθή
ηθαλόηεηα

,960

,000

καζεηώλ 2
ρνιηθή
ηθαλόηεηα

16
,952

ηθαλόηεηα

ρνιηθή
ηθαλόηεηα

ρνιηθή
ηθαλόηεηα

16

16

**

1,000

,978

,986

**

16

**

1,000

,955

,969

**

,975

**

16

16

16

**

1,000

,957

16

16

16

**

**

,000

16

,961

,957

,000

,000

,975

**

,977

**

,000
16

16

**

1,000

,977

,000

,000

,000

,000

,000

16

16

16

16

16

ςπρνιόγνπ 2

**

16

,000

**

,961

16

,000

,975

**

16

,000

**

,969

,000

16

**

**

,000

16
,983

,955

,000

16

,924

**

16

,000

ςπρνιόγνπ 1

,975

16

,000

**

**

16

,000

,932

,983

,000

16

θηινιόγνπ 2

**

,000

16
**

,986

,000

,000

,958

**

,000

,000

θηινιόγνπ 1
ρνιηθή

**

,978

16

**. Correlation is significant
at the 0.01 level (2-tailed).

3

πληειεζηέο ζπζρέηηζεο κεηαμύ ηεο πξώηεο θαη δεύηεξεο κέηξεζεο απν ηα εξσηεκαηνιόγηα
ησλ καζεηώλ, ησλ θηινιόγσλ, ησλ ςπρνιόγσλ (γηα ην ζύλνιν ησλ 16 εξσηεκαηνινγίσλ γηα
ηνπο καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ Δηδηθήο Αγσγήο).
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ΠΙΝΑΚΑ 4.2.2.2: πληειεζηέο ζπζρέηηζεο ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο
ζπλνκειίθνπο.
ρέζεηο κε

ρέζεηο κε

ρέζεηο κε

ρέζεηο κε

ρέζεηο κε

ρέζεηο κε

ζπλνκειίθνπο ζπλνκειίθνπο ζπλνκειίθνπο ζπλνκειίθνπο ζπλνκειίθνπο ζπλνκειίθνπο
καζεηώλ 1
ρέζεηο κε

καζεηώλ 2

1,000

ζπλνκειίθνπο

,982

θηινιόγνπ 1
**

,998

**

θηινιόγνπ 2 ςπρνιόγνπ 1 ςπρνιόγνπ 2
,976

**

,991

**

,901

**

,000

,000

,000

,000

,000

16

16

16

16

16

16

**

1,000

καζεηώλ 1
ρέζεηο κε
ζπλνκειίθνπο
καζεηώλ 2
ρέζεηο κε
ζπλνκειίθνπο
θηινιόγνπ 1
ρέζεηο κε
ζπλνκειίθνπο
θηινιόγνπ 2
ρέζεηο κε
ζπλνκειίθνπο
ςπρνιόγνπ 1
ρέζεηο κε
ζπλνκειίθνπο
ςπρνιόγνπ 2

,982

,000
16
,998

**

,944

**

16

16

16

16

**

1,000

,977

,995

**

16

**

1,000

,988

**

**

16

16

**

1,000

,980

,000

16

16

16

16
,935

**

,892

**

,000
16

16

**

1,000

,892

,000

,000

,000

,000

,000

16

16

16

16

16
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,935

16

,000

**

**

,000

,000

,900

,980

,000

,000

the 0.01 level (2-tailed).

**

16

,970

**. Correlation is significant at

,900

16

16

**

**

16

16

,944

,988

,000

16

**

**

,000

,000

,986

,970

,000

,000

**

**

16

,000

,901

,986

,000

16

**

**

,000

16

,991

,995

,000

,000

**

**

,000

,000

,976

,977

16

ΠΙΝΑΚΑ 4.2.2.3: πληειεζηέο ζπζρέηηζεο ηεο αζιεηηθήο ηθαλόηεηαο.

Αζιεηηθή

Αζιεηηθή

Αζιεηηθή

Αζιεηηθή

Αζιεηηθή

Αζιεηηθή

Αζιεηηθή

ηθαλόηεηα

ηθαλόηεηα

ηθαλόηεηα

ηθαλόηεηα

ηθαλόηεηα

ηθαλόηεηα

καζεηώλ 1

καζεηώλ 2

1,000

ηθαλόηεηα

,995

**

θηινιόγνπ 1 θηινιόγνπ 2 ςπρνιόγνπ 1
,994

**

,978

**

,915

**

ςπρνιόγνπ 2
,965

**

,000

,000

,000

,000

,000

16

16

16

16

16

16

**

1,000

καζεηώλ 1
Αζιεηηθή
ηθαλόηεηα

,995

,000

καζεηώλ 2
Αζιεηηθή
ηθαλόηεηα

16
,994

ηθαλόηεηα

Αζιεηηθή
ηθαλόηεηα

Αζιεηηθή
ηθαλόηεηα

16

16

**

1,000

,990

,973

**

16

**

1,000

,994

,952

**

16

**

1,000

,979

16
,945

**

**

16

16

**

1,000

,885

,000

,000

,000

,000

16

16

16

16

16
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,885

,000

,000

at the 0.01 level (2-tailed).

**

16

16

**. Correlation is significant

,945

16

16

**

**

,000

16

,961

,979

,000

,000

ςπρνιόγνπ 2

**

16

,000

**

,961

16

,000

,987

**

16

,000

**

,952

,000

16

**

**

,000

16
,911

,994

,000

16

,965

**

16

,000

ςπρνιόγνπ 1

,987

16

,000

**

**

16

,000

,915

,911

,000

16

θηινιόγνπ 2

**

,000

16
**

,973

,000

,000

,978

**

,000

,000

θηινιόγνπ 1
Αζιεηηθή

**

,990

16

ΠΙΝΑΚΑ 4.2.2.4: πληειεζηέο ζπζρέηηζεο ηεο θπζηθήο εκθάληζεο.

Φπζηθή

Φπζηθή

Φπζηθή

Φπζηθή

Φπζηθή

Φπζηθή

Φπζηθή

εκθάληζε

εκθάληζε

εκθάληζε

εκθάληζε

εκθάληζε

εκθάληζε

καζεηώλ 1

καζεηώλ 2

1,000

εκθάληζε

,952

**

θηινιόγνπ 1 θηινιόγνπ 2 ςπρνιόγνπ 1
,971

**

,809

**

,966

**

ςπρνιόγνπ 2
,807

**

,000

,000

,000

,000

,000

16

16

16

16

16

16

**

1,000

καζεηώλ 1
Φπζηθή
εκθάληζε

,952

,000

καζεηώλ 2
Φπζηθή
εκθάληζε

16
,971

εκθάληζε

Φπζηθή
εκθάληζε

Φπζηθή
εκθάληζε

16

16

**

1,000

,906

,929

**

16

**

1,000

,733

,965

**

16

**

1,000

,778

16
,910

**

**

16

16

**

1,000

,759

,000

,001

,000

,001

16

16

16

16

16
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,759

,001

,000

at the 0.01 level (2-tailed).

**

16

16

**. Correlation is significant

,910

16

16

**

**

,000

16

,755

,778

,000

,000

ςπρνιόγνπ 2

**

16

,000

**

,755

16

,000

,908

**

16

,000

**

,965

,001

16

**

**

,000

16
,925

,733

,001

16

,807

**

16

,001

ςπρνιόγνπ 1

,908

16

,000

**

**

16

,000

,966

,925

,000

16

θηινιόγνπ 2

**

,000

16
**

,929

,000

,000

,809

**

,000

,000

θηινιόγνπ 1
Φπζηθή

**

,906

16

ΠΙΝΑΚΑ 4.2.2.5: πληειεζηέο ζπζρέηηζεο ηεο δηαγσγήο-ζπκπεξηθνξάο.
Γηαγσγή-

Γηαγσγή-

Γηαγσγή-

Γηαγσγή-

Γηαγσγή-

Γηαγσγή-

ζπκπεξηθνξά ζπκπεξηθνξά ζπκπεξηθνξά ζπκπεξηθνξά ζπκπεξηθνξά ζπκπεξηθνξά
καζεηώλ 1
Γηαγσγή-

καζεηώλ 2

1,000

ζπκπεξηθνξά

,940

θηινιόγνπ 1
**

,944

**

θηινιόγνπ 2 ςπρνιόγνπ 1 ςπρνιόγνπ 2
,917

**

,932

**

,922

**

,000

,000

,000

,000

,000

16

16

16

16

16

16

**

1,000

καζεηώλ 1
Γηαγσγήζπκπεξηθνξά
καζεηώλ 2
Γηαγσγήζπκπεξηθνξά
θηινιόγνπ 1
Γηαγσγήζπκπεξηθνξά
θηινιόγνπ 2
Γηαγσγήζπκπεξηθνξά
ςπρνιόγνπ 1
Γηαγσγήζπκπεξηθνξά
ςπρνιόγνπ 2

,940

,000
16
,944

**

,988

**

16

16

16

16

**

1,000

,943

,961

**

16

**

1,000

,940

**

**

16

16

**

1,000

,829

,000

16

16

16

16
,943

**

,821

**

,000
16

16

**

1,000

,821

,000

,000

,000

,000

,000

16

16

16

16

16
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,943

16

,000

**

**

,000

,000

,918

,829

,000

,000

the 0.01 level (2-tailed).

**

16

,878

**. Correlation is significant at

,918

16

16

**

**

16

16

,988

,940

,000

16

**

**

,000

,000

,872

,878

,000

,000

**

**

16

,000

,922

,872

,000

16

**

**

,000

16

,932

,961

,000

,000

**

**

,000

,000

,917

,943

16

ΠΙΝΑΚΑ 4.2.2.6: πληειεζηέο ζπζρέηηζεο ηεο απηνεθηίκεζεο.

Απηνεθηίκεζε Απηνεθηίκεζε Απηνεθηίκεζε Απηνεθηίκεζε Απηνεθηίκεζε Απηνεθηίκεζε
καζεηώλ 1
Απηνεθηίκεζε

καζεηώλ 2

1,000

καζεηώλ 1

Απηνεθηίκεζε
καζεηώλ 2

θηινιόγνπ 1

Απηνεθηίκεζε
θηινιόγνπ 2

Απηνεθηίκεζε
ςπρνιόγνπ 1

Απηνεθηίκεζε
ςπρνιόγνπ 2

**

,891

θηινιόγνπ 2 ςπρνιόγνπ 1 ςπρνιόγνπ 2

**

,735

**

,647

**

,687

**

,000

,000

,001

,007

,003

16

16

16

16

16

16

**

1,000

,821

,000
16

Απηνεθηίκεζε

,821

θηινιόγνπ 1

,891

**

,709

**

,936

**

,001

16

16

16

16

16

**

1,000

,475

,566

,063

,022

,000

16

16

**

,486

,000

,056

16

16

16

**

1,000

,709

16

16

16

**

,475

1,000

,001

,000

,063

16

16

16

**

,936

,905

**

,566

*

,845

,007

,000

,022

,000

16

16

16

16

**

,486

,687

**

**

,000

16

,647

,763

,000

,002

**

**

,002

,000

,735

,905

,763

**

,887

,845

*

16

**

1,000

,695

,000

,056

,003

16

16

16

16

16

*. Correlation is significant at
the 0.05 level (2-tailed).
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**

16

,001

the 0.01 level (2-tailed).

,695

**

,003

,003

**. Correlation is significant at

,887

16

Οη απαληήζεηο ζηελ κεηαβιεηή ηεο ζρνιηθήο ηθαλόηεηαο (πίλαθαο 4.2.2.1.)
ζηελ 1ε θαη 2ε κέηξεζε ησλ καζεηώλ, ησλ θηινιόγσλ θαη ησλ ςπρνιόγσλ
παξνπζηάδνπλ εμαηξεηηθά ηζρπξή ζεηηθή ζπζρέηηζε.
Οκνίσο,

νη

απαληήζεηο

ζηελ

κεηαβιεηή

ησλ

ζρέζεσλ

κε

ηνπο

ζπλνκειίθνπο (πίλαθαο 4.2.2.2.) ζηελ 1ε θαη 2ε κέηξεζε ησλ καζεηώλ, ησλ
θηινιόγσλ θαη ησλ ςπρνιόγσλ παξνπζηάδνπλ ηζρπξή ζεηηθή ζπζρέηηζε.
Όπσο θαη ζηηο πξνεγνύκελεο πεξηπηώζεηο , ππάξρεη πνιύ ζεκαληηθή
ζύκπλνηα απόςεσλ κεηαμύ ησλ ηξηώλ θαηεγνξηώλ εξσηεζέλησλ θαη κεηαμύ
πξώηεο θαη δεύηεξεο κέηξεζεο.
Η κεηαβιεηή ηεο θπζηθήο εκθάληζεο (πίλαθαο 4.2.2.4.) παξνπζηάδεη
αξθεηά πςειέο ζεηηθέο ζπζρεηίζεηο (κεηαμύ 1εο θαη 2εο κέηξεζεο θηινιόγνπ,
κεηαμύ 1εο κέηξεζεο θηινιόγνπ θαη 2εο ςπρνιόγνπ θαη κεηαμύ 1εο ςπρνιόγνπ
θαη 2εο θηινιόγνπ) θαη πνιύ πςειέο (όιεο νη ππόινηπεο).
Οη ζπζρεηίζεηο ζηελ Γηαγσγή-πκπεξηθνξά (πίλαθαο 4.2.2.5.) είλαη πςειέο
γηα καζεηέο, θηιόινγν, ςπρνιόγν ηόζν κεηαμύ ησλ πξώησλ κεηξήζεσλ όζν
κεηαμύ ησλ δεπηέξσλ θαη επίζεο όζν θαη κεηαμύ ησλ πξώησλ θαη δεπηέξσλ.
Οη ζπζρεηίζεηο ζηελ κεηαβιεηή ηεο απηνεθηίκεζεο (πίλαθαο 4.2.2.6.) είλαη
κέηξηεο έσο ηζρπξά ζεηηθέο. Η 1ε κέηξεζε ησλ καζεηώλ εκθαλίδεη ηζρπξά
ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ 2ε ησλ καζεηώλ θαη ηελ 1ε ησλ θηιόινγσλ. Η 2ε ησλ
καζεηώλ εκθαλίδεη ηζρπξά ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ 2ε ηνπ θηινιόγνπ θαη ηελ
1ε ηνπ ςπρνιόγνπ. Η 1ε ηνπ θηινιόγνπ επίζεο ηζρπξά ζεηηθή κε ηελ 2 ε ηνπ
ςπρνιόγνπ θαζώο θαη ε 2ε ηνπ θηινιόγνπ κε ηελ 1ε ηνπ ςπρνιόγνπ. Οη
ππόινηπεο ζπζρεηίζεηο είλαη κέηξηα ζεηηθέο.

[219]

Η ζπζρέηηζε ησλ 6 δηαθνξεηηθώλ κεηαβιεηώλ κεηαμύ ηνπο παξνπζηάδνπλ σο
επί ην πιείζηνλ αζζεληθέο ζεηηθέο ή αξλεηηθέο έσο κεδεληθέο ζπζρεηίζεηο. Οη
παξαθάησ αλαθνξέο είλαη νη ζεκαληηθόηεξεο ζπζρεηίζεηο:


Μέηξηα ζεηηθή ζπζρέηηζε εκθαλίδνπλ ε κεηαβιεηή ηεο ζρνιηθήο
ηθαλόηεηαο θαη ηεο Γηαγσγήο-πκπεξηθνξάο κεηαμύ 1εο θαη 2εο
κέηξεζεο ζηα εξσηεκαηνιόγηα καζεηώλ, θηινιόγνπ, ςπρνιόγνπ.



Δπίζεο, κηα κέηξηα ζεηηθή ζπζρέηηζε εκθαλίδεη ε κεηαβιεηή ηεο
δηαγσγήο-ζπκπεξηθνξάο κε ηελ απηνεθηίκεζε θαη γηα ηελ 1 ε θαη γηα
ηελ2ε κέηξεζε γηα ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο.

ΟΜΑΓΑ ΔΛΔΓΥΟΤ
Παξνπζηάδνληαη όινη νη πίλαθεο (πίλαθεο 4.2.2.7- 12) ησλ ζπληειεζηώλ
ζπζρέηηζεο Pearson γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ4.

4

πληειεζηέο ζπζρέηηζεο κεηαμύ ηεο πξώηεο θαη δεύηεξεο κέηξεζεο απν ηα εξσηεκαηνιόγηα
ησλ καζεηώλ, ησλ θηινιόγσλ, ησλ ςπρνιόγσλ (γηα ην ζύλνιν ησλ 16 εξσηεκαηνινγίσλ γηα
ηνπο καζεηέο ηεο νκάδαο ειέγρνπ ηνπ ζρνιείνπ Δηδηθήο Αγσγήο).
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ΠΙΝΑΚΑ 4.2.2.7. : πληειεζηέο ζπζρέηηζεο ηεο ζρνιηθήο ηθαλόηεηαο.

ρνιηθή

ρνιηθή

ρνιηθή

ρνιηθή

ρνιηθή

ρνιηθή

ρνιηθή

ηθαλόηεηα

ηθαλόηεηα

ηθαλόηεηα

ηθαλόηεηα

ηθαλόηεηα

ηθαλόηεηα

καζεηώλ 1

καζεηώλ 2

1,000

ηθαλόηεηα

,896

**

θηινιόγνπ 1 θηινιόγνπ 2 ςπρνιόγνπ 1
,983

**

,975

**

,989

**

ςπρνιόγνπ 2
,993

**

,000

,000

,000

,000

,000

16

16

16

16

16

16

**

1,000

καζεηώλ 1
ρνιηθή
ηθαλόηεηα

,896

,000

καζεηώλ 2
ρνιηθή
ηθαλόηεηα

16
,983

ηθαλόηεηα

ρνιηθή
ηθαλόηεηα

ρνιηθή
ηθαλόηεηα

16

16

**

1,000

,883

,890

**

16

**

1,000

,967

,974

**

16

**

1,000

,965

16
,972

**

**

16

16

**

1,000

,981

,000

,000

,000

,000

16

16

16

16

16
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,981

,000

,000

at the 0.01 level (2-tailed).

**

16

16

**. Correlation is significant

,972

16

16

**

**

,000

16

,974

,965

,000

,000

ςπρνιόγνπ 2

**

16

,000

**

,974

16

,000

,866

**

16

,000

**

,974

,000

16

**

**

,000

16
,907

,967

,000

16

,993

**

16

,000

ςπρνιόγνπ 1

,866

16

,000

**

**

16

,000

,989

,907

,000

16

θηινιόγνπ 2

**

,000

16
**

,890

,000

,000

,975

**

,000

,000

θηινιόγνπ 1
ρνιηθή

**

,883

16

ΠΙΝΑΚΑ 4.2.2.8. : πληειεζηέο ζπζρέηηζεο ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο
ζπλνκειίθνπο.

ρέζεηο κε

ρέζεηο κε

ρέζεηο κε

ρέζεηο κε

ρέζεηο κε

ρέζεηο κε

ζπλνκειίθνπο ζπλνκειίθνπο ζπλνκειίθνπο ζπλνκειίθνπο ζπλνκειίθνπο ζπλνκειίθνπο
καζεηώλ 1
ρέζεηο κε

καζεηώλ 2

1,000

ζπλνκειίθνπο

,823

θηινιόγνπ 1
**

,794

θηινιόγνπ 2 ςπρνιόγνπ 1 ςπρνιόγνπ 2

**

,849

**

,467

,850

**

,000

,000

,000

,068

,000

16

16

16

16

16

16

**

1,000

,613

**

,326

,012

,000

,219

,000

16

16

16

16

16

*

1,000

καζεησλ 1
ρέζεηο κε
ζπλνκειίθνπο
καζεηώλ 2
ρέζεηο κε
ζπλνκειίθνπο
θηινιόγνπ 1
ρέζεηο κε
ζπλνκηιήθνπο

,823

,000
16
,794

**

,613

,000

,012

16

16

,849

**

,854

**

*

16

**

1,000

,432

,698

ρέζεηο κε

,467

,326

ζπλνκειίθνπο

,068
16

ςπρνιόγνπ 2

**

16

16

ζπλνκίιήθνπο

,657

16

16

**

**

16

16

,850

,908

,006

,003

ρέζεηο κε

**

**

,000

,000

ςπρνιόγνπ 1

,698

,926

,003

,000

θηινιόγνπ 2

,854

,822

**

,095

,000

16

16

16

**

,432

1,000

,371

,219

,000

,095

16

16

16

16

16

**

,371

1,000

,926

**

,908

,657

**

,822

,157

,000

,000

,006

,000

,157

16

16

16

16

16

**. Correlation is significant at
the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at
the 0.05 level (2-tailed).
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16

ΠΙΝΑΚΑ 4.2.2.9. : πληειεζηέο ζπζρέηηζεο ηεο αζιεηηθήο ηθαλόηεηαο.

Αζιεηηθή

Αζιεηηθή

Αζιεηηθή

Αζιεηηθή

Αζιεηηθή

Αζιεηηθή

Αζιεηηθή

ηθαλόηεηα

ηθαλόηεηα

ηθαλόηεηα

ηθαλόηεηα

ηθαλόηεηα

ηθαλόηεηα

καζεηώλ 1

καζεηώλ 2

1,000

ηθαλόηεηα

,994

**

θηινιόγνπ 1 θηινιόγνπ 2 ςπρνιόγνπ 1
,989

**

,987

**

,999

**

ςπρνιόγνπ 2
,944

**

,000

,000

,000

,000

,000

16

16

16

16

16

1,000

**

**

**

καζεηώλ 1
16
Αζιεηηθή
ηθαλόηεηα

,994

,000

καζεηώλ 2
Αζιεηηθή
ηθαλόηεηα

ηθαλόηεηα

ηθαλόηεηα

ηθαλόηεηα

**

,981

16

16

16

16

1,000

**

**

16

**

**

,972

,000

,000

,000

16

16

16

**

**

**

,993

**

,000

16

,999

,974

,000

**

,978

,993

,000

16
,987

,978

,000

,000

,985

,972

,985

,927

**

,000

,000

,000

16

16

16

1,000

**

,985

,921

**

,000

,000

16

16

16

**

1,000

,985

,942

**

,000

,000

,000

,000

16

16

16

16

16

16

**

**

**

**

**

1,000

ςπρνιόγνπ 1
Αζιεηηθή

16

**

,981

,000

θηινιόγνπ 2
Αζιεηηθή

16
,989

θηινιόγνπ 1
Αζιεηηθή

**

,944

,974

,927

,921

,000

,942

,000

,000

,000

,000

,000

16

16

16

16

16

ςπρνιόγνπ 2

**. Correlation is significant
at the 0.01 level (2-tailed).
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16

ΠΙΝΑΚΑ 4.2.2.10. : πληειεζηέο ζπζρέηηζεο ηεο θπζηθήο εκθάληζεο.

Φπζηθή

Φπζηθή

Φπζηθή

Φπζηθή

Φπζηθή

Φπζηθή

Φπζηθή

εκθάληζε

εκθάληζε

εκθάληζε

εκθάληζε

εκθάληζε

εκθάληζε

καζεηώλ 1

καζεηώλ 2

1,000

εκθάληζε

,890

**

θηινιόγνπ 1 θηινιόγνπ 2 ςπρνιόγνπ 1
,948

**

,904

**

,958

**

ςπρνιόγνπ 2
,908

**

,000

,000

,000

,000

,000

16

16

16

16

16

1,000

**

**

**

καζεηώλ 1
16
Φπζηθή
εκθάληζε

,890

,000

καζεηώλ 2
Φπζηθή
εκθάληζε

εκθάληζε

εκθάληζε

εκθάληζε

**

,839

16

16

16

16

1,000

**

**

16

**

**

,844

,000

,000

,000

16

16

16

**

**

**

,915

**

,000

16

,958

,980

,000

**

,973

,915

,000

16
,904

,973

,000

,000

,879

,844

,879

,848

**

,000

,000

,000

16

16

16

1,000

**

,942

,966

**

,000

,000

16

16

16

**

1,000

,942

,913

**

,000

,000

,000

,000

16

16

16

16

16

16

**

**

**

**

**

1,000

ςπρνιόγνπ 1
Φπζηθή

16

**

,839

,000

θηινιόγνπ 2
Φπζηθή

16
,948

θηινιόγνπ 1
Φπζηθή

**

,908

,980

,848

,966

,000

,913

,000

,000

,000

,000

,000

16

16

16

16

16

ςπρνιόγνπ 2

**. Correlation is significant
at the 0.01 level (2-tailed).
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16

ΠΙΝΑΚΑ 4.2.2.11. : πληειεζηέο ζπζρέηηζεο ηεο δηαγσγήο-ζπκπεξηθνξάο.

Γηαγσγή-

Γηαγσγή-

Γηαγσγή-

Γηαγσγή-

Γηαγσγή-

Γηαγσγή-

ζπκπεξηθνξά ζπκπεξηθνξά ζπκπεξηθνξά ζπκπεξηθνξά ζπκπεξηθνξά ζπκπεξηθνξά
καζεηώλ 1
Γηαγσγή-

καζεηώλ 2

1,000

ζπκπεξηθνξά

,958

θηινιόγνπ 1
**

,974

**

θηινιόγνπ 2 ςπρνιόγνπ 1 ςπρνιόγνπ 2
,917

**

,987

**

,952

**

,000

,000

,000

,000

,000

16

16

16

16

16

1,000

**

**

**

καζεηώλ 1
16
Γηαγσγήζπκπεξηθνξά
καζεηώλ 2
Γηαγσγήζπκπεξηθνξά
θηινιόγνπ 1
Γηαγσγήζπκπεξηθνξά
θηινιόγνπ 2
Γηαγσγήζπκπεξηθνξά
ςπρνιόγνπ 1
Γηαγσγήζπκπεξηθνξά
ςπρνιόγνπ 2

,958

**

,000
16

16

**

**

,974

,947

,947

,000

16

16

16

16

1,000

**

**

16

16

**

**

**

,884

,000

,000

,000

16

16

16

**

**

**

,945

**

,000

16

,987

,999

,000

,000

,977

,945

,000

,000

,917

,977

,965

,884

,965

,946

**

,000

,000

,000

16

16

16

1,000

**

,892

,976

**

,000

,000

16

16

16

**

1,000

,892

,939

**

,000

,000

,000

,000

16

16

16

16

16

16

**

**

**

**

**

1,000

,952

,999

,946

,976

,000

,939

,000

,000

,000

,000

,000

16

16

16

16

16

**. Correlation is significant at
the 0.01 level (2-tailed).
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16

ΠΙΝΑΚΑ 4.2.2.12. : πληειεζηέο ζπζρέηηζεο ηεο απηνεθηίκεζεο.

Απηνεθηίκεζε Απηνεθηίκεζε Απηνεθηίκεζε Απηνεθηίκεζε Απηνεθηίκεζε Απηνεθηίκεζε
καζεηώλ 1
Απηνεθηίκεζε

καζεηώλ 2

1,000

καζεηώλ 1
16
Απηνεθηίκεζε
καζεηώλ 2

Απηνεθηίκεζε
θηινιόγνπ 1

Απηνεθηίκεζε
θηινιόγνπ 2

Απηνεθηίκεζε
ςπρνιόγνπ 1

Απηνεθηίκεζε
ςπρνιόγνπ 2

,705

**

,705

θηινιόγνπ 1
**

**

,918

**

,705

**

,005

,000

,002

16

16

16

16

16

1,000

**

**

**

16

**

**

,720

,720

1,000

**

,002

,000

16

16

16

16

1,000

**

**

16

16

16

**

**

**

,675

,005

,000

,004

16

16

16

**

**

**

,705

,705

,000

,002

,979

,979

,002

,000

,918

**

,000

16

,662

,662

,002

,002

,976

,976

θηινιόγνπ 2 ςπρνιόγνπ 1 ςπρνιόγνπ 2

,889

,675

,889

,720

**

,004

,000

,002

16

16

16

1,000

**

,660

,979

**

,005

,000

16

16

16

**

1,000

,660

,705

**

,000

,002

,000

,005

16

16

16

16

16

16

**

**

**

**

**

1,000

,705

1,000

,720

,979

,002

,705

,002

,000

,002

,000

,002

16

16

16

16

16

16

**. Correlation is significant at
the 0.01 level (2-tailed).

Οη απαληήζεηο ζηελ κεηαβιεηή ηεο ζρνιηθήο ηθαλόηεηαο (πίλαθαο 4.2.2.7.)
κεηαμύ ησλ πξώησλ κεηξήζεσλ, κεηαμύ ησλ δεπηέξσλ θαζώο θαη κεηαμύ
πξώησλ θαη δεύηεξσλ κεηξήζεσλ ησλ καζεηώλ, ησλ θηινιόγσλ θαη ησλ
ςπρνιόγσλ παξνπζηάδνπλ εμαηξεηηθά ηζρπξή ζεηηθή ζπζρέηηζε.
[226]

Οη απαληήζεηο ζηελ κεηαβιεηή ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο ζπλνκειίθνπο (πίλαθαο
4.2.2.8.) παξνπζηάδνπλ ηζρπξά ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ ησλ πξώησλ
κεηξήζεσλ ησλ καζεηώλ θαη ησλ θηινιόγσλ, ησλ θηινιόγσλ θαη ησλ
ςπρνιόγσλ, ησλ δεύηεξσλ κεηξήζεσλ ησλ καζεηώλ, ησλ θηινιόγσλ θαη ησλ
ςπρνιόγσλ, θαζώο επίζεο θαη κεηαμύ ηεο πξώηεο κέηξεζεο καζεηώλ κε
δεύηεξε κέηξεζε καζεηώλ, θηινιόγνπ θαη ςπρνιόγνπ, πξώηεο θηινιόγνπ κε
δεύηεξε θηινιόγνπ θαη ςπρνιόγνπ. Τπάξρεη πνιύ ζεκαληηθή ζύκπλνηα
απόςεσλ κεηαμύ ησλ ηξηώλ θαηεγνξηώλ εξσηεζέλησλ θαη κεηαμύ πξώηεο θαη
δεύηεξεο κέηξεζεο.
Οκνίσο κε ηελ πξνεγνύκελε κεηαβιεηή, θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο θπζηθήο
εκθάληζεο, νη ζπζρεηίζεηο είλαη εμαηξεηηθά ηζρπξέο κεηαμύ όισλ ησλ
κεηξήζεσλ.
Κηλνύκελε ζηα ίδηα επίπεδα, ε κεηαβιεηή ηεο θπζηθήο εκθάληζεο (πίλαθαο
4.2.2.10.) παξνπζηάδεη πςειέο ζεηηθέο ζπζρεηίζεηο κεηαμύ όισλ ησλ
κεηξήζεσλ.
Οη ζπζρεηίζεηο ζηελ κεηαβιεηή ηεο απηνεθηίκεζεο (πίλαθαο 4.2.2.12.) είλαη
κέηξηεο έσο ηζρπξά ζεηηθέο. Οη πην ηζρπξέο είλαη νη ζπζρεηίζεηο κεηαμύ ησλ
πξώησλ κεηξήζεσλ ησλ ηξηώλ θαηεγνξηώλ εξσηεζέλησλ θαη κεηαμύ ησλ
δεπηέξσλ κεηξήζεσλ γηα ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο.
Η ζπζρέηηζε ησλ 6 δηαθνξεηηθώλ κεηαβιεηώλ κεηαμύ ηνπο παξνπζηάδνπλ σο
επί ην πιείζηνλ αζζεληθέο ζεηηθέο ή αξλεηηθέο έσο κεδεληθέο ζπζρεηίζεηο. Οη
παξαθάησ αλαθνξέο είλαη νη ζεκαληηθόηεξεο ζπζρεηίζεηο:


Μέηξηα ζεηηθή ζπζρέηηζε εκθαλίδνπλ ε κεηαβιεηή ηεο ζρνιηθήο
ηθαλόηεηαο θαη ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο ζπλνκήιηθνπο κεηαμύ 1 εο θαη 2εο
κέηξεζεο ζηα εξσηεκαηνιόγηα καζεηώλ, θηινιόγνπ, ςπρνιόγνπ.



Δπίζεο, κηα κέηξηα ζεηηθή ζπζρέηηζε εκθαλίδεη ε κεηαβιεηή ηεο
ζρνιηθήο ηθαλόηεηαο κε ηελ κεηαβιεηή ηεο δηαγσγήο-ζπκπεξηθνξάο θαη
γηα ηελ 1ε θαη γηα ηελ 2ε κέηξεζε γηα ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο.



Σέινο, ε αζιεηηθή ηθαλόηεηα παξνπζηάδεη κηα κέηξηα αξλεηηθή
ζπζρέηηζε κε ηελ δηαγσγή-ζπκπεξηθνξά.

[227]

4.3. ΜΙΚΣΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΓΙΠΛΗ ΑΝΑΛΤΗ ΓΙΑΚΤΜΑΝΗ (ANOVA)
4.3.1. ΑΣΟΜΑ ΣΤΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ
Υξεζηκνπνηείηαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ιόγσ ύπαξμεο ζπζρεηηζκέλσλ θαη
κε ζπζρεηηζκέλσλ κεηαβιεηώλ.
Η ζύγθξηζε πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ νκάδα ειέγρνπ (75 καζεηέο) θαη ηελ
πεηξακαηηθή

νκάδα

(230

καζεηέο).

πγθξίλεη

ηα

απνηειέζκαηα

ησλ

εξσηεκαηνινγίσλ ησλ καζεηώλ ηεο νκάδαο ειέγρνπ κε ηα εξσηεκαηνιόγηα
ησλ καζεηώλ ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο θαη ησλ δαζθάισλ ηεο νκάδαο
ειέγρνπ κε ησλ δαζθάισλ ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο. θνπόο είλαη λα
δηεξεπλεζεί ην θαηά πόζν νη δηαθπκάλζεηο γύξσ από ηνπο κέζνπο όξνπο ησλ
απνηειεζκάησλ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ή όρη. Δπίζεο, κε έλα ΜΗ
ΤΥΔΣΙΜΔΝΟ ΔΛΔΓΥΟ t κπνξνύκε λα δνύκε αλ ηα απνηειέζκαηα γηα ηηο
δύν ζπλζήθεο δηαθέξνπλ ζεκαληηθά κεηαμύ ηνπο.
ΔΡΧΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΣΧΝ
ΜΔΣΑΒΛΗΣΗ ΥΟΛΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ
ΠΙΝΑΚΑ 4.3.1.1. πλνπηηθόο πίλαθαο αλάιπζεο anova ζηελ κεηαβιεηή ηεο
ζρνιηθήο ηθαλόηεηαο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ησλ καζεηώλ.
Πεγή δηαθύκαλζεο

Παξάγσλ
between-subjects
Παξάγσλ withinsubjects
Αιιειεπίδξαζε

Άζξνηζκα
ηεηξαγώλσλ

Μέζν
ηεηξάγσλν

Λόγνο F

Πηζαλόηεηα p

12,872

12,872

29,568

<0,001

7,373

7,373

136,361 <0,001

9,337

9,337

172,686 <0,001

ΠΙΝΑΚΑ 4.3.1.2. Μέζνη όξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο θαηά ηελ 1 ε κέηξεζε θαη

ηε 2ε κέηξεζε γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ θαη ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο ζηελ
κεηαβιεηή ηεο ζρνιηθήο ηθαλόηεηαο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ησλ καζεηώλ.
Οκάδα
ρνιηθή ηθαλόηεηα καζεηώλ1

ρνιηθή ηθαλόηεηα καζεηώλ 2

Μ.Ο.

Σππηθή Απόθιηζε

N

Πεηξακαηηθή νκάδα

2,7087 ,47928

230

Οκάδα ειέγρνπ

2,6587 ,58427

75

Πεηξακαηηθή νκάδα

3,2513 ,44228

230

Οκάδα ειέγρνπ

2,6267 ,58848

75

[228]

Η αιιειεπίδξαζε ησλ ζπλζεθώλ θαη ε κεηαβνιή κε ην ρξόλν (Πίλαθεο
4.3.1.1-2) είλαη ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθέο (F=172.686, p<0.001). Οη κέζνη όξνη
ηεο 1εο κέηξεζεο ηεο νκάδαο ειέγρνπ θαη ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο δελ
δηαθέξνπλ ζεκαληηθά (t= 0.672). Χζηόζν, ν κέζνο όξνο ηεο 2εο κέηξεζεο ηεο
πεηξακαηηθήο νκάδαο είλαη ζεκαληηθά πςειόηεξνο από ηνλ αληίζηνηρν ηεο
νκάδαο ειέγρνπ (t= 8,442).
πκπεξαζκαηηθά, ε δηελέξγεηα ηνπ ζεαηξηθνύ παηρληδηνύ επεξεάδεη
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ηελ ζρνιηθή ηθαλόηεηα ησλ καζεηώλ.
Αθνινπζεί ην δηάγξακκα κεηαβνιήο ησλ κέζσλ όξσλ ηεο ζρνιηθήο
ηθαλόηεηαο ησλ καζεηώλ γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ θαη ηελ πεηξακαηηθή νκάδα
ζην νπνίν γίλεηαη πην εύθνια αληηιεπηό ην παξαπάλσ ζπκπέξαζκα: όηη
δειαδή ε πξώηε θαη δεύηεξε κέηξεζε ζηελ νκάδα ειέγρνπ δελ δηαθέξνπλ
ζεκαληηθά κεηαμύ ηνπο, ελώ αληίζεηα, ε δεύηεξε κέηξεζε ηεο πεηξακαηηθήο
νκάδαο είλαη ζεκαληηθά πςειόηεξε από ηελ πξώηε.
ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.3.1.1. Μεηαβνιή κέζσλ όξσλ κεηαβιεηήο ζρνιηθήο
ηθαλόηεηαο ζηα εξσηεκαηνιόγηα ησλ καζεηώλ.

[229]

ΜΔΣΑΒΛΗΣΗ ΥΔΔΧΝ ΜΔ ΤΝΟΜΗΛΙΚΟΤ
ΠΙΝΑΚΑ 4.3.1.3. πλνπηηθόο πίλαθαο αλάιπζεο ANOVA ζηελ κεηαβιεηή ησλ

ζρέζεσλ κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ησλ καζεηώλ.
Πεγή δηαθύκαλζεο

Παξάγσλ
between-subjects
Παξάγσλ withinsubjects
Αιιειεπίδξαζε

Άζξνηζκα
ηεηξαγώλσλ

Μέζν
ηεηξάγσλν

Λόγνο F

Πηζαλόηεηα p

18,436

18,436

40,833

<0,001

14,373

14,373

198,764 <0,001

14,806

14,806

204,757 <0,001

ΠΙΝΑΚΑ 4.3.1.4. Μέζνη όξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο θαηά ηελ 1ε κέηξεζε θαη

ηε 2ε κέηξεζε γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ θαη ηελ πεηξακαηηθή νκάδα ζηελ
κεηαβιεηή ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ησλ
καζεηώλ.
Οκάδα
ρέζεηο κε ζπλνκειίθνπο καζ.1

ρέζεηο κε ζπλνκειίθνπο καζ.2

Μ.Ο.

Σππηθή Απόθιηζε

N

Πεηξακαηηθή νκάδα

2,5939 ,56240

230

Οκάδα ειέγρνπ

2,5520 ,57689

75

Πεηξακαηηθή νκάδα

3,3122 ,41598

230

Οκάδα ειέγρνπ

2,5467 ,54558

75

Η επίδξαζε ηεο ζπλζήθεο (Πίλαθεο 4.3.1.3-4) ηνπ ζεαηξηθνύ παηρληδηνύ είλαη
ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθή (F=204,757, p<0.001). Οη κέζνη όξνη ηεο 1εο κέηξεζεο
ηεο νκάδαο ειέγρνπ θαη ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο δελ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά
θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο κεηαβιεηήο ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο ζπλνκειίθνπο (t=
0,557).

Ο κέζνο όξνο ηεο 2εο κέηξεζεο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο είλαη

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά πςειόηεξνο από ηνλ αληίζηνηρν ηεο νκάδαο ειέγρνπ (t=
11,141).
Αθνινπζεί ην δηάγξακκα κεηαβνιήο ησλ κέζσλ όξσλ ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο
ζπλνκήιηθνπο ησλ καζεηώλ γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ θαη ηελ πεηξακαηηθή
νκάδα.

[230]

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.3.1.2. Μεηαβνιή κέζσλ όξσλ κεηαβιεηήο ζρέζεσλ κε ηνπο
ζπλνκειίθνπο ζηα εξσηεκαηνιόγηα ησλ καζεηώλ.

ΜΔΣΑΒΛΗΣΗ ΑΘΛΗΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ

ΠΙΝΑΚΑ 4.3.1.5. πλνπηηθόο πίλαθαο αλάιπζεο ANOVA ζηελ κεηαβιεηή ηεο

αζιεηηθήο ηθαλόηεηαο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ησλ καζεηώλ.
Πεγή δηαθύκαλζεο

Παξάγσλ
between-subjects
Παξάγσλ withinsubjects
Αιιειεπίδξαζε

Άζξνηζκα
ηεηξαγώλσλ

Μέζν
ηεηξάγσλν

Λόγνο F

Πηζαλόηεηα p

2,096

2,096

3,416

0,066

7,047

7,047

115,28

<0,001

8,633

8,633

141,228 <0,001

[231]

ΠΙΝΑΚΑ 4.3.1.6. Μέζνη όξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο θαηά ηελ 1ε κέηξεζε θαη

ηε 2ε κέηξεζε γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ θαη ηελ πεηξακαηηθή νκάδα ζηελ
κεηαβιεηή ηεο αζιεηηθήο ηθαλόηεηαο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ησλ καζεηώλ.

Οκάδα
Αζιεηηθή ηθαλόηεηα καζεη. 1

Αζιεηηθή ηθαλόηεηα καζεη. 2

Μ.Ο.

Σππηθή Απόθιηζε

N

Πεηξακαηηθή νκάδα

2,5559 ,54346

230

Οκάδα ειέγρνπ

2,6960 ,73841

75

Πεηξακαηηθή νκάδα

3,0817 ,49726

230

Οκάδα ειέγρνπ

2,6693 ,73411

75

Καη ζηελ πεξίπησζε ηεο αζιεηηθήο ηθαλόηεηαο (Πίλαθεο 4.3.1.5-6) ππάξρεη
ζηαηηζηηθή ζεκαληηθόηεηα (F=141,228, p<0.001). Αλ θαη ελδερνκέλσο λα
πξνμελήζεη εληύπσζε, νη κέζνη όξνη ηεο 1εο κέηξεζεο ηεο νκάδαο ειέγρνπ θαη
ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο δελ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά ζύκθσλα κε ηνλ έιεγρν t
(t= -1,515). Οπζηαζηηθά, δηαθέξνπλ κόλν νη δηαθπκάλζεηο ηνπο, νπόηε θαη
εθαξκόδεηαη ν έιεγρνο t γηα άληζεο δηαθπκάλζεηο. ηελ 2ε κέηξεζε εκθαλίδεηαη
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμύ ηεο νκάδαο ειέγρνπ θαη πεηξακαηηθήο
νκάδαο (t= 4,538).

Αθνινπζεί ην δηάγξακκα κεηαβνιήο ησλ κέζσλ όξσλ ηεο αζιεηηθήο
ηθαλόηεηαο ησλ καζεηώλ γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ θαη ηελ πεηξακαηηθή νκάδα.

[232]

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.3.1.3. Μεηαβνιή κέζσλ όξσλ κεηαβιεηήο ηεο αζιεηηθήο
ηθαλόηεηαο ζηα εξσηεκαηνιόγηα ησλ καζεηώλ.

ΜΔΣΑΒΛΗΣΗ ΦΤΙΚΗ ΔΜΦΑΝΙΗ
ΠΙΝΑΚΑ 4.3.1.7. πλνπηηθόο πίλαθαο αλάιπζεο ANOVA ζηελ κεηαβιεηή ηεο

θπζηθήο εκθάληζεο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ησλ καζεηώλ.
Πεγή δηαθύκαλζεο

Παξάγσλ
between-subjects
Παξάγσλ withinsubjects
Αιιειεπίδξαζε

Άζξνηζκα
ηεηξαγώλσλ

Μέζν
ηεηξάγσλν

Λόγνο F

Πηζαλόηεηα p

10,251

10,251

25,306

14,726

14,726

279,826 <0,001

15,164

15,164

288,160 <0,001

[233]

<0,001

ΠΙΝΑΚΑ 4.3.1.8. Μέζνη όξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο θαηά ηελ 1 ε κέηξεζε θαη

ηε 2ε κέηξεζε γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ θαη ηελ πεηξακαηηθή νκάδα ζηελ
κεηαβιεηή ηεο θπζηθήο εκθάληζεο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ησλ καζεηώλ.

Οκάδα
Φπζηθή εκθάληζε καζεηώλ 1

Φπζηθή εκθάληζε καζεηώλ 2

Μ.Ο.

Σππηθή Απόθιηζε

N

Πεηξακαηηθή νκάδα

2,5696 ,48084

230

Οκάδα ειέγρνπ

2,6347 ,61808

75

Πεηξακαηηθή νκάδα

3,2965 ,36421

230

Οκάδα ειέγρνπ

2,6293 ,60511

75

Σα ζπκπεξάζκαηα είλαη όκνηα θαη γηα ηελ κεηαβιεηή ηεο θπζηθήο εκθάληζεο
(Πίλαθεο 4.3.1.7-8). Η παξέκβαζε ηεο ζπλζήθεο ηνπ ζεαηξηθνύ παηρληδηνύ
επεξεάδεη ζεκαληηθά (F=288,160, p<0.001). Οη κέζνη όξνη ηεο 1εο κέηξεζεο
ηεο νκάδαο ειέγρνπ θαη ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο δελ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά
ζύκθσλα κε ηνλ έιεγρν t (t= -0,834). Αληίζεηα, νη κέζνη όξνη ησλ 2σλ
κεηξήζεσλ παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κε ζεκαληηθά
πςειόηεξν απηόλ ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο (t= 9,030).

Αθνινπζεί ην δηάγξακκα κεηαβνιήο ησλ κέζσλ όξσλ ηεο θπζηθήο εκθάληζεο
ησλ καζεηώλ γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ θαη ηελ πεηξακαηηθή νκάδα.

[234]

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.3.1.4. Μεηαβνιή κέζσλ όξσλ κεηαβιεηήο ηεο θπζηθήο
εκθάληζεο ζηα εξσηεκαηνιόγηα ησλ καζεηώλ.

ΜΔΣΑΒΛΗΣΗ ΓΙΑΓΧΓΗ – ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ
ΠΙΝΑΚΑ 4.3.1.9. πλνπηηθόο πίλαθαο αλάιπζεο ANOVA ζηελ κεηαβιεηή ηεο

δηαγσγήο-ζπκπεξηθνξάο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ησλ καζεηώλ.
Πεγή δηαθύκαλζεο

Παξάγσλ
between-subjects
Παξάγσλ withinsubjects
Αιιειεπίδξαζε

Άζξνηζκα
ηεηξαγώλσλ

Μέζν
ηεηξάγσλν

Λόγνο F

Πηζαλόηεηα p

11,270

11,270

23,363

11,466

11,466

195,203 <0,001

10,710

10,710

182,342 <0,001

[235]

<0,001

ΠΙΝΑΚΑ 4.3.1.10. Μέζνη όξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο θαηά ηελ 1 ε κέηξεζε θαη

ηε 2ε κέηξεζε γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ θαη πεηξακαηηθήο νκάδαο ζηελ
κεηαβιεηή ηεο δηαγσγήο-ζπκπεξηθνξάο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ησλ καζεηώλ.

Οκάδα
Γηαγσγή-ζπκπεξηθνξά καζεη. 1

Γηαγσγή-ζπκπεξηθνξά καζεη. 2

Μ.Ο

Σππηθή Απόθιηζε

N

Πεηξακαηηθή νκάδα

2,5626 ,56707

230

Οκάδα ειέγρνπ

2,5547 ,54483

75

Πεηξακαηηθή νκάδα

3,1887 ,45940

230

Οκάδα ειέγρνπ

2,5653 ,52026

75

Οκνίσο κε όιεο ηηο πξνεγνύκελεο κεηαβιεηέο θαη ζηελ δηαγσγή-ζπκπεξηθνξά
(Πίλαθεο 4.3.1.9-10) ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά

(F=182,342,

p<0.001). Οη κέζνη όξνη ηεο 1εο κέηξεζεο ηεο νκάδαο ειέγρνπ θαη ηεο
πεηξακαηηθήο νκάδαο δελ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά ζύκθσλα κε ηνλ έιεγρν t (t=
0,106). Ο κέζνο όξνο ηεο 2εο κέηξεζεο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο είλαη
ζεκαληηθά πςειόηεξνο από ηνλ αληίζηνηρν ηεο νκάδαο ειέγρνπ (t= 9,265).

Αθνινπζεί ην δηάγξακκα κεηαβνιήο ησλ κέζσλ όξσλ ηεο δηαγσγήοζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηώλ γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ θαη ηελ πεηξακαηηθή
νκάδα.

[236]

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.3.1.5. Μεηαβνιή κέζσλ όξσλ κεηαβιεηήο ηεο δηαγσγήοζπκπεξηθνξάο ζηα εξσηεκαηνιόγηα ησλ καζεηώλ.

ΜΔΣΑΒΛΗΣΗ ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ
ΠΙΝΑΚΑ 4.3.1.11. πλνπηηθόο πίλαθαο αλάιπζεο ANOVA ζηελ κεηαβιεηή ηεο
απηνεθηίκεζεο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ησλ καζεηώλ.
Πεγή δηαθύκαλζεο

Παξάγσλ
between-subjects
Παξάγσλ withinsubjects
Αιιειεπίδξαζε

Άζξνηζκα
ηεηξαγώλσλ

Μέζν
ηεηξάγσλν

Λόγνο F

Πηζαλόηεηα p

35,863

35,863

122,832 <0,001

21,167

21,167

349,115 <0,001

21,422

21,422

353,433 <0,001

[237]

ΠΙΝΑΚΑ 4.3.1.12. Μέζνη όξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο θαηά ηελ 1ε κέηξεζε θαη ηε 2ε
κέηξεζε γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ θαη ηελ πεηξακαηηθή νκάδα ζηελ κεηαβιεηή ηεο
δηαγσγήο-ζπκπεξηθνξάο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ησλ καζεηώλ.
Οκάδα
Απηνεθηίκεζε καζεηώλ 1

Απηνεθηίκεζε καζεηώλ 2

Μ.Ο.

Σππηθή Απόθιηζε

N

Πεηξακαηηθή νκάδα

2,7278 ,45189

230

Οκάδα ειέγρνπ

2,6000 ,53322

75

Πεηξακαηηθή νκάδα

3,5957 ,28619

230

Οκάδα ειέγρνπ

2,5973 ,52349

75

ηελ κεηαβιεηή ηεο απηνεθηίκεζεο εκθαλίδεηαη θαη πάιη ζεκαληηθή δηαθνξά
(Πίλαθεο 4.3.1.11-12) ιόγσ ηεο επίδξαζεο ησλ ζπλζεθώλ (F=353,433,
p<0.001). Οη κέζνη όξνη ηεο 1εο κέηξεζεο ηεο νκάδαο ειέγρνπ θαη ηεο
πεηξακαηηθήο νκάδαο δηαθέξνπλ νξηαθά ζεκαληηθά ζύκθσλα κε ηνλ έιεγρν t
(t= 2,032). Δλώ, ν κέζνο όξνο ηεο 2εο κέηξεζεο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο
είλαη θαη εδώ ζεκαληηθά πςειόηεξνο από ηνλ αληίζηνηρν ηεο νκάδαο ειέγρνπ
(t= 15,765).

Αθνινπζεί ην δηάγξακκα κεηαβνιήο ησλ κέζσλ όξσλ ηεο απηνεθηίκεζεο ησλ
καζεηώλ γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ θαη ηελ πεηξακαηηθή νκάδα.

[238]

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.3.1.6. Μεηαβνιή κέζσλ όξσλ κεηαβιεηήο ηεο απηνεθηίκεζεο
ζηα εξσηεκαηνιόγηα ησλ καζεηώλ.

[239]

ΔΡΧΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΑΚΑΛΧΝ
ΜΔΣΑΒΛΗΣΗ ΥΟΛΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ
ΠΙΝΑΚΑ 4.3.1.13. πλνπηηθόο πίλαθαο αλάιπζεο ANOVA ζηελ κεηαβιεηή ηεο

ζρνιηθήο ηθαλόηεηαο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ησλ δαζθάισλ.
Πεγή δηαθύκαλζεο

Παξάγσλ
between-subjects
Παξάγσλ withinsubjects
Αιιειεπίδξαζε

Άζξνηζκα
ηεηξαγώλσλ

Μέζν
ηεηξάγσλν

Λόγνο f

Πηζαλόηεηα p

27,504

27,504

48,137

<0,001

22,258

22,258

2477,37

<0,001

29,760

29,760

3312,312 <0,001

ΠΙΝΑΚΑ 4.3.1.14. Μέζνη όξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο θαηά ηελ 1 ε κέηξεζε θαη

ηε 2ε κέηξεζε γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ θαη ηελ πεηξακαηηθή νκάδα ζηελ
κεηαβιεηή ηεο ζρνιηθήο ηθαλόηεηαο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ησλ δαζθάισλ.
Οκαδα
ρνιηθή ηθαλόηεηα δαζθαι. 1

ρνιηθή ηθαλόηεηα δαζθαι. 2

Μ.Ο.

Σππηθή Απόθιηζε

N

Πεηξακαηηθή νκάδα

2,5322 ,53286

230

Οκάδα ειέγρνπ

2,5520 ,58710

75

Πεηξακαηηθή νκάδα

3,4887 ,50513

230

Οκάδα ειέγρνπ

2,4827 ,60278

75

Η επίδξαζε ηεο ζπλζήθεο ηνπ ζεαηξηθνύ παηρληδηνύ θαη ε κεηαβνιή κε ην
ρξόλν (Πίλαθεο 4.3.1.13-14) είλαη ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθέο (F=3312,312,
p<0.001). Οη κέζνη όξνη ηεο 1εο κέηξεζεο ηεο νκάδαο ειέγρνπ θαη ηεο
πεηξακαηηθήο νκάδαο δελ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά (t= 0,273, df=303, p δηπιήο
νπξάο=0,785). Χζηόζν, ν κέζνο όξνο ηεο 2εο κέηξεζεο ηεο πεηξακαηηθήο
νκάδαο είλαη ζεκαληηθά πςειόηεξνο από ηνλ αληίζηνηρν ηεο νκάδαο ειέγρνπ
(t= 14,258, df=303, p δηπιήο νπξάο<0,001).
πκπεξαζκαηηθά, ε δηελέξγεηα ηνπ ζεαηξηθνύ παηρληδηνύ επεξεάδεη ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθά ηελ ζρνιηθή ηθαλόηεηα ησλ καζεηώλ.
Αθνινπζεί ην δηάγξακκα κεηαβνιήο ησλ κέζσλ όξσλ ηεο ζρνιηθήο ηθαλόηεηαο
ησλ δαζθάισλ γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ θαη ηελ πεηξακαηηθή νκάδα.

[240]

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.3.1.7. Μεηαβνιή κέζσλ όξσλ κεηαβιεηήο ζρνιηθήο
ηθαλόηεηαο ζηα εξσηεκαηνιόγηα ησλ δαζθάισλ.

ΜΔΣΑΒΛΗΣΗ ΥΔΔΧΝ ΜΔ ΤΝΟΜΗΛΙΚΟΤ
ΠΙΝΑΚΑ 4.3.1.15. πλνπηηθόο πίλαθαο αλάιπζεο ANOVA ζηελ κεηαβιεηή

ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ησλ δαζθάισλ.
Πεγή δηαθύκαλζεο

Παξάγσλ
between-subjects
Παξάγσλ withinsubjects
Αιιειεπίδξαζε

Άζξνηζκα
ηεηξαγώλσλ

Μέζν
ηεηξάγσλν

Λόγνο F

Πηζαλόηεηα p

16,922

16,922

42,049

17,536

17,536

276,097 <0,001

15,464

15,464

243,464 <0,001

[241]

<0,001

ΠΙΝΑΚΑ 4.3.1.16. Μέζνη όξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο θαηά ηελ 1 ε κέηξεζε θαη

ηε 2ε κέηξεζε γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ θαη ηελ πεηξακαηηθή νκάδα ζηελ
κεηαβιεηή ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ησλ
δαζθάισλ.
Οκάδα
ρέζεηο κε ζπλνκειίθνπο δαζθαι.1

ρέζεηο κε ζπλνκειίθνπο δαζθαι. 2

Μ.Ο.

Σππηθή Απόθιηζε

N

Πεηξακαηηθή νκάδα

2,5530 ,48906

230

Οκάδα ειέγρνπ

2,5360 ,57154

75

Πεηξακαηηθή νκάδα

3,3165 ,41751

230

Οκάδα ειέγρνπ

2,5600 ,54920

75

Η επίδξαζε ηεο ζπλζήθεο ηνπ ζεαηξηθνύ παηρληδηνύ (Πίλαθεο 4.3.1.15-16)
είλαη ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθή (F=243,464, p<0.001). Οη κέζνη όξνη ηεο 1εο
κέηξεζεο ηεο νκάδαο ειέγρνπ θαη ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο δελ δηαθέξνπλ
ζεκαληηθά θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο κεηαβιεηήο ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο
ζπλνκειίθνπο (t= 0,232). Ο κέζνο όξνο ηεο 2εο κέηξεζεο ηεο πεηξακαηηθήο
νκάδαο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά πςειόηεξνο από ηνλ αληίζηνηρν ηεο
νκάδαο ειέγρνπ (t= 10,943).

Αθνινπζεί ην δηάγξακκα κεηαβνιήο ησλ κέζσλ όξσλ ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο
ζπλνκειίθνπο ησλ δαζθάισλ γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ θαη ηελ πεηξακαηηθή
νκάδα.

[242]

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.3.1.8. Μεηαβνιή κέζσλ όξσλ κεηαβιεηήο ζρέζεσλ κε ηνπο
ζπλνκειίθνπο ζηα εξσηεκαηνιόγηα ησλ δαζθάισλ.

ΜΔΣΑΒΛΗΣΗ ΑΘΛΗΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ
ΠΙΝΑΚΑ 4.3.1.17. πλνπηηθόο πίλαθαο αλάιπζεο ANOVA ζηελ κεηαβιεηή ηεο

αζιεηηθήο ηθαλόηεηαο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ησλ δαζθάισλ.
Πεγή δηαθύκαλζεο

Παξάγσλ
between-subjects
Παξάγσλ withinsubjects
Αιιειεπίδξαζε

Άζξνηζκα
ηεηξαγώλσλ

Μέζν
ηεηξάγσλν

Λόγνο F

Πηζαλόηεηα p

3,349

3,349

5,388

0,021

0,031

0,031

1,756

0,186

0,094

0,094

5,281

0,022

[243]

ΠΙΝΑΚΑ 4.3.1.18. Μέζνη όξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο θαηα ηελ 1 ε κέηξεζε θαη

ηε 2ε κέηξεζε γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ θαη ηελ πεηξακαηηθή νκάδα ζηελ
κεηαβιεηή ηεο αζιεηηθήο ηθαλόηεηαο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ησλ δαζθάισλ.
Οκαδα
Αζιεηηθή ηθαλόηεηα δαζθαι.1

Αζιεηηθή ηθαλόηεηα δαζθαι.2

Μ.Ο.

Σππηθή Απόθιηζε

N

Πεηξακαηηθή νκάδα

2,5165 ,49238

230

Οκάδα ειέγρνπ

2,7173 ,74623

75

Πεηξακαηηθή νκάδα

2,5287 ,49957

230

Οκάδα ειέγρνπ

2,6720 ,73348

75

ηελ πεξίπησζε ηεο αζιεηηθήο ηθαλόηεηαο(Πίλαθεο 4.3.1.17-18) ν έιεγρνο
ANOVA ππνδεηθλύεη όηη ππάξρεη κηθξή ζηαηηζηηθή ζεκαληηθόηεηα (F=5,281,
p=0.022). Χζηόζν, ν έιεγρνο t δείρλεη όηη ε ζπλζήθε ηνπ ζεαηξηθνύ παηρληδηνύ
δελ επεξεάδεη ηελ αζιεηηθή ηθαλόηεηα θαη’ νπζία, ζύκθσλα κε ηα
εξσηεκαηνιόγηα ησλ δαζθάισλ. Οη κέζνη όξνη ηεο 1 εο κέηξεζεο ηεο νκάδαο
ειέγρνπ θαη ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο δηαθέξνπλ ζεκαληηθά ζύκθσλα κε ηνλ
έιεγρν t (t= -2,181). ηελ 2ε κέηξεζε δελ εκθαλίδεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή
δηαθνξά κεηαμύ ηεο νκάδαο ειέγρνπ θαη ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο (t= -1,577).

Αθνινπζεί ην δηάγξακκα κεηαβνιήο ησλ κέζσλ όξσλ ηεο αζιεηηθήο
ηθαλόηεηαο ησλ δαζθάισλ γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ θαη ηελ πεηξακαηηθή νκάδα.

[244]

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.3.1.9. Μεηαβνιή κέζσλ όξσλ κεηαβιεηήο ηεο αζιεηηθήο
ηθαλόηεηαο ζηα εξσηεκαηνιόγηα ησλ δαζθάισλ.

ΜΔΣΑΒΛΗΣΗ ΦΤΙΚΗ ΔΜΦΑΝΙΗ

ΠΙΝΑΚΑ 4.3.1.19. πλνπηηθόο πίλαθαο αλάιπζεο ANOVA ζηελ κεηαβιεηή ηεο

θπζηθήο εκθάληζεο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ησλ δαζθάισλ.
Πεγή δηαθύκαλζεο

Παξάγσλ
between-subjects
Παξάγσλ withinsubjects
Αιιειεπίδξαζε

Άζξνηζκα
ηεηξαγώλσλ

Μέζν
ηεηξάγσλν

Λόγνο F

Πηζαλόηεηα p

3,138

3,138

8,491

0,004

1,069

1,069

81,433

<0,001

0,606

0,606

46,189

<0,001

[245]

ΠΙΝΑΚΑ 4.3.1.20. Μέζνη όξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο θαηά ηελ 1 ε κέηξεζε θαη

ηε 2ε κέηξεζε γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ θαη ηελ πεηξακαηηθή νκάδα ζηελ
κεηαβιεηή ηεο θπζηθήο εκθάληζεο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ησλ δαζθάισλ.
Οκαδα
Φπζηθή εκθάληζε δαζθαι. 1

Φπζηθή εκθάληζε δαζθαι. 2

Μ.Ο.

Σππηθή Απόθιηζε

N

Πεηξακαηηθή νκάδα

2,6296 ,40282

230

Οκάδα ειέγρνπ

2,8693 ,58216

75

Πεηξακαηηθή νκάδα

2,8000 ,36098

230

Οκάδα ειέγρνπ

2,8933 ,56791

75

Σα ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ κεηαβιεηή ηεο θπζηθήο εκθάληζεο (Πίλαθεο
4.3.1.19-20) θηλνύληαη ζην ίδην επίπεδν κε ηελ αζιεηηθή ηθαλόηεηα. Η
παξέκβαζε ηεο ζπλζήθεο ηνπ ζεαηξηθνύ παηρληδηνύ δείρλεη αξρηθά λα
επεξεάδεη ζεκαληηθά (F=46,189, p<0.001). Χζηόζν, ην ζπκπέξαζκα από ηνπο
ειέγρνπο t δείρλνπλ όηη: Οη κέζνη όξνη ηεο 1εο κέηξεζεο ηεο νκάδαο ειέγρνπ
θαη ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθά (t= -3,317).
Δλώ αληίζεηα, νη κέζνη όξνη ησλ 2σλ κεηξήζεσλ δελ παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθή δηαθνξά (t= -1,338).

Αθνινπζεί ην δηάγξακκα κεηαβνιήο ησλ κέζσλ όξσλ ηεο θπζηθήο εκθάληζεο
ησλ δαζθάισλ γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ θαη ηελ πεηξακαηηθή νκάδα.

[246]

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.3.1.10. Μεηαβνιή κέζσλ όξσλ κεηαβιεηήο ηεο θπζηθήο
εκθάληζεο ζηα εξσηεκαηνιόγηα ησλ δαζθάισλ.

ΜΔΣΑΒΛΗΣΗ ΓΙΑΓΧΓΗ – ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ
ΠΙΝΑΚΑ 4.3.1.21. πλνπηηθόο πίλαθαο αλάιπζεο ANOVA ζηελ κεηαβιεηή ηεο

δηαγσγήο-ζπκπεξηθνξάο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ησλ δαζθάισλ.
Πεγή δηαθύκαλζεο

Παξάγσλ
between-subjects
Παξάγσλ withinsubjects
Αιιειεπίδξαζε

Άζξνηζκα
ηεηξαγώλσλ

Μέζν
ηεηξάγσλν

Λόγνο F

Πηζαλόηεηα p

36,441

36,441

81,167

11,048

11,048

111,599 <0,001

26,118

26,118

263,830 <0,001

[247]

<0,001

ΠΙΝΑΚΑ 4.3.1.22. Μέζνη όξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο θαηά ηελ 1ε κέηξεζε θαη

ηε 2ε κέηξεζε γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ θαη ηελ πεηξακαηηθή νκάδα ζηελ
κεηαβιεηή δηαγσγήο-ζπκπεξηθνξάο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ησλ δαζθάισλ.
Οκάδα
Γηαγσγή-ζπκπεξηθνξά δαζθαι. 1

Γηαγσγή-ζπκπεξηθνξά δαζθαι. 2

Μ.Ο.

Σππηθή Απόθιηζε

N

Πεηξακαηηθή νκάδα

2,4017 ,56599

230

Οκάδα ειέγρνπ

2,3147 ,57250

75

Πεηξακαηηθή νκάδα

3,1948 ,46122

230

Οκάδα ειέγρνπ

2,1467 ,51605

75

Αληίζεηα από όηη ζηελ κεηαβιεηή ηεο αζιεηηθήο ηθαλόηεηαο θαη ηεο θπζηθήο
εκθάληζεο,

ζηελ δηαγσγή-ζπκπεξηθνξά (Πίλαθεο 4.3.1.21-22) ππάξρεη

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά (F=263,830, p<0.001). Οη κέζνη όξνη ηεο 1εο
κέηξεζεο ηεο νκάδαο ειέγρνπ θαη ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο δελ δηαθέξνπλ
ζεκαληηθά ζύκθσλα κε ηνλ έιεγρν t (t= 1,154, df=303, p δηπιήο
νπξάο=0,250). Ο κέζνο όξνο ηεο 2εο κέηξεζεο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο είλαη
ζεκαληηθά πςειόηεξνο από ηνλ αληίζηνηρν ηεο νκάδαο ειέγρνπ (t= 16,588,
df=303, p δηπιήο νπξάο<0,001).

Αθνινπζεί ην δηάγξακκα κεηαβνιήο ησλ κέζσλ όξσλ ηεο δηαγσγήοζπκπεξηθνξάο ησλ δαζθάισλ γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ θαη ηελ πεηξακαηηθή
νκάδα.

[248]

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.3.1.11. Μεηαβνιή κέζσλ όξσλ κεηαβιεηήο ηεο δηαγσγήοζπκπεξηθνξάο ζηα εξσηεκαηνιόγηα ησλ δαζθάισλ.

ΜΔΣΑΒΛΗΣΗ ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ
ΠΙΝΑΚΑ 4.3.1.23. πλνπηηθόο πίλαθαο αλάιπζεο ANOVA ζηελ κεηαβιεηή ηεο

απηνεθηίκεζεο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ησλ δαζθάισλ.
Πεγή δηαθύκαλζεο

Παξάγσλ
between-subjects
Παξάγσλ withinsubjects
Αιιειεπίδξαζε

Άζξνηζκα
ηεηξαγώλσλ

Μέζν
ηεηξάγσλν

Λόγνο F

Πηζαλόηεηα p

30,894

30,894

115,274 <0,001

23,827

23,827

405,403 <0,001

25,517

25,517

434,161 <0,001

[249]

ΠΙΝΑΚΑ 4.3.1.24. Μέζνη όξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο θαηά ηελ 1 ε κέηξεζε θαη

ηε 2ε κέηξεζε γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ θαη ηελ πεηξακαηηθή νκάδα ζηελ
κεηαβιεηή απηνεθηίκεζεο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ησλ δαζθάισλ.
Οκάδα
Απηνεθηίκεζε δαζθάισλ 1

Απηνεθηίκεζε δαζθάισλ 2

Μ.Ο.

Σππηθή Απόθιηζε

N

Πεηξακαηηθή νκάδα

2,6557 ,39299

230

Οκάδα ειέγρνπ

2,6080 ,53871

75

Πεηξακαηηθή νκάδα

3,5896 ,30694

230

Οκάδα ειέγρνπ

2,5920 ,52755

75

ηελ κεηαβιεηή ηεο απηνεθηίκεζεο (Πίλαθεο 4.3.1.23-24) εκθαλίδεηαη θαη πάιη
ζεκαληηθή δηαθνξά ιόγσ ηεο επίδξαζεο ηεο ζπλζήθεο ηνπ ζεαηξηθνύ
παηρληδηνύ (F=434,161, p<0.001). Οη κέζνη όξνη ηεο 1εο κέηξεζεο ηεο νκάδαο
ειέγρνπ θαη ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο δελ δηαθέξνπλ ζύκθσλα κε ηνλ έιεγρν t
(t= 0,827, df=303, p δηπιήο νπξάο=0,409). Δλώ, ν κέζνο όξνο ηεο 2 εο
κέηξεζεο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο είλαη θαη εδώ ζεκαληηθά πςειόηεξνο από
ηνλ αληίζηνηρν ηεο νκάδαο ειέγρνπ (t= 15,541).

Αθνινπζεί ην δηάγξακκα κεηαβνιήο ησλ κέζσλ όξσλ ηεο απηνεθηίκεζεο ησλ
δαζθάισλ γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ θαη ηελ πεηξακαηηθή νκάδα.

[250]

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.3.1.12. Μεηαβνιή κέζσλ όξσλ κεηαβιεηήο ηεο
απηνεθηίκεζεο ζηα εξσηεκαηνιόγηα ησλ δαζθάισλ.

[251]

4.3.2. ΑΣΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔ ΑΝΑΓΚΔ
Η ζύγθξηζε πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ νκάδα ειέγρνπ (16 καζεηέο) θαη ηελ
πεηξακαηηθή νκάδα (16 καζεηέο) αηόκσλ κε Δηδηθέο Αλάγθεο. πγθξίλεη ηα
απνηειέζκαηα ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ησλ καζεηώλ ηεο νκάδαο ειέγρνπ κε ηα
εξσηεκαηνιόγηα ησλ καζεηώλ ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο, ηνπ θηινιόγνπ ηεο
νκάδαο ειέγρνπ κε ηνπ θηινιόγνπ ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο θαη ηνπ
ςπρνιόγνπ ηεο νκάδαο ειέγρνπ κε ηνπ ςπρνιόγνπ ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο.
θνπόο είλαη λα δηεξεπλεζεί ην θαηά πόζν νη δηαθπκάλζεηο γύξσ από ηνπο
κέζνπο όξνπο ησλ απνηειεζκάησλ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ή όρη. Δπίζεο,
κε έλα ΜΗ ΤΥΔΣΙΜΔΝΟ ΔΛΔΓΥΟ t κπνξνύκε λα δνύκε αλ ηα
απνηειέζκαηα γηα ηηο δύν ζπλζήθεο δηαθέξνπλ ζεκαληηθά κεηαμύ ηνπο.
Σα απνηειέζκαηα βξίζθνπλ ζύκθσλεο ηηο ηξεηο νκάδεο (καζεηέο,
θηιόινγνη, ςπρνιόγνη). πγθεθξηκέλα, νη κεηαβιεηέο ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο
ζπλνκήιηθνπο, ηεο θπζηθήο εκθάληζεο, ηεο δηαγσγήο-ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο
απηνεθηίκεζεο επεξεάδνληαη ζεηηθά από ηελ επίδξαζε ηνπ ζεαηξηθνύ
παηρληδηνύ, θαζώο ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αύμεζε από ηελ πξώηε ζηε
δεύηεξε κέηξεζε γηα ηελ πεηξακαηηθή νκάδα ελώ δελ ζπκβαίλεη ην ίδην γηα ηελ
νκάδα ειέγρνπ. Γελ ππάξρεη επίδξαζε ζηε κεηαβιεηή ηεο ζρνιηθήο
ηθαλόηεηαο. ε όηη αθνξά ηελ κεηαβιεηή ηεο αζιεηηθήο ηθαλόηεηαο δελ
κπνξνύλ λα εμαρζνύλ αζθαιή ζπκπεξάζκαηα από ηελ έξεπλα ηεο νκάδαο
ησλ Αηόκσλ κε Δηδηθέο Αλάγθεο.

[252]

ΔΡΧΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΣΧΝ

ΜΔΣΑΒΛΗΣΗ ΥΟΛΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ
ΠΙΝΑΚΑ 4.3.2.1. πλνπηηθόο πίλαθαο αλάιπζεο ANOVA ζηελ κεηαβιεηή ηεο

ζρνιηθήο ηθαλόηεηαο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ησλ καζεηώλ.
Πεγή δηαθύκαλζεο

Παξάγσλ
between-subjects
Παξάγσλ withinsubjects
Αιιειεπίδξαζε

Άζξνηζκα
ηεηξαγώλσλ

Μέζν
ηεηξάγσλν

Λόγνο F

Πηζαλόηεηα p

0,040

0,040

0,029

0,866

0,160

0,160

3,122

0,087

0,022

0,022

0,439

0,513

ΠΙΝΑΚΑ 4.3.2.2. Μέζνη όξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο θαηά ηελ 1 ε κέηξεζε θαη

ηε 2ε κέηξεζε γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ θαη ηελ πεηξακαηηθή νκάδα ζηελ
κεηαβιεηή ηεο ζρνιηθήο ηθαλόηεηαο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ησλ καζεηώλ.
Οκάδα
ρνιηθή ηθαλόηεηα καζεη. 1

ρνιηθή ηθαλόηεηα καζεη. 2

Μ.Ο.

Σππηθή
Απόθιηζε

N

Πεηξακαηηθή νκάδα

2,3125 ,87015

16

Οκάδα ειέγρνπ

2,2250 ,85127

16

ύλνιν

2,2688 ,84793

32

Πεηξακαηηθή νκάδα

2,3750 ,89703

16

Οκάδα ειέγρνπ

2,3625 ,76670

16

ύλνιν

2,3687 ,82087

32

Η αιιειεπίδξαζε ησλ ζπλζεθώλ θαη ε κεηαβνιή κε ην ρξόλν (Πίλαθεο
4.3.2.1-2) δελ είλαη ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθέο (F=0,439, p=0,513>0,05). Οη κέζνη
όξνη ηεο 1εο κέηξεζεο ηεο νκάδαο ειέγρνπ θαη ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο ζηελ
εηδηθή αγσγή δελ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά (t= 0,288, df=30, p δηπιήο
νπξάο=0,776). Οκνίσο, ν κέζνο όξνο ηεο 2εο κέηξεζεο ηεο πεηξακαηηθήο
νκάδαο δελ δηαθέξεη ζεκαληηθά από ηνλ αληίζηνηρν ηεο νκάδαο ειέγρνπ (t=
0,042, df=30, p δηπιήο νπξάο=0,966>0,05).
πκπεξαζκαηηθά, ε δηελέξγεηα ηνπ ζεαηξηθνύ παηρληδηνύ δελ επεξεάδεη
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ηελ ζρνιηθή ηθαλόηεηα ησλ καζεηώλ.
Αθνινπζεί ην δηάγξακκα κεηαβνιήο ησλ κέζσλ όξσλ ηεο ζρνιηθήο ηθαλόηεηαο
ησλ καζεηώλ γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ θαη ηελ πεηξακαηηθή νκάδα.
[253]

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.3.2.1. Μεηαβνιή κέζσλ όξσλ κεηαβιεηήο ζρνιηθήο ηθαλόηεηαο ζηα
εξσηεκαηνιόγηα ησλ καζεηώλ.

[254]

ΜΔΣΑΒΛΗΣΗ ΥΔΔΧΝ ΜΔ ΤΝΟΜΗΛΙΚΟΤ
ΠΙΝΑΚΑ 4.3.2.3. πλνπηηθόο πίλαθαο αλάιπζεο ANOVA ζηελ κεηαβιεηή ησλ

ζρέζεσλ κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ησλ καζεηώλ.
Πεγή δηαθύκαλζεο

Παξάγσλ
between-subjects
Παξάγσλ withinsubjects
Αιιειεπίδξαζε

Άζξνηζκα
ηεηξαγώλσλ

Μέζν
ηεηξάγσλν

Λόγνο F

Πηζαλόηεηα p

5,641

5,641

11,781

0,002

3,151

3,151

143,482 <0,001

3,331

3,331

151,679 <0,001

ΠΙΝΑΚΑ 4.3.2.4. Μέζνη όξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο θαηά ηελ 1 ε κέηξεζε θαη

ηε 2ε κέηξεζε γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ θαη ηελ πεηξακαηηθή νκάδα ζηελ
κεηαβιεηή ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ησλ
καζεηώλ.
Οκαδα
ρέζεηο κε ζπλνκειίθνπο
καζεηώλ 1

ρέζεηο κε ζπλνκειίθνπο
καζεηώλ 2

Μ.Ο.

Σππηθή
Απόθιηζε

N

Πεηξακ. νκάδα

1,6625 ,69558

16

Οκάδα ειέγρνπ

1,5250 ,32558

16

ύλνιν

1,5938 ,53878

32

Πεηξακ. Οκάδα

2,5625 ,52265

16

Οκάδα ειέγρνπ

1,5125 ,37216

16

ύλνιν

2,0375 ,69549

32

Η επίδξαζε ηεο ζπλζήθεο ηνπ ζεαηξηθνύ παηρληδηνύ (Πίλαθεο 4.3.2.3-4) είλαη
ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθή ζηελ δηακόξθσζε ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο ζπλνκήιηθνπο
γηα ηνπο καζεηέο ηεο εηδηθήο αγσγήο (F=151,679, p<0.001). Οη κέζνη όξνη ηεο
1εο κέηξεζεο ηεο νκάδαο ειέγρνπ θαη ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο δελ δηαθέξνπλ
ζεκαληηθά θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο κεηαβιεηήο ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο
ζπλνκειίθνπο (t= 0,716, df=30, p δηπιήο νπξάο=0,479). Ο κέζνο όξνο ηεο 2εο
κέηξεζεο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά πςειόηεξνο
από ηνλ αληίζηνηρν ηεο νκάδαο ειέγρνπ (t= 6,546, df=30, p δηπιήο
νπξάο<0,001).
Αθνινπζεί ην δηάγξακκα κεηαβνιήο ησλ κέζσλ όξσλ ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο
ζπλνκήιηθνπο ησλ καζεηώλ γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ θαη ηελ πεηξακαηηθή
νκάδα.
[255]

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.3.2.2. Μεηαβνιή κέζσλ όξσλ κεηαβιεηήο ζρέζεσλ κε ηνπο
ζπλνκειίθνπο ζηα εξσηεκαηνιόγηα ησλ καζεηώλ.

ΜΔΣΑΒΛΗΣΗ ΑΘΛΗΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ
ΠΙΝΑΚΑ 4.3.2.5. πλνπηηθόο πίλαθαο αλάιπζεο ANOVA ζηελ κεηαβιεηή ηεο

αζιεηηθήο ηθαλόηεηαο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ησλ καζεηώλ.
Πεγή δηαθύκαλζεο

Παξάγσλ
between-subjects
Παξάγσλ withinsubjects
Αιιειεπίδξαζε

Άζξνηζκα
ηεηξαγώλσλ

Μέζν
ηεηξάγσλν

Λόγνο F

Πηζαλόηεηα p

12,250

12,250

236,943 0,000

0,010

0,010

2,000

0,168

4,441Δ-16

4,441Δ-16

0,000

1,000

[256]

ε

ΠΙΝΑΚΑ 4.3.2.6. Μέζνη όξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο θαηά ηελ 1 κέηξεζε θαη
ε

ηε 2 κέηξεζε γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ θαη θύξηαο έξεπλαο ζηελ κεηαβιεηή ηεο
αζιεηηθήο ηθαλόηεηαο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ησλ καζεηώλ.
ΟΜΑΓΑ

Μ.Ο.

Αζιεηηθή ηθαλόηεηα καζεη. 1 Πεηξακαηηθή νκάδα

Σππηθή
Απόθιηζε

N

2,9125 ,95210

16

Οκάδα ειέγρνπ

2,0375 ,90692

16

ύλνιν

2,4750 1,01695

32

Αζιεηηθή ηθαλόηεηα καζεη. 2 Πεηξακαηηθή νκάδα

2,9375 ,92005

16

Οκάδα ειέγρνπ

2,0625 ,88157

16

ύλνιν

2,5000 ,99158

32

ηελ πεξίπησζε ηεο αζιεηηθήο ηθαλόηεηαο (Πίλαθεο 4.3.2.5-6) δελ ππάξρεη
θακία ζηαηηζηηθή ζεκαληηθόηεηα (F=0,000, p=1,000). Οη κέζνη όξνη ηεο 1εο
κέηξεζεο ηεο νκάδαο ειέγρνπ θαη ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο δηαθέξνπλ
ζεκαληηθά ζύκθσλα κε ηνλ έιεγρν t (t=2,662, df=30, p δηπιήο νπξάο=0,012).
Οκνίσο θαη ζηελ 2ε κέηξεζε εκθαλίδεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά
κεηαμύ ηεο νκάδαο ειέγρνπ θαη πεηξακαηηθήο νκάδαο (t= 2,747, df=30, p
δηπιήο νπξάο=0,010). πλεπώο, δελ κπνξεί λα δηεμαρζεί ζπκπέξαζκα
ζρεηηθά κε ην αλ επεξεάδεηαη ε αζιεηηθή ηθαλόηεηα από ηελ παξέκβαζε ηνπ
ζεαηξηθνύ παηρληδηνύ.

Αθνινπζεί ην δηάγξακκα κεηαβνιήο ησλ κέζσλ όξσλ ηεο αζιεηηθήο
ηθαλόηεηαο ησλ καζεηώλ γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ θαη ηελ πεηξακαηηθή νκάδα.

[257]

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.3.2.3. Μεηαβνιή κέζσλ όξσλ κεηαβιεηήο ηεο αζιεηηθήο ηθαλόηεηαο
ζηα εξσηεκαηνιόγηα ησλ καζεηώλ.

ΜΔΣΑΒΛΗΣΗ ΦΤΙΚΗ ΔΜΦΑΝΙΗ
ΠΙΝΑΚΑ 4.3.2.7. πλνπηηθόο πίλαθαο αλάιπζεο ANOVA ζηελ κεηαβιεηή ηεο

θπζηθήο εκθάληζεο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ησλ καζεηώλ.
Πεγή δηαθύκαλζεο

Παξάγσλ
between-subjects
Παξάγσλ withinsubjects
Αιιειεπίδξαζε

Άζξνηζκα
ηεηξαγώλσλ

Μέζν
ηεηξάγσλν

Λόγνο F

Πηζαλόηεηα p

3,706

3,706

3,521

<0,001

4,731

4,731

61,603

<0,001

4,306

4,306

56,069

<0,001

ΠΙΝΑΚΑ 4.3.2.8. Μέζνη όξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο θαηά ηελ 1 ε κέηξεζε θαη

ηε 2ε κέηξεζε γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ θαη πεηξακαηηθήο νκάδαο ζηελ
κεηαβιεηή ηεο θπζηθήο εκθάληζεο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ησλ καζεηώλ κε
εηδηθέο αλάγθεο.
Οκαδα

Μ.Ο.

Φπζηθή εκθάληζε καζεηώλ 1 Πεηξακ. νκάδα

Σππηθή
Απόθιηζε

N

2,0625 ,85391

16

Οκάδα ειέγρνπ

2,1000 ,71554

16

ύλνιν

2,0812 ,77520

32

Φπζηθή εκθάληζε καζεηώλ 2 Πεηξακ. νκάδα

3,1250 ,71880

16

Οκάδα ειέγρνπ

2,1250 ,70758

16

ύλνιν

2,6250 ,86621

32

[258]

Η παξέκβαζε ηεο ζπλζήθεο ηνπ ζεαηξηθνύ παηρληδηνύ (Πίλαθεο 4.3.2.7-8).
επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ κεηαβιεηή ηεο θπζηθήο εκθάληζεο (F=56,069,
p<0.001). Οη κέζνη όξνη ηεο 1εο κέηξεζεο ηεο νκάδαο ειέγρνπ θαη ηεο
πεηξακαηηθήο νκάδαο δελ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά ζύκθσλα κε ηνλ έιεγρν t (t= 0,135, df=30, p δηπιήο νπξάο=0,894). Αληίζεηα, νη κέζνη όξνη ησλ 2 σλ
κεηξήζεσλ παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κε ζεκαληηθά
πςειόηεξν απηόλ ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο (t= 3,966, df=30, p δηπιήο
νπξάο<0,001).
Αθνινπζεί ην δηάγξακκα κεηαβνιήο ησλ κέζσλ όξσλ ηεο θπζηθήο εκθάληζεο
ησλ καζεηώλ γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ θαη ηελ πεηξακαηηθή νκάδα.

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.3.2.4. Μεηαβνιή κέζσλ όξσλ κεηαβιεηήο ηεο θπζηθήο εκθάληζεο
ζηα εξσηεκαηνιόγηα ησλ καζεηώλ.

[259]

ΜΔΣΑΒΛΗΣΗ ΓΙΑΓΧΓΗ – ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ
ΠΙΝΑΚΑ 4.3.2.9. πλνπηηθόο πίλαθαο αλάιπζεο ANOVA ζηελ κεηαβιεηή ηεο

δηαγσγήο-ζπκπεξηθνξάο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ησλ καζεηώλ.
Πεγή δηαθύκαλζεο

Παξάγσλ
between-subjects
Παξάγσλ withinsubjects
Αιιειεπίδξαζε

Άζξνηζκα
ηεηξαγώλσλ

Μέζν
ηεηξάγσλν

Λόγνο F

Πηζαλόηεηα p

2,806

2,806

2,361

0,135

3,706

3,706

113,005 <0,001

3,331

3,331

101,569 <0,001

ΠΙΝΑΚΑ 4.3.2.10. Μέζνη όξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο θαηά ηελ 1 ε κέηξεζε θαη

ηε 2ε κέηξεζε γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ θαη ηελ πεηξακαηηθή νκάδα ζηελ
κεηαβιεηή ηεο δηαγσγήο-ζπκπεξηθνξάο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ησλ καζεηώλ.
Οκάδα
Γηαγσγή-ζπκπεξηθνξά
καζεηώλ 1

Γηαγσγή-ζπκπεξηθνξά
καζεηώλ 2

Μ.Ο.

Σππηθή
Απόθιηζε

N

Πεηξακαηηθή νκάδα

1,8125 ,75000

16

Οκάδα ειέγρνπ

2,6875 ,78983

16

ύλνιν

2,2500 ,87841

32

Πεηξακαηηθή νκάδα

2,7500 ,68313

16

Οκάδα ειέγρνπ

2,7125 ,88835

16

ύλνιν

2,7312 ,77976

32

Οκνίσο θαη ζηελ δηαγσγή-ζπκπεξηθνξά (Πίλαθεο 4.3.2.9-10) ππάξρεη
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά από ηελ παξέκβαζε ηνπ ζεαηξηθνύ παηρληδηνύ
(F=101,569, p<0.001), αλ θαη νη πξώηεο κεηξήζεηο δηαθέξνπλ ζεκαληηθά
κεηαμύ ηνπο. Ο έιεγρνο t δείρλεη ζαθέζηαηε ζηαηηζηηθή δηαθνξά ζηελ 1 εο
κέηξεζε κεηαμύ ηεο νκάδαο ειέγρνπ θαη ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο (t= 3,213,
df=30, p δηπιήο νπξάο=0,003) θαη κε ζεκαληηθή δηαθνξά ζηελ 2 εο κέηξεζε
ησλ δύν νκάδσλ (t= 0,134, df=30, p δηπιήο νπξάο=0,894).

Από ην δηάγξακκα κεηαβνιήο ησλ κέζσλ όξσλ ηεο δηαγσγήο-ζπκπεξηθνξάο
ησλ καζεηώλ γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ θαη ηελ νκάδα θύξηαο έξεπλαο γίλεηαη
αληηιεπηό όηη ππάξρεη κεγάιε αύμεζε ηεο δηαγσγήο-ζπκπεξηθνξάο ζηελ
πεηξακαηηθή νκάδα κεηά ην ζεαηξηθό παηρλίδη.

[260]

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.3.2.5. Μεηαβνιή κέζσλ όξσλ κεηαβιεηήο ηεο δηαγσγήοζπκπεξηθνξάο ζηα εξσηεκαηνιόγηα ησλ καζεηώλ.

ΜΔΣΑΒΛΗΣΗ ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ
ΠΙΝΑΚΑ 4.3.2.11. πλνπηηθόο πίλαθαο αλάιπζεο ANOVA ζηελ κεηαβιεηή ηεο

απηνεθηίκεζεο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ησλ καζεηώλ.
Πεγή δηαθύκαλζεο

Παξάγσλ
between-subjects
Παξάγσλ withinsubjects
Αιιειεπίδξαζε

Άζξνηζκα
ηεηξαγώλσλ

Μέζν
ηεηξάγσλν

Λόγνο F

Πηζαλόηεηα p

9,000

9,000

31,478

13,322

13,322

564,912 <0,001

16,810

16,810

712,792 <0,001

[261]

<0,001

ε

ΠΙΝΑΚΑ 4.3.2.12. Μέζνη όξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο θαηά ηελ 1 κέηξεζε θαη
ε

ηε 2 κέηξεζε γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ θαη ηελ πεηξακαηηθή νκάδα ζηελ
κεηαβιεηή ηεο δηαγσγήο-ζπκπεξηθνξάο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ησλ καζεηώλ.
Οκάδα
Απηνεθηίκεζε καζεηώλ 1

Απηνεθηίκεζε καζεηώλ 2

Μ.Ο.

Σππηθή
Απόθιηζε

N

Πεηξακαηηθή νκάδα

1,4375 ,51235

16

Οκάδα ειέγρνπ

1,7125 ,21871

16

ύλνιν

1,5750 ,41192

32

Πεηξακαηηθή νκάδα

3,3750 ,50000

16

Οκάδα ειέγρνπ

1,6000 ,24221

16

ύλνιν

2,4875 ,98103

32

ηελ κεηαβιεηή ηεο απηνεθηίκεζεο (Πίλαθεο 4.3.2.11-12) εκθαλίδεηαη θαη πάιη
ζεκαληηθή δηαθνξά ιόγσ ηεο επίδξαζεο ησλ ζπλζεθώλ (F=712,792,
p<0.001). Χζηόζν, ηα απνηειέζκαηα δελ είλαη αζθαιή. Ο έιεγρνο t βιέπεη
ζηαηηζηηθά νξηαθά κε ζεκαληηθή δηαθνξά ζηνπο κέζνπο όξνπο ηεο 1 εο
κέηξεζεο ηεο νκάδαο ειέγρνπ θαη ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο (t= -1,975). Δλώ,
ν κέζνο όξνο ηεο 2εο κέηξεζεο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο είλαη θαη εδώ
επδηάθξηηα ζεκαληηθά πςειόηεξνο από ηνλ αληίζηνηρν ηεο νκάδαο ειέγρνπ (t=
12,779).

Αθνινπζεί ην δηάγξακκα κεηαβνιήο ησλ κέζσλ όξσλ ηεο απηνεθηίκεζεο ησλ
καζεηώλ γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ θαη ηελ πεηξακαηηθή νκάδα.

[262]

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.3.2.6. Μεηαβνιή κέζσλ όξσλ κεηαβιεηήο ηεο απηνεθηίκεζεο ζηα
εξσηεκαηνιόγηα ησλ καζεηώλ.

ΔΡΧΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΧΝ
ΜΔΣΑΒΛΗΣΗ ΥΟΛΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ
ΠΙΝΑΚΑ 4.3.2.13. πλνπηηθόο πίλαθαο αλάιπζεο ANOVA ζηελ κεηαβιεηή ηεο

ζρνιηθήο ηθαλόηεηαο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ησλ θηινιόγσλ.
Πεγή δηαθύκαλζεο

Παξάγσλ
between-subjects
Παξάγσλ withinsubjects
Αιιειεπίδξαζε

Άζξνηζκα
ηεηξαγώλσλ

Μέζν
ηεηξάγσλν

Λόγνο F

Πηζαλόηεηα p

0,001

0,001

1,000

0,984

0,391

0,391

11,121

0,002

0,016

0,016

0,445

0,510

[263]

ε

ΠΙΝΑΚΑ 4.3.2.14. Μέζνη όξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο θαηά ηελ 1 κέηξεζε θαη
ε

ηε 2 κέηξεζε γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ θαη ηελ πεηξακαηηθή νκάδα ζηελ
κεηαβιεηή ηεο ζρνιηθήο ηθαλόηεηαο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ησλ θηινιόγσλ.
Οκάδα

Μ.Ο.

ρνιηθή ηθαλόηεηα θηινινγ. 1 Πεηξακαηηθή νκάδα

Σππηθή
Απόθιηζε

N

2,1000 ,95778

16

Οκάδα ειέγρνπ

2,1375 ,87854

16

ύλνιν

2,1188 ,90427

32

1,9750 ,81609

16

Οκάδα ειέγρνπ

1,9500 ,85323

16

ύλνιν

1,9625 ,82139

32

ρνιηθή ηθαλόηεηα θηινινγ. 2 Πεηξακαηηθή νκάδα

Η επίδξαζε ηεο ζπλζήθεο ηνπ ζεαηξηθνύ παηρληδηνύ θαη ε κεηαβνιή κε ην
ρξόλν (Πίλαθεο 4.3.2.13-14) δελ είλαη ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθέο (F=0,445,
p=0,510). Ο έιεγρνο t student γηα ηελ πξώηε κέηξεζε κεηαμύ ηεο
πεηξακαηηθήο νκάδαο θαη ηεο νκάδαο έιεγρνπ (t= -0.115, df= 30, p δηπιήο
νπξάο= 0,909), όπσο θαη γηα ηε δεύηεξε κέηξεζε (t= 0,085, df=30, p δηπιήο
νπξάο=0,933) δείρλνπλ όηη δελ ππάξρεη νπζηαζηηθή δηαθνξά κεηαμύ ησλ δύν
νκάδσλ.
πκπεξαζκαηηθά, ε δηελέξγεηα ηνπ ζεαηξηθνύ παηρληδηνύ δελ επεξεάδεη
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ηελ ζρνιηθή ηθαλόηεηα ησλ καζεηώλ ηεο Δηδηθήο
Αγσγήο.

Αθνινπζεί ην δηάγξακκα κεηαβνιήο ησλ κέζσλ όξσλ ηεο ζρνιηθήο ηθαλόηεηαο
ησλ θηινιόγσλ γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ θαη ηελ πεηξακαηηθή νκάδα.

[264]

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.3.2.7. Μεηαβνιή κέζσλ όξσλ κεηαβιεηήο ζρνιηθήο ηθαλόηεηαο ζηα
εξσηεκαηνιόγηα ησλ θηινιόγσλ.

ΜΔΣΑΒΛΗΣΗ ΥΔΔΧΝ ΜΔ ΤΝΟΜΗΛΙΚΟΤ
ΠΙΝΑΚΑ 4.3.2.15. πλνπηηθόο πίλαθαο αλάιπζεο ANOVA ζηελ κεηαβιεηή
ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ησλ θηινιόγσλ.
Πεγή δηαθύκαλζεο

Παξάγσλ
between-subjects
Παξάγσλ withinsubjects
Αιιειεπίδξαζε

Άζξνηζκα
ηεηξαγώλσλ

Μέζν
ηεηξάγσλν

Λόγνο F

Πηζαλόηεηα p

5,760

5,760

13,171

4,000

4,000

130,435 <0,001

2,560

2,560

83,478

[265]

0,001

<0,001

ε

ΠΙΝΑΚΑ 4.3.2.16. Μέζνη όξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο θαηά ηελ 1 κέηξεζε θαη
ε

ηε 2 κέηξεζε γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ θαη ηελ πεηξακαηηθή νκάδα ζηελ
κεηαβιεηή ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ησλ
θηινιόγσλ.

Οκάδα
ρέζεηο κε ζπλνκειίθνπο
θηινιόγνπ 1

ρέζεηο κε ζπλνκειίθνπο
θηινιόγνπ 2

Μ.Ο.

Σύπηθε
Απόθιηζε

N

Πεηξακαηηθή νκάδα

1,6750 ,68459

16

Οκάδα ειέγρνπ

1,4750 ,22949

16

ύλνιν

1,5750 ,51243

32

Πεηξακαηηθή νκάδα

2,5750 ,52090

16

Οκάδα ειέγρνπ

1,5750 ,37859

16

ύλνιν

2,0750 ,67728

32

Η επίδξαζε ηεο ζπλζήθεο ηνπ ζεαηξηθνύ παηρληδηνύ (Πίλαθεο 4.3.2.15-16)
είλαη ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθή (F=83,478, p<0.001). Οη κέζνη όξνη ηεο 1εο
κέηξεζεο ηεο νκάδαο ειέγρνπ θαη ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο δελ δηαθέξνπλ
ζεκαληηθά ζηελ πεξίπησζε ηεο κεηαβιεηήο ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο
ζπλνκειίθνπο (t= 1,108). Ο κέζνο όξνο ηεο 2εο κέηξεζεο ηεο πεηξακαηηθήο
νκάδαο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά πςειόηεξνο από ηνλ αληίζηνηρν ηεο
νκάδαο ειέγρνπ (t= 6,212, df=30, p δηπιήο νπξάο<0,001).

Αθνινπζεί ην δηάγξακκα κεηαβνιήο ησλ κέζσλ όξσλ ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο
ζπλνκειίθνπο ησλ θηινιόγσλ γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ θαη ηελ πεηξακαηηθή
νκάδα.

[266]

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.3.2.8. Μεηαβνιή κέζσλ όξσλ κεηαβιεηήο ζρέζεσλ κε ηνπο
ζπλνκειίθνπο ζηα εξσηεκαηνιόγηα ησλ θηινιόγσλ.

ΜΔΣΑΒΛΗΣΗ ΑΘΛΗΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ
ΠΙΝΑΚΑ 4.3.2.17. πλνπηηθόο πίλαθαο αλάιπζεο ANOVA ζηελ κεηαβιεηή ηεο
αζιεηηθήο ηθαλόηεηαο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ησλ θηινιόγσλ
Πεγή δηαθύκαλζεο

Παξάγσλ
between-subjects
Παξάγσλ withinsubjects
Αιιειεπίδξαζε

Άζξνηζκα
ηεηξαγώλσλ

Μέζν
ηεηξάγσλν

Λόγνο F

Πηζαλόηεηα p

11,222

11,222

6,994

0,013

0,010

0,010

0,769

0,387

0,040

0,040

3,077

0,090

[267]

ΠΙΝΑΚΑ 4.3.2.18. Μέζνη όξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο θαηά ηελ 1ε κέηξεζε θαη ηε 2ε
κέηξεζε γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ θαη ηελ πεηξακαηηθή νκάδα ζηελ κεηαβιεηή ηεο
αζιεηηθήο ηθαλόηεηαο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ησλ θηινιόγσλ.

Οκάδα
Αζιεηηθή ηθαλόηεηα
θηινιόγνπ 1

Αζιεηηθή ηθαλόηεηα
θηινιόγνπ 2

Μ.Ο.

Σππηθή
Απόθιηζε

N

Πεηξακ. νκάδα

2,8875 ,94366

16

Οκάδα ειέγρνπ

2,0000 ,82946

16

ύλνιν

2,4437 ,98339

32

Πεηξακ. νκάδα

2,8625 ,94578

16

Οκάδα ειέγρνπ

2,0750 ,87293

16

ύλνιν

2,4688 ,98060

32

ηελ πεξίπησζε ηεο αζιεηηθήο ηθαλόηεηαο (Πίλαθεο 4.3.2.17-18) ν έιεγρνο
ANOVA ππνδεηθλύεη όηη δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθή ζεκαληηθόηεηα (F=3,077,
p=0.090). πκπιεξσκαηηθά, ν έιεγρνο t δείρλεη όηη δελ κπνξεί λα εμαρζεί
ζπκπέξαζκα γηα ην αλ θαη θαηά πόζν ε ζπλζήθε ηνπ ζεαηξηθνύ παηρληδηνύ
επεξεάδεη ηελ αζιεηηθή ηθαλόηεηα θαη’ νπζία, ζύκθσλα κε ηα εξσηεκαηνιόγηα
ησλ θηινιόγσλ. Οη κέζνη όξνη ηεο 1εο κέηξεζεο ηεο νκάδαο ειέγρνπ θαη ηεο
πεηξακαηηθήο νκάδαο δελ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά ζύκθσλα κε ηνλ έιεγρν t
(t=2,826, df=30, p δηπιήο νπξάο=0,008) θαη νκνίσο δηαθέξνπλ νη κέζνη όξνη
θαη ζηελ 2ε κέηξεζε (t= 2,447, df=30, p δηπιήο νπξάο=0,020).

Αθνινπζεί ην δηάγξακκα κεηαβνιήο ησλ κέζσλ όξσλ ηεο αζιεηηθήο
ηθαλόηεηαο ησλ θηινιόγσλ γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ θαη ηελ πεηξακαηηθή νκάδα.

[268]

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.3.2.9. Μεηαβνιή κέζσλ όξσλ κεηαβιεηήο ηεο αζιεηηθήο ηθαλόηεηαο
ζηα εξσηεκαηνιόγηα ησλ θηινιόγσλ.

ΜΔΣΑΒΛΗΣΗ ΦΤΙΚΗ ΔΜΦΑΝΙΗ
ΠΙΝΑΚΑ 4.3.2.19. πλνπηηθόο πίλαθαο αλάιπζεο ANOVA ζηελ κεηαβιεηή ηεο

θπζηθήο εκθάληζεο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ησλ θηινιόγσλ.
Πεγή δηαθύκαλζεο

Παξάγσλ
between-subjects
Παξάγσλ withinsubjects
Αιιειεπίδξαζε

Άζξνηζκα
ηεηξαγώλσλ

Μέζν
ηεηξάγσλν

Λόγνο F

Πηζαλόηεηα p

2,103

2,103

2,970

0,095

2,250

2,250

23,196

<0,001

4,000

4,000

41,237

<0,001

[269]

ε

ΠΙΝΑΚΑ 4.3.2.20. Μέζνη όξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο θαηά ηελ 1 κέηξεζε θαη
ε

ηε 2 κέηξεζε γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ θαη πεηξακαηηθήο νκάδαο ζηελ
κεηαβιεηή ηεο θπζηθήο εκθάληζεο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ησλ θηινιόγσλ.
Οκάδα

Μ.Ο.

Φπζηθή εκθάληζε θηινινγ. 1 Πεηξακ. νκάδα

Σππηθή
Απόθιηζε

N

2,3125 ,60208

16

Οκάδα ειέγρνπ

2,4500 ,58195

16

ύλνιν

2,3812 ,58665

32

Φπζηθή εκθάληζε θηινινγ. 2 Πεηξακ. νκάδα

3,1875 ,65511

16

Οκάδα ειέγρνπ

2,3250 ,69234

16

ύλνιν

2,7563 ,79472

32

Η παξέκβαζε ηεο ζπλζήθεο ηνπ ζεαηξηθνύ παηρληδηνύ δείρλεη λα επεξεάδεη
ζεκαληηθά ηελ αληίιεςε ηεο θπζηθήο εκθάληζεο (Πίλαθεο 4.3.2.19-20) ζηα
εξσηεκαηνιόγηα ησλ θηινιόγσλ (F=41,237, p<0.001). Οη κέζνη όξνη ηεο 1εο
κέηξεζεο ηεο νκάδαο ειέγρνπ θαη ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο δελ δηαθέξνπλ
ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθά (t= -0,657, df=30, p δηπιήο νπξάο=0,516). Δλώ
αληίζεηα, νη κέζνη όξνη ησλ 2σλ κεηξήζεσλ παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθή δηαθνξά (t= 3,620, df=30, p δηπιήο νπξάο=0,001).

Αθνινπζεί ην δηάγξακκα κεηαβνιήο ησλ κέζσλ όξσλ ηεο θπζηθήο εκθάληζεο
ησλ θηινιόγσλ γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ θαη ηελ πεηξακαηηθή νκάδα.

[270]

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.3.2.10. Μεηαβνιή κέζσλ όξσλ κεηαβιεηήο ηεο θπζηθήο εκθάληζεο
ζηα εξσηεκαηνιόγηα ησλ θηινιόγσλ.

ΜΔΣΑΒΛΗΣΗ ΓΙΑΓΧΓΗ – ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ
ΠΙΝΑΚΑ 4.3.2.21. πλνπηηθόο πίλαθαο αλάιπζεο ANOVA ζηελ κεηαβιεηή ηεο

δηαγσγήο-ζπκπεξηθνξάο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ησλ θηινιόγσλ.
Πεγή δηαθύκαλζεο

Παξάγσλ
between-subjects
Παξάγσλ withinsubjects
Αιιειεπίδξαζε

Άζξνηζκα
ηεηξαγώλσλ

Μέζν
ηεηξάγσλν

Λόγνο F

Πηζαλόηεηα p

5,523

5,523

6,121

0,019

7,840

7,840

66,866

<0,001

3,802

3,802

32,431

<0,001

[271]

ε

ΠΙΝΑΚΑ 4.3.2.22. Μέζνη όξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο θαηά ηελ 1 κέηξεζε θαη
ε

ηε 2 κέηξεζε γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ θαη ηελ πεηξακαηηθή νκάδα ζηελ
κεηαβιεηή δηαγσγήο-ζπκπεξηθνξάο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ησλ θηινιόγσλ.
Οκάδα
Γηαγσγή-ζπκπεξηθνξά
θηινιόγνπ 1

Γηαγσγή-ζπκπεξηθνξά
θηινιόγνπ 2

ηελ

Μ.Ο.

Σππηθή
Απόθιηζε

N

Πεηξακ. νκάδα

1,2500 ,57735

16

Οκάδα ειέγρνπ

2,3250 ,80953

16

ύλνιν

1,7875 ,88126

32

Πεηξακ. νκάδα

2,4375 ,51235

16

Οκάδα ειέγρνπ

2,5375 ,88760

16

ύλνιν

2,4875 ,71471

32

δηαγσγή-ζπκπεξηθνξά

(Πίλαθεο

4.3.2.21-22)

ππάξρεη

ζηαηηζηηθά

ζεκαληηθή δηαθνξά (F=32,431, p<0.001) ιόγσ ηνπ ζεαηξηθνύ παηρληδηνύ. Οη
κέζνη όξνη ηεο 1εο κέηξεζεο ηεο νκάδαο ειέγρνπ θαη ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο
δηαθέξνπλ ζεκαληηθά ζύκθσλα κε ηνλ έιεγρν t (t= -4,325). Ο κέζνο όξνο ηεο
πεηξακαηηθήο νκάδαο είλαη ζεκαληηθά ρακειόηεξνο από απηόλ ηεο νκάδαο
ειέγρνπ. Ο έιεγρνο γηα ηελ δεύηεξε κέηξεζε δείρλεη όηη νη ηηκέο είλαη πεξίπνπ
ζηα ίδηα επίπεδα (t= -0,390). Απηό ζεκαίλεη όηη ε δηαγσγή ηεο πεηξακαηηθήο
νκάδαο ηεο Δηδηθήο Αγσγήο βειηηώλεηαη ζεκαληηθά κε ην ζεαηξηθό παηρλίδη.

Αθνινπζεί ην δηάγξακκα κεηαβνιήο ησλ κέζσλ όξσλ ηεο δηαγσγήοζπκπεξηθνξάο ησλ θηινιόγσλ γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ θαη ηελ πεηξακαηηθή
νκάδα.

[272]

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.3.2.11. Μεηαβνιή κέζσλ όξσλ κεηαβιεηήο ηεο δηαγσγήοζπκπεξηθνξάο ζηα εξσηεκαηνιόγηα ησλ θηινιόγσλ.

ΜΔΣΑΒΛΗΣΗ ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ
ΠΙΝΑΚΑ 4.3.2.23. πλνπηηθόο πίλαθαο αλάιπζεο ANOVA ζηελ κεηαβιεηή ηεο

απηνεθηίκεζεο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ησλ θηινιόγσλ.
Πεγή δηαθύκαλζεο

Παξάγσλ
between-subjects
Παξάγσλ withinsubjects
Αιιειεπίδξαζε

Άζξνηζκα
ηεηξαγώλσλ

Μέζν
ηεηξάγσλν

Λόγνο F

Πηζαλόηεηα p

9,456

9,456

34,162

14,251

14,251

334,326 <0,001

17,851

17,851

418,783 <0,001
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<0,001

ΠΙΝΑΚΑ 4.3.2.24 Μέζνη όξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο θαηά ηελ 1ε κέηξεζε θαη

ηε 2ε κέηξεζε γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ θαη ηελ πεηξακαηηθή νκάδα ζηελ
κεηαβιεηή απηνεθηίκεζεο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ησλ θηινιόγσλ.
Οκάδα
Απηνεθηίκεζε θηινιόγνπ 1

Απηνεθηηκεζε θηινινγνπ 2

Μ.Ο.

Σππηθή
Απόθιηζε

N

Πεηξακ. νκάδα

1,4375 ,51235

16

Οκάδα ειέγρνπ

1,7250 ,22949

16

ύλνιν

1,5812 ,41693

32

Πεηξακ. νκάδα

3,4375 ,51235

16

Οκάδα ειέγρνπ

1,6125 ,24732

16

ύλνιν

2,5250

1,00803

32

ηελ κεηαβιεηή ηεο απηνεθηίκεζεο (Πίλαθεο 4.3.2.23-24) εκθαλίδεηαη θαη πάιη
ζεκαληηθή δηαθνξά ιόγσ ηεο επίδξαζεο ηεο ζπλζήθεο ηνπ ζεαηξηθνύ
παηρληδηνύ (F=418,783, p<0.001). Οη κέζνη όξνη ηεο 1εο κέηξεζεο ηεο νκάδαο
ειέγρνπ θαη ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο δελ δηαθέξνπλ ζύκθσλα κε ηνλ έιεγρν t
(t= -2,048)- αλ θαη ην απνηέιεζκα είλαη νξηαθό. Δλώ, ν κέζνο όξνο ηεο 2 εο
κέηξεζεο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο είλαη ζεκαληηθά πςειόηεξνο από ηνλ
αληίζηνηρν ηεο νκάδαο ειέγρνπ (t= 12,831).

Αθνινπζεί ην δηάγξακκα κεηαβνιήο ησλ κέζσλ όξσλ ηεο απηνεθηίκεζεο ησλ
θηιόινγσλ γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ θαη ηελ πεηξακαηηθή νκάδα.

[274]

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.3.2.12. Μεηαβνιή κέζσλ όξσλ κεηαβιεηήο ηεο απηνεθηίκεζεο ζηα
εξσηεκαηνιόγηα ησλ θηινιόγσλ.

ΔΡΧΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ
ΜΔΣΑΒΛΗΣΗ ΥΟΛΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ
ΠΙΝΑΚΑ 4.3.2.25. πλνπηηθόο πίλαθαο αλάιπζεο ANOVA ζηελ κεηαβιεηή ηεο

ζρνιηθήο ηθαλόηεηαο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ησλ ςπρνιόγσλ.
Πεγή δηαθύκαλζεο

Παξάγσλ
between-subjects
Παξάγσλ withinsubjects
Αιιειεπίδξαζε

Άζξνηζκα
ηεηξαγώλσλ

Μέζν
ηεηξάγσλν

Λόγνο F

Πηζαλόηεηα p

0,150

0,150

0,114

0,738

0,508

0,508

20,800

<0,001

0,045

0,045

1,850

0,184

[275]

ΠΙΝΑΚΑ 4.3.2.26. Μέζνη όξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο θαηά ηελ 1

ε

κέηξεζε θαη ηε 2ε κέηξεζε γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ θαη ηελ πεηξακαηηθή νκάδα
ζηελ κεηαβιεηή ηεο ζρνιηθήο ηθαλόηεηαο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ησλ
ςπρνιόγσλ.
Οκάδα
ρνιηθή ηθαλόηεηα
ςπρνιόγνπ 1

ρνιηθή ηθαλόηεηα
ςπρνιόγνπ 2

Μ.Ο.

Σππηθή
Απόθιηζε

N

Πεηξακ. νκάδα

2,4625 ,87245

16

Οκάδα ειέγρνπ

2,4188 ,69303

16

ύλνιν

2,4406 ,77537

32

Πεηξακ. νκάδα

2,3375 ,81558

16

Οκάδα ειέγρνπ

2,1875 ,88685

16

ύλνιν

2,2625 ,84156

32

Η επίδξαζε ηεο ζπλζήθεο ηνπ ζεαηξηθνύ παηρληδηνύ (Πίλαθεο 4.3.2.25-26) θαη
ε κεηαβνιή κε ην ρξόλν δελ είλαη ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθέο (F=1,850, p=0,184).
Οη κέζνη όξνη ηεο 1εο κέηξεζεο ηεο νκάδαο ειέγρνπ θαη ηεο πεηξακαηηθήο
νκάδαο δελ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά (t= 0,157). Οκνίσο, ν κέζνο όξνο ηεο 2εο
κέηξεζεο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο δελ δηαθέξεη από ηνλ αληίζηνηρν ηεο
νκάδαο ειέγρνπ (t= 0,498, df=30, p δηπιήο νπξάο=0,622).
πκπεξαζκαηηθά, ε δηελέξγεηα ηνπ ζεαηξηθνύ παηρληδηνύ δελ επεξεάδεη ηελ
ζρνιηθή ηθαλόηεηα ησλ καζεηώλ ζύκθσλα κε ηνπο ςπρνιόγνπο.

Αθνινπζεί ην δηάγξακκα κεηαβνιήο ησλ κέζσλ όξσλ ηεο ζρνιηθήο ηθαλόηεηαο
ησλ ςπρνιόγσλ γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ θαη ηελ πεηξακαηηθή νκάδα.

[276]

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.3.2.13. Μεηαβνιή κέζσλ όξσλ κεηαβιεηήο ζρνιηθήο ηθαλόηεηαο ζηα
εξσηεκαηνιόγηα ησλ ςπρνιόγσλ.

ΜΔΣΑΒΛΗΣΗ ΥΔΔΧΝ ΜΔ ΤΝΟΜΗΛΙΚΟΤ
ΠΙΝΑΚΑ 4.3.2.27. πλνπηηθόο πίλαθαο αλάιπζεο ANOVA ζηελ κεηαβιεηή

ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ησλ ςπρνιόγσλ.
Πεγή δηαθύκαλζεο

Παξάγσλ
between-subjects
Παξάγσλ withinsubjects
Αιιειεπίδξαζε

Άζξνηζκα
ηεηξαγώλσλ

Μέζν
ηεηξάγσλν

Λόγνο F

Πηζαλόηεηα p

6,376

6,376

16,163

<0,001

9,456

9,456

184,951 <0,001

3,151

3,151

61,626

<0,001
ε

ΠΙΝΑΚΑ 4.3.2.28. Μέζνη όξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο θαηά ηελ 1 κέηξεζε θαη
ε

ηε 2 κέηξεζε γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ θαη ηελ πεηξακαηηθή νκάδα ζηελ
κεηαβιεηή ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ησλ
ςπρνιόγσλ.
Οκάδα
ρέζεηο κε ζπλνκειίθνπο
ςπρνιόγνπ 1

ρέζεηο κε ζπλνκειίθνπο
ςπρνιόγνπ 2

Μ.Ο.

Σππηθή
Απόθιηζε

N

Πεηξακ. νκάδα

1,6375 ,65000

16

Οκάδα ειέγρνπ

1,4500 ,23664

16

ύλνιν

1,5438 ,49051

32

Πεηξακ. νκάδα

2,8500 ,53914

16

Οκάδα ειέγρνπ

1,7750 ,34928

16

ύλνιν

2,3125 ,70562

32

[277]

Η επίδξαζε ηεο ζπλζήθεο ηνπ ζεαηξηθνύ παηρληδηνύ (Πίλαθεο 4.3.2.27-28)
είλαη ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθή (F=61,626, p<0.001) ζηε κεηαβιεηή ησλ ζρέζεσλ
κε ηνπο ζπλνκήιηθνπο. Οη κέζνη όξνη ηεο 1εο κέηξεζεο ηεο νκάδαο ειέγρνπ θαη
ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο δελ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά (t= 1,084, df=30, p δηπιήο
νπξάο=0,287). Ο κέζνο όξνο ηεο 2εο κέηξεζεο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο είλαη
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά πςειόηεξνο από ηνλ αληίζηνηρν ηεο νκάδαο ειέγρνπ (t=
6,694).
Αθνινπζεί ην δηάγξακκα κεηαβνιήο ησλ κέζσλ όξσλ ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο
ζπλνκειίθνπο ησλ ςπρνιόγσλ γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ θαη ηελ πεηξακαηηθή
νκάδα.
ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.3.2.14. Μεηαβνιή κέζσλ όξσλ κεηαβιεηήο ζρέζεσλ κε ηνπο
ζπλνκειίθνπο ζηα εξσηεκαηνιόγηα ησλ ςπρνιόγσλ.

[278]

ΜΔΣΑΒΛΗΣΗ ΑΘΛΗΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ
ΠΙΝΑΚΑ 4.3.2.29. πλνπηηθόο πίλαθαο αλάιπζεο ANOVA ζηελ κεηαβιεηή ηεο

αζιεηηθήο ηθαλόηεηαο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ησλ ςπρνιόγσλ.
Πεγή δηαθύκαλζεο

Παξάγσλ
between-subjects
Παξάγσλ withinsubjects
Αιιειεπίδξαζε

Άζξνηζκα
ηεηξαγώλσλ

Μέζν
ηεηξάγσλν

Λόγνο F

Πηζαλόηεηα p

10,890

10,890

6,909

0,013

0,250

0,250

3,337

0,078

0,022

0,022

0,300

0,588
ε

ΠΙΝΑΚΑ 4.3.2.30. Μέζνη όξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο θαηά ηελ 1 κέηξεζε θαη

ηε 2ε κέηξεζε γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ θαη ηελ πεηξακαηηθή νκάδα ζηελ
κεηαβιεηή ηεο αζιεηηθήο ηθαλόηεηαο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ησλ ςπρνιόγσλ.
ΟΜΑΓΑ
Αζιεηηθή ηθαλόηεηα
ςπρνιόγνπ 1

Αζιεηηθή ηθαλόηεηα
ςπρνιόγνπ 2

Μ.Ο.

Σππηθή
Απόθιηζε

N

Πεηξακ. νκάδα

2,8125 ,98107

16

Οκάδα ειέγρνπ

2,0250 ,89405

16

ύλνιν

2,4187 1,00625

32

Πεηξακ. νκάδα

2,9750 ,89107

16

Οκάδα ειέγρνπ

2,1125 ,86400

16

ύλνιν

2,5438 ,96818

32

ηελ πεξίπησζε ηεο αζιεηηθήο ηθαλόηεηαο (Πίλαθεο 4.3.2.29-30) ν έιεγρνο
ANOVA ππνδεηθλύεη όηη δελ ππάξρεη επίδξαζε από ηε δηελέξγεηα ζεαηξηθνύ
παηρληδηνύ(F=0,300, p=0,588). Ο έιεγρνο t εληζρύεη ην ζπκπέξαζκα. Οη κέζνη
όξνη ηεο 1εο κέηξεζεο ηεο νκάδαο ειέγρνπ θαη ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο
δηαθέξνπλ ζεκαληηθά ζύκθσλα κε ηνλ έιεγρν t (t= 2,373). Οκνίσο θαη ζηελ 2ε
κέηξεζε ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμύ ησλ κεηξήζεσλ (t=
2,780, df=30 p δηπιήο νπξάο=0,009). πλεπώο, δελ κπνξεί λα βγεη
ζπκπέξαζκα νύηε από ηα εξσηεκαηνιόγηα ησλ ςπρνιόγσλ, θαη’ αληηζηνηρία
κε ηα εξσηεκαηνιόγηα ησλ καζεηώλ θαη ησλ θηινιόγσλ.
Αθνινπζεί ην δηάγξακκα κεηαβνιήο ησλ κέζσλ όξσλ ηεο αζιεηηθήο
ηθαλόηεηαο ησλ ςπρνιόγσλ γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ θαη ηελ πεηξακαηηθή
νκάδα.

[279]

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.3.2.15. Μεηαβνιή κέζσλ όξσλ κεηαβιεηήο ηεο αζιεηηθήο ηθαλόηεηαο
ζηα εξσηεκαηνιόγηα ησλ ςπρνιόγσλ.

ΜΔΣΑΒΛΗΣΗ ΦΤΙΚΗ ΔΜΦΑΝΙΗ
ΠΙΝΑΚΑ 4.3.2.31. πλνπηηθόο πίλαθαο αλάιπζεο ANOVA ζηελ κεηαβιεηή ηεο

θπζηθήο εκθάληζεο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ησλ ςπρνιόγσλ.
Πεγή δηαθύκαλζεο

Παξάγσλ
between-subjects
Παξάγσλ withinsubjects
Αιιειεπίδξαζε

Άζξνηζκα
ηεηξαγώλσλ

Μέζν
ηεηξάγσλν

Λόγνο F

Πηζαλόηεηα p

2,250

2,250

2,568

0,120

1,440

1,440

15,666

<0,001

4,203

4,203

45,721

<0,001

ΠΙΝΑΚΑ 4.3.2.32. Μέζνη όξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο θαηά ηελ 1 ε κέηξεζε θαη

ηε 2ε κέηξεζε γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ θαη ηελ πεηξακαηηθή νκάδα ζηελ
κεηαβιεηή ηεο θπζηθήο εκθάληζεο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ησλ ςπρνιόγσλ.
Οκάδα

Μ.Ο.

Φπζηθή εκθάληζε ςπρνινγ.1 Πεηξακ. νκάδα

Σππηθή
Απόθιηζε

N

2,5000 ,89443

16

Οκάδα ειέγρνπ

2,6375 ,58523

16

ύλνιν

2,5688 ,74679

32

3,3125 ,60208

16

Οκάδα ειέγρνπ

2,4250 ,65676

16

ύλνιν

2,8687 ,76641

32

Φπζηθή εκθάληζε ςπρνινγ.2 Πεηξακ. νκάδα

[280]

Η παξέκβαζε ηεο ζπλζήθεο ηνπ ζεαηξηθνύ παηρληδηνύ (Πίλαθεο 4.3.2.31-32)
δείρλεη λα επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ κεηαβιεηή ηεο θπζηθήο εκθάληζεο
(F=45,721, p<0.001). Σν ζπκπέξαζκα από ηνπο ειέγρνπο t δείρλνπλ όηη: Οη
κέζνη όξνη ηεο 1εο κέηξεζεο ηεο νκάδαο ειέγρνπ θαη ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο
δελ δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθά κεηαμύ ηνπο (t= -0,515). Δλώ αληίζεηα,
νη κέζνη όξνη ησλ 2σλ κεηξήζεσλ παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή
δηαθνξά (t= 3,984, df=30, p δηπιήο νπξάο<0,001).
Αθνινπζεί ην δηάγξακκα κεηαβνιήο ησλ κέζσλ όξσλ ηεο θπζηθήο εκθάληζεο
ησλ ςπρνιόγσλ γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ θαη ηελ πεηξακαηηθή νκάδα.
ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.3.2.16. Μεηαβνιή κέζσλ όξσλ κεηαβιεηήο ηεο θπζηθήο εκθάληζεο
ζηα εξσηεκαηνιόγηα ησλ ςπρνιόγσλ.

[281]

ΜΔΣΑΒΛΗΣΗ ΓΙΑΓΧΓΗ – ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ
ΠΙΝΑΚΑ 4.3.2.33. πλνπηηθόο πίλαθαο αλάιπζεο ANOVA ζηελ κεηαβιεηή ηεο

δηαγσγήο-ζπκπεξηθνξάο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ησλ ςπρνιόγσλ.
Πεγή δηαθύκαλζεο

Παξάγσλ
between-subjects
Παξάγσλ withinsubjects
Αιιειεπίδξαζε

Άζξνηζκα
ηεηξαγώλσλ

Μέζν
ηεηξάγσλν

Λόγνο F

Πηζαλόηεηα p

5,760

5,760

6,163

0,019

11,560

11,560

115,600 <0,001

6,760

6,760

67,600

<0,001

ΠΙΝΑΚΑ 4.3.2.34. Μέζνη όξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο θαηά ηελ 1 ε κέηξεζε θαη

ηε 2ε κέηξεζε γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ θαη ηελ πεηξακαηηθή νκάδα ζηελ
κεηαβιεηή δηαγσγήο-ζπκπεξηθνξάο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ησλ ςπρνιόγσλ.

Οκάδα
Γηαγσγή-ζπκπεξηθνξά
ςπρνιόγνπ 1

Γηαγσγή-ζπκπεξηθνξά
ςπρνιόγνπ 2

ηελ

Μ.Ο.

Σππηθή
Απόθιηζε

N

Πεηξακ. νκάδα

1,2500 ,57735

16

Οκάδα ειέγρνπ

2,5000 ,66533

16

ύλνιν

1,8750 ,88245

32

Πεηξακ. νκάδα

2,7500 ,68313

16

Οκάδα ειέγρνπ

2,7000 ,90921

16

ύλνιν

2,7250 ,79149

32

δηαγσγή-ζπκπεξηθνξά

(Πίλαθεο

4.3.2.33-34)

ππάξρεη

ζηαηηζηηθά

ζεκαληηθή δηαθνξά (F=67,600, p<0.001). Οη κέζνη όξνη ηεο 1εο κέηξεζεο ηεο
νκάδαο ειέγρνπ θαη ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο δηαθέξνπλ ζεκαληηθά ζύκθσλα
κε ηνλ έιεγρν t (t= -5,676, df=30, p δηπιήο νπξάο<0,001). Δλώ ν κέζνο όξνο
ηεο 2εο κέηξεζεο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο απμάλεηαη ζεκαληηθά θαη πιεζηάδεη
ζηνλ αληίζηνηρν ηεο νκάδαο ειέγρνπ(t= 0,176, df=30, p δηπιήο νπξάο=0,862).
Αθνινπζεί ην δηάγξακκα κεηαβνιήο ησλ κέζσλ όξσλ ηεο δηαγσγήοζπκπεξηθνξάο ησλ ςπρνιόγσλ γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ θαη ηελ πεηξακαηηθή
νκάδα.

[282]

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.3.2.17. Μεηαβνιή κέζσλ όξσλ κεηαβιεηήο ηεο δηαγσγήοζπκπεξηθνξάο ζηα εξσηεκαηνιόγηα ησλ ςπρνιόγσλ.

ΜΔΣΑΒΛΗΣΗ ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ
ΠΙΝΑΚΑ 4.3.2.35. πλνπηηθόο πίλαθαο αλάιπζεο ANOVA ζηελ κεηαβιεηή ηεο

απηνεθηίκεζεο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ησλ ςπρνιόγσλ.
Πεγή δηαθύκαλζεο

Παξάγσλ
between-subjects
Παξάγσλ withinsubjects
Αιιειεπίδξαζε

Άζξνηζκα
ηεηξαγώλσλ

Μέζν
ηεηξάγσλν

Λόγνο F

Πηζαλόηεηα p

7,290

7,290

21,300

12,960

12,960

527,186 <0,001

17,223

17,223

700,576 <0,001

[283]

<0,001

ΠΙΝΑΚΑ 4.3.2.36. Μέζνη όξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο θαηά ηελ 1 ε κέηξεζε θαη

ηε 2ε κέηξεζε γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ θαη ηελ πεηξακαηηθή νκάδα ζηελ
κεηαβιεηή απηνεθηίκεζεο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ησλ ςπρνιόγσλ.

Οκάδα
Απηνεθηίκεζε ςπρνιόγνπ 1

Απηνεθηίκεζε ςπρνιόγνπ 2

Μ.Ο.

Σππηθή
Απόθιηζε

N

Πεηξακ. νκάδα

1,3750 ,50000

16

Οκάδα ειέγρνπ

1,7375 ,25000

16

ύλνιν

1,5563 ,43026

32

Πεηξακ. νκάδα

3,3125 ,60208

16

Οκάδα ειέγρνπ

1,6000 ,24221

16

ύλνιν

2,4563 ,98010

32

ηελ κεηαβιεηή ηεο απηνεθηίκεζεο (Πίλαθεο 4.3.2.35-36) εκθαλίδεηαη θαη πάιη
ζεκαληηθή δηαθνξά ιόγσ ηεο επίδξαζεο ηεο ζπλζήθεο ηνπ ζεαηξηθνύ
παηρληδηνύ (F=700,576, p<0.001). Οη κέζνη όξνη ηεο 1εο κέηξεζεο ηεο νκάδαο
ειέγρνπ θαη ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο νξηαθά δελ δηαθέξνπλ ζύκθσλα κε ηνλ
έιεγρν t (t= -2,048). Δλώ, ν κέζνο όξνο ηεο 2εο κέηξεζεο ηεο πεηξακαηηθήο
νκάδαο είλαη ζεκαληηθά πςειόηεξνο από ηνλ αληίζηνηρν ηεο νκάδαο ειέγρνπ
(t= 12,831).

Αθνινπζεί ην δηάγξακκα κεηαβνιήο ησλ κέζσλ όξσλ ηεο απηνεθηίκεζεο ησλ
ςπρνιόγσλ γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ θαη ηελ πεηξακαηηθή νκάδα.
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ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.3.2.18. Μεηαβνιή κέζσλ όξσλ κεηαβιεηήο ηεο απηνεθηίκεζεο ζηα
εξσηεκαηνιόγηα ησλ ςπρνιόγσλ.
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4.4 . ΒΗΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΠΑΛΙΝΓΡΟΜΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΗ
ΟΜΑΓΑ
4.4.1. ΑΣΟΜΑ ΣΤΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ
Η βεκαηηθή πνιιαπιή παιηλδξόκεζε (stepwise multiple regression) είλαη
έλαο

ηξόπνο

επηινγήο

παξαγόλησλ

πξόβιεςεο

(predictors)

κηαο

ζπγθεθξηκέλεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο κε βάζε ζηαηηζηηθά θξηηήξηα. Η
ζηαηηζηηθή δηαδηθαζία πξνζδηνξίδεη πνηα εμαξηεκέλε κεηαβιεηή απνηειεί ηνλ
θαιύηεξν παξάγνληα πξόβιεςεο, πνηα ηνλ δεύηεξν θαιύηεξν, θιπ.
Γηα ην ζύλνιν ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο ζηα νπνία
απάληεζαλ νη καζεηέο, νη δάζθαινη θαη νη γνλείο (γηα 72 καζεηέο ζηελ 1 ε θαη
2ε κέηξεζε θαη γηα 33 καζεηέο ζηνλ έιεγρν δηάξθεηαο) ηα απνηειέζκαηα γηα
θάζε κία από ηηο 6 κεηαβιεηέο πνπ κεηξήζεθαλ είλαη ηα παξαθάησ:
Α)1ε ΜΔΣΡΗΗ
ΠΙΝΑΚΑ 4.4.1.1 Βεκαηηθή πνιιαπιή παιηλδξόκεζε. Παξάγνληεο πξόβιεςεο ηεο
κεηαβιεηήο ηεο ζρνιηθήο ηθαλόηεηαο (1ε κέηξεζε).

Παξάγ.πξόβιεςεο R

B

Beta

t

Sign.

Μαζεηέο

0,976

0,336

0,370

53,033

<0,001

Γνλείο

0,990

0,331

0,317

81,911

<0,001

Γάζθαινη

1,000

0,333

0,371

62,623

<0,001

ύκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, ν ζεκαληηθόηεξνο παξάγνληαο
πξόβιεςεο γηα ηελ 1ε κέηξεζε ηεο ζρνιηθήο ηθαλόηεηαο είλαη ν καζεηήο (ζηνλ
νπνίν αλαινγεί ην 97,6% ησλ απνηειεζκάησλ), αθνινπζεί ν γνλέαο (ζηνλ
νπνίν αλαινγεί ην 1,4% ησλ απνηειεζκάησλ) θαη θαηόπηλ ν δάζθαινο (ζηνλ
νπνίν αλαινγεί ην ππόινηπν 1% ησλ απνηειεζκάησλ).
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ΠΙΝΑΚΑ 4.4.1.2. Βεκαηηθή πνιιαπιή παιηλδξόκεζε. Παξάγνληεο πξόβιεςεο ηεο
κεηαβιεηήο ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο ζπλνκειίθνπο (1ε κέηξεζε).

Παξάγ.πξόβιεςεο R

B

Beta

t

Sign.

Μαζεηέο

0,989

0,309

0,329

11,398

<0,001

Γάζθαινη

0,994

0,382

0,369

17,508

<0,001

Γνλείο

0,999

0,308

0,322

16,654

<0,001

ύκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, ν ζεκαληηθόηεξνο παξάγνληαο
πξόβιεςεο γηα ηελ 1ε κέηξεζε ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο ζπλνκήιηθνπο είλαη ν
καζεηήο, αθνινπζεί ν δάζθαινο θαη θαηόπηλ ν γνλέαο.
ΠΙΝΑΚΑ 4.4.1.3. Βεκαηηθή πνιιαπιή παιηλδξόκεζε. Παξάγνληεο πξόβιεςεο ηεο
κεηαβιεηήο ηεο αζιεηηθήο ηθαλόηεηαο (1ε κέηξεζε).

ΠΑΡ.ΠΡΟΒΛΔΦΗ R

B

Beta

t

Sign.

ΜΑΘΗΣΔ

0,989

0,416

0,432

8,246

<0,001

ΓΟΝΔΙ

0,996

0,307

0,288

14,113

<0,001

ΓΑΚΑΛΟΙ

0,997

0,295

0,300

6,095

<0,001

ύκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, ν ζεκαληηθόηεξνο παξάγνληαο
πξόβιεςεο γηα ηελ 1ε κέηξεζε ηεο αζιεηηθήο ηθαλόηεηαο είλαη ν καζεηήο,
αθνινπζεί ν γνλέαο θαη θαηόπηλ ν δάζθαινο.
ΠΙΝΑΚΑ 4.4.1.4. Βεκαηηθή πνιιαπιή παιηλδξόκεζε. Παξάγνληεο πξόβιεςεο ηεο
κεηαβιεηήο ηεο θπζηθήο εκθάληζεο (1ε κέηξεζε).

Παξάγ.πξόβιεςεο R

B

Beta

t

Sign.

Μαζεηέο

0,974

0,332

0,425

63,165

<0,001

Γνλείο

0,992

0,331

0,289

108,578

<0,001

Γάζθαινη

1,000

0,335

0,392

64,062

<0,001

ύκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, ν ζεκαληηθόηεξνο παξάγνληαο
πξόβιεςεο γηα ηελ 1ε κέηξεζε ηεο θπζηθήο εκθάληζεο είλαη ν καζεηήο,
αθνινπζεί ν γνλέαο θαη θαηόπηλ ν δάζθαινο.
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ΠΙΝΑΚΑ 4.4.1.5. Βεκαηηθή πνιιαπιή παιηλδξόκεζε. Παξάγνληεο πξόβιεςεο ηεο
κεηαβιεηήο ηεο δηαγσγήο-ζπκπεξηθνξάο (1ε κέηξεζε).

Παξάγ.πξόβιεςεο R

B

Beta

t

Sign.

Μαζεηέο

0,994

0,333

0,343

1,363Δ7

<0,001

Γνλείο

0,997

0,333

0,353

1,848Δ7

<0,001

Γάζθαινη

1,000

0,333

0,316

Δ

1,807 7

<0,001

ύκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, ν ζεκαληηθόηεξνο παξάγνληαο
πξόβιεςεο γηα ηελ 1ε κέηξεζε ηεο δηαγσγήο-ζπκπεξηθνξάο είλαη ν καζεηήο,
αθνινπζεί ν γνλέαο θαη θαηόπηλ ν δάζθαινο.
ΠΙΝΑΚΑ 4.4.1.6. Βεκαηηθή πνιιαπιή παιηλδξόκεζε. Παξάγνληεο πξόβιεςεο ηεο
κεηαβιεηήο ηεο απηνεθηίκεζεο (1ε κέηξεζε).

ΠΑΡ.ΠΡΟΒΛΔΦΗ R

B

Beta

t

Sign.

ΜΑΘΗΣΔ

0,989

0,333

0,351

334,926

<0,001

ΓΟΝΔΙ

0,996

0,334

0,326

458,596

<0,001

ΓΑΚΑΛΟΙ

1,000

0,334

0,342

381,136

<0,001

ύκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, ν ζεκαληηθόηεξνο παξάγνληαο
πξόβιεςεο γηα ηελ 1ε κέηξεζε ηεο απηνεθηίκεζεο είλαη ν καζεηήο, αθνινπζεί
ν γνλέαο θαη θαηόπηλ ν δάζθαινο.
Β) 2ε ΜΔΣΡΗΗ
ΠΙΝΑΚΑ 4.4.1.7. Βεκαηηθή πνιιαπιή παιηλδξόκεζε. Παξάγνληεο πξόβιεςεο ηεο
κεηαβιεηήο ηεο ζρνιηθήο ηθαλόηεηαο (2ε κέηξεζε).

Παξάγ.πξόβιεςεο R

B

Beta

t

Sign.

Γάζθαινη

0,809

0,333

0,413

23,166

<0,001

Μαζεηέο

0,968

0,333

0,471

18,360

<0,001

Γνλείο

1,000

0,333

0,280

-

-

ύκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, ν ζεκαληηθόηεξνο παξάγνληαο
πξόβιεςεο γηα ηελ 2ε κέηξεζε ηεο ζρνιηθήο ηθαλόηεηαο είλαη ν δάζθαινο
(ζηνλ νπνίν αλαινγεί ην 80,9% ησλ απνηειεζκάησλ), αθνινπζεί ν καζεηήο
(ζηνλ νπνίν αλαινγεί ην 15,9% ησλ απνηειεζκάησλ) θαη θαηόπηλ ν γνλέαο
(ζηνλ νπνίν αλαινγεί ην ππόινηπν 3,2% ησλ απνηειεζκάησλ).
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ΠΙΝΑΚΑ 4.4.1.8. Βεκαηηθή πνιιαπιή παιηλδξόκεζε. Παξάγνληεο πξόβιεςεο ηεο
κεηαβιεηήο ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο ζπλνκειίθνπο (2ε κέηξεζε).

Παξάγ.πξόβιεςεο R

B

Beta

t

Sign.

Μαζεηέο

0,999

0,333

0,332

23,074

<0,001

Γάζθαινη

1,000

0,333

0,337

11,774

<0,001

Γνλείο

1,000

0,333

0,332

-

-

ύκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, ν ζεκαληηθόηεξνο παξάγνληαο
πξόβιεςεο γηα ηελ 2ε κέηξεζε ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο ζπλνκήιηθνπο είλαη ν
καζεηήο θαη αθνινπζεί ν δάζθαινο. Οη δύν απηνί παξάγνληεο πξόβιεςεο
εμεγνύλ ην 100% ησλ απνηειεζκάησλ.
ΠΙΝΑΚΑ 4.4.1.9. Βεκαηηθή πνιιαπιή παιηλδξόκεζε. Παξάγνληεο πξόβιεςεο ηεο
κεηαβιεηήο ηεο αζιεηηθήο ηθαλόηεηαο (2ε κέηξεζε).

Παξάγ.πξόβιεςεο R

B

Beta

t

Sign.

Γάζθαινη

0,904

0,333

0,367

8,467Δ7

<0,001

Μαζεηέο

0,956

0,333

0,390

1,189Δ8

<0,001

Γνλείο

1,000

0,333

0,427

1,108Δ8

<0,001

ύκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, ν ζεκαληηθόηεξνο παξάγνληαο
πξόβιεςεο γηα ηελ 2ε κέηξεζε ηεο αζιεηηθήο ηθαλόηεηαο είλαη ν δάζθαινο,
αθνινπζεί ν καζεηήο θαη θαηόπηλ ν γνλέαο.
ΠΙΝΑΚΑ 4.4.1.10. Βεκαηηθή πνιιαπιή παιηλδξόκεζε. Παξάγνληεο πξόβιεςεο ηεο
κεηαβιεηήο ηεο θπζηθήο εκθάληζεο (2ε κέηξεζε).

Παξάγ.πξόβιεςεο R

B

Beta

t

Sign.

Γάζθαινη

0,768

0,333

0,440

14,563

<0,001

Μαζεηέο

0,941

0,333

0,446

14,213

<0,001

Γνλείο

1,000

0,333

0,298

-

-

ύκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, ν ζεκαληηθόηεξνο παξάγνληαο
πξόβιεςεο γηα ηελ 2ε κέηξεζε ηεο θπζηθήο εκθάληζεο είλαη ν δάζθαινο,
αθνινπζεί ν καζεηήο θαη θαηόπηλ ν γνλέαο.
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ΠΙΝΑΚΑ 4.4.1.11. Βεκαηηθή πνιιαπιή παιηλδξόκεζε. Παξάγνληεο πξόβιεςεο ηεο
κεηαβιεηήο ηεο δηαγσγήο-ζπκπεξηθνξάο (2ε κέηξεζε).

Παξάγ.πξόβιεςεο R

B

Beta

t

Sign.

Γάζθαινη

1,000

0,667

0,668

5,298Δ7

<0,001

Γνλείο

1,000

0,333

0,333

2,638Δ7

<0,001

ύκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, ηόζν νη δάζθαινη όζν θαη νη γνλείο
κπνξνύλ λα εξκελεύζνπλ ην 100% ησλ απνηειεζκάησλ γηα ηελ 2 ε κέηξεζε
ηεο δηαγσγήο-ζπκπεξηθνξάο.
ΠΙΝΑΚΑ 4.4.1.12. Βεκαηηθή πνιιαπιή παιηλδξόκεζε. Παξάγνληεο πξόβιεςεο ηεο
κεηαβιεηήο ηεο απηνεθηίκεζεο (2ε κέηξεζε).

Παξάγ.πξόβιεςεο R

B

Beta

t

Sign.

Γνλείο

0,999

0,667

0,666

1,226Δ7

<0,001

Γάζθαινη

1,000

0,332

0,335

6,166Δ6

<0,001

ύκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, ν ζεκαληηθόηεξνο παξάγνληαο
πξόβιεςεο γηα ηελ 2ε κέηξεζε ηεο απηνεθηίκεζεο είλαη ν γνλέαο (ζηνλ νπνίν
αλαινγεί ην 99,9% ησλ απνηειεζκάησλ) θαη αθνινπζεί ν δάζθαινο.
Γ) ΜΔΣΡΗΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ
ΠΙΝΑΚΑ 4.4.1.13. Βεκαηηθή πνιιαπιή παιηλδξόκεζε. Παξάγνληεο πξόβιεςεο ηεο
κεηαβιεηήο ηεο ζρνιηθήο ηθαλόηεηαο (κέηξεζε δηάξθεηαο).

Παξάγ.πξόβιεςεο R

B

Beta

t

Sign.

Γάζθαινη

0,860

0,333

0,421

1,119Δ7

<0,001

Μαζεηέο

0,989

0,333

0,560

2,276Δ8

<0,001

Γνλείο

1,000

0,333

0,239

6,754Δ7

<0,001

ύκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, ν ζεκαληηθόηεξνο παξάγνληαο
πξόβιεςεο γηα ηελ κέηξεζε δηάξθεηαο ηεο ζρνιηθήο ηθαλόηεηαο είλαη ν
δάζθαινο (ζηνλ νπνίν αλαινγεί ην 86,00% ησλ απνηειεζκάησλ), αθνινπζεί ν
καζεηήο (ζηνλ νπνίν αλαινγεί ην 12,90% ησλ απνηειεζκάησλ) θαη θαηόπηλ ν
γνλέαο (ζηνλ νπνίν αλαινγεί ην ππόινηπν 1,10% ησλ απνηειεζκάησλ).
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ΠΙΝΑΚΑ 4.4.1.14. Βεκαηηθή πνιιαπιή παιηλδξόκεζε. Παξάγνληεο πξόβιεςεο ηεο
κεηαβιεηήο ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο ζπλνκειίθνπο (κέηξεζε δηάξθεηαο).

Παξάγ.πξόβιεςεο R

B

Beta

t

Sign.

Μαζεηέο

0,994

0,333

0,344

13,483

<0,001

Γάζθαινη

0,999

0,333

0,330

9,531

<0,001

Γνλείο

1,000

0,333

0,333

-

-

ύκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, ν ζεκαληηθόηεξνο παξάγνληαο
πξόβιεςεο γηα ηελ κέηξεζε δηάξθεηαο ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο ζπλνκήιηθνπο
είλαη ν καζεηήο, αθνινπζεί ν δάζθαινο θαη θαηόπηλ ν γνλέαο.
ΠΙΝΑΚΑ 4.4.1.15. Βεκαηηθή πνιιαπιή παιηλδξόκεζε. Παξάγνληεο πξόβιεςεο ηεο
κεηαβιεηήο ηεο αζιεηηθήο ηθαλόηεηαο (κέηξεζε δηάξθεηαο).

Παξάγ.πξόβιεςεο R

B

Beta

t

Sign.

Μαζεηέο

0,995

0,333

0,355

20,809

<0,001

Γνλείο

0,999

0,333

0,312

8,919

<0,001

Γάζθαινη

1,000

0,333

0,345

-

-

ύκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, ν ζεκαληηθόηεξνο παξάγνληαο
πξόβιεςεο γηα ηελ κέηξεζε δηάξθεηαο ηεο αζιεηηθήο ηθαλόηεηαο είλαη ν
καζεηήο, αθνινπζεί ν γνλέαο θαη θαηόπηλ ν δάζθαινο.
ΠΙΝΑΚΑ 4.4.1.16. Βεκαηηθή πνιιαπιή παιηλδξόκεζε. Παξάγνληεο πξόβιεςεο ηεο
κεηαβιεηήο ηεο θπζηθήο εκθάληζεο (κέηξεζε δηάξθεηαο).

Παξάγ.πξόβιεςεο R

B

Beta

t

Sign.

Μαζεηέο

0,902

0,333

0,519

12,567

<0,001

Γάζθαινη

0,980

0,333

0,385

10,499

<0,001

Γνλείο

1,000

0,333

0,258

-

-

ύκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, ν ζεκαληηθόηεξνο παξάγνληαο
πξόβιεςεο γηα ηελ κέηξεζε δηάξθεηαο ηεο θπζηθήο εκθάληζεο είλαη ν
καζεηήο, αθνινπζεί ν δάζθαινο θαη θαηόπηλ ν γνλέαο.
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ΠΙΝΑΚΑ 4.4.1.17. Βεκαηηθή πνιιαπιή παιηλδξόκεζε. Παξάγνληεο πξόβιεςεο ηεο
κεηαβιεηήο ηεο δηαγσγήο-ζπκπεξηθνξάο (κέηξεζε δηάξθεηαο).

Παξάγ.πξόβιεςεο R

B

Beta

t

Sign.

Μαζεηέο

0,989

0,333

0,337

1,297Δ7

<0,001

Γάζθαινη

0,997

0,333

0,339

2,063Δ7

<0,001

Γνλείο

1,000

0,333

0,341

Δ

1,369 7

<0,001

ύκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, ν ζεκαληηθόηεξνο παξάγνληαο
πξόβιεςεο γηα ηελ κέηξεζε δηάξθεηαο ηεο δηαγσγήο-ζπκπεξηθνξάο είλαη ν
καζεηήο, αθνινπζεί ν δάζθαινο θαη θαηόπηλ ν γνλέαο.
ΠΙΝΑΚΑ 4.4.1.18. Βεκαηηθή πνιιαπιή παιηλδξόκεζε. Παξάγνληεο πξόβιεςεο ηεο
κεηαβιεηήο ηεο απηνεθηίκεζεο (κέηξεζε δηάξθεηαο).

Παξάγ.πξόβιεςεο R

B

Beta

t

Sign.

Γάζθαινη

0,911

0,333

0,343

1,307Δ8

<0,001

Μαζεηέο

0,971

0,333

0,383

1,635Δ8

<0,001

Γνλείο

1,000

0,333

0,383

1,562Δ8

<0,001

ύκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, ν ζεκαληηθόηεξνο παξάγνληαο
πξόβιεςεο γηα ηελ κέηξεζε δηάξθεηαο ηεο απηνεθηίκεζεο είλαη ν δάζθαινο,
αθνινπζεί ν καζεηήο θαη θαηόπηλ ν γνλέαο.
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4.4.2. ΑΣΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔ ΑΝΑΓΚΔ
Γηα ην ζύλνιν ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο ησλ αηόκσλ κε
εηδηθέο αλάγθεο ζηα νπνία απάληεζαλ νη καζεηέο, ν θηιόινγνο θαη ν
ςπρνιόγνο (γηα 16 καζεηέο ζηελ 1ε, 2ε κέηξεζε θαη ηνλ έιεγρν δηάξθεηαο) ηα
απνηειέζκαηα γηα θάζε κία από ηηο 6 κεηαβιεηέο πνπ κεηξήζεθαλ είλαη ηα
παξαθάησ:
Α)1ε ΜΔΣΡΗΗ
ΠΙΝΑΚΑ 4.4.2.1. Βεκαηηθή πνιιαπιή παιηλδξόκεζε. Παξάγνληεο πξόβιεςεο ηεο
κεηαβιεηήο ηεο ζρνιηθήο ηθαλόηεηαο (1ε κέηξεζε).

Παξάγ.πξόβιεςεο R

B

Beta

t

Sign.

Φηιόινγνο

0.991

0,333

0,361

2,814Δ7

<0,001

Μαζεηέο

0.997

0,333

0,328

3,738Δ7

<0,001

Φπρνιόγνο

1,000

0,333

0,0,328

3,043Δ7

<0,001

ύκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, ν ζεκαληηθόηεξνο παξάγνληαο
πξόβιεςεο γηα ηελ 1ε κέηξεζε ηεο ζρνιηθήο ηθαλόηεηαο είλαη ν θηιόινγνο
(ζηνλ νπνίν αλαινγεί ην 99,1% ησλ απνηειεζκάησλ), αθνινπζεί ν καζεηήο
(ζηνλ νπνίν αλαινγεί ην 0,6% ησλ απνηειεζκάησλ) θαη θαηόπηλ ν ςπρνιόγνο
(ζηνλ νπνίν αλαινγεί ην ππόινηπν 0,3% ησλ απνηειεζκάησλ).
ΠΙΝΑΚΑ 4.4.2.2 Βεκαηηθή πνιιαπιή παιηλδξόκεζε. Παξάγνληεο πξόβιεςεο ηεο
κεηαβιεηήο ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο ζπλνκειίθνπο (1ε κέηξεζε).

Παξάγ.πξόβιεςεο R

B

Beta

t

Sign.

Μαζεηέο

0,999

0,333

0,343

5,617Δ7

<0,001

Φπρνιόγνο

1,000

0,333

0,321

1,145Δ7

<0,001

Φηιόινγνο

1,000

0,333

0,338

6,452Δ7

<0,001

ύκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, ν ζεκαληηθόηεξνο παξάγνληαο
πξόβιεςεο γηα ηελ 1ε κέηξεζε ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο ζπλνκήιηθνπο είλαη ν
καζεηήο, αθνινπζνύλ κε αλύπαξθηε ζρεδόλ δηαθνξά ν ςπρνιόγνο θαη ν
θηιόινγνο.
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ΠΙΝΑΚΑ 4.4.2.3. Βεκαηηθή πνιιαπιή παιηλδξόκεζε. Παξάγνληεο πξόβιεςεο ηεο
κεηαβιεηήο ηεο αζιεηηθήο ηθαλόηεηαο (1ε κέηξεζε).

Παξάγ.πξόβιεςεο R

B

Beta

t

Sign.

Φηιόινγνο

0,998

0,778

0,778

7,664Δ7

<0,001

Φπρνιόγνο

1,000

0,222

0,231

2,276Δ7

<0,001

Καη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα, θαίλεηαη όηη ηα απνηειέζκαηα ησλ ηξηώλ
θαηεγνξηώλ είλαη πάξα πνιύ θνληά. Ο ζεκαληηθόηεξνο παξάγνληαο
πξόβιεςεο γηα ηελ 1ε κέηξεζε ηεο αζιεηηθήο ηθαλόηεηαο είλαη ν θηιόινγνο θαη
αθνινπζεί ν ςπρνιόγνο. Οη δύν απηέο θαηεγνξίεο εμεγνύλ ην 100% ησλ
απνηειεζκάησλ.
ΠΙΝΑΚΑ 4.4.2.4. Βεκαηηθή πνιιαπιή παιηλδξόκεζε. Παξάγνληεο πξόβιεςεο ηεο
κεηαβιεηήο ηεο θπζηθήο εκθάληζεο (1ε κέηξεζε).

Παξάγ.πξόβιεςεο R

B

Beta

t

Sign.

Μαζεηέο

0,990

0,333

0,331

7,078

<0,001

Φπρνιόγνο

0,998

0,333

0,361

6,622

<0,001

Φηιόινγνο

1,000

0,333

0,318

-

-

ύκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, ν ζεκαληηθόηεξνο παξάγνληαο
πξόβιεςεο γηα ηελ 1ε κέηξεζε ηεο θπζηθήο εκθάληζεο είλαη ν καζεηήο,
αθνινπζεί ν ςπρνιόγνο θαη θαηόπηλ ν θηιόινγνο.
ΠΙΝΑΚΑ 4.4.2.5. Βεκαηηθή πνιιαπιή παιηλδξόκεζε. Παξάγνληεο πξόβιεςεο ηεο
κεηαβιεηήο ηεο δηαγσγήο-ζπκπεξηθνξάο (1ε κέηξεζε).

Παξάγ.πξόβιεςεο R

B

Beta

t

Sign.

Φηιόινγνο

0,982

0,333

0,339

6,238

<0,001

Μαζεηέο

0,995

0,333

0,367

6,007

<0,001

Φπρνιόγνο

1,000

0,333

0,315

-

-

ύκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, ν ζεκαληηθόηεξνο παξάγνληαο
πξόβιεςεο γηα ηελ 1ε κέηξεζε ηεο δηαγσγήο-ζπκπεξηθνξάο είλαη ν
θηιόινγνο, αθνινπζεί ν καζεηήο θαη θαηόπηλ ν ςπρνιόγνο.
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ΠΙΝΑΚΑ 4.4.2.6. Βεκαηηθή πνιιαπιή παιηλδξόκεζε. Παξάγνληεο πξόβιεςεο ηεο
κεηαβιεηήο ηεο απηνεθηίκεζεο (1ε κέηξεζε).

Παξάγ.πξόβιεςεο R

B

Beta

t

Sign.

Μαζεηέο

0,938

0,333

0,327

7,696Δ7

<0,001

Φπρνιόγνο

0,983

0,333

0,392

1,673Δ8

<0,001

Φηιόινγνο

1,000

0,333

0,401

1,020Δ8

<0,001

ύκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, ν ζεκαληηθόηεξνο παξάγνληαο
πξόβιεςεο γηα ηελ 1ε κέηξεζε ηεο απηνεθηίκεζεο είλαη ν καζεηήο, αθνινπζεί
ν ςπρνιόγνο θαη θαηόπηλ ν θηιόινγνο.

Β)2ε ΜΔΣΡΗΗ
ΠΙΝΑΚΑ 4.4.2.7. Βεκαηηθή πνιιαπιή παιηλδξόκεζε. Παξάγνληεο πξόβιεςεο ηεο
κεηαβιεηήο ηεο ζρνιηθήο ηθαλόηεηαο (2ε κέηξεζε).

Παξάγ.πξόβιεςεο R

B

Beta

t

Sign.

Μαζεηέο

0,994

0,333

0,357

1,219Δ7

<0,001

Φπρνιόγνο

0,999

0,333

0,325

1,488Δ7

<0,001

Φηιόινγνο

1,000

0,333

0,325

1,098Δ7

<0,001

Σα απνηειέζκαηα θαη γηα ηελ δεύηεξε κέηξεζε όπσο θαη γηα ηελ πξώηε είλαη
πνιύ θνληά γηα ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο ησλ εξσηεζέλησλ ζε όιεο ηηο κεηαβιεηέο.
ύκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, ν ζεκαληηθόηεξνο παξάγνληαο
πξόβιεςεο γηα ηελ 2ε κέηξεζε ηεο ζρνιηθήο ηθαλόηεηαο είλαη ν καζεηήο (ζηνλ
νπνίν αλαινγεί ην 99,4% ησλ απνηειεζκάησλ), αθνινπζεί ν ςπρνιόγνο (ζηνλ
νπνίν αλαινγεί ην 0,5% ησλ απνηειεζκάησλ) θαη θαηόπηλ ν θηιόινγνο (ζηνλ
νπνίν αλαινγεί ην ππόινηπν 0,1% ησλ απνηειεζκάησλ).
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ΠΙΝΑΚΑ 4.4.2.8. Βεκαηηθή πνιιαπιή παιηλδξόκεζε. Παξάγνληεο πξόβιεςεο ηεο
κεηαβιεηήο ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο ζπλνκειίθνπο (2ε κέηξεζε).

Παξάγ.πξόβιεςεο R

B

Beta

t

Sign.

Μαζεηέο

0,993

0,333

0,335

25,573

<0,001

Φπρνιόγνο

0,999

0,333

0,346

12,494

<0,001

Φηιόινγνο

1,000

0,333

0,334

-

-

ύκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, ν ζεκαληηθόηεξνο παξάγνληαο
πξόβιεςεο γηα ηελ 2ε κέηξεζε ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο ζπλνκήιηθνπο είλαη ν
καζεηήο, αθνινπζεί ν ςπρνιόγνο θαη ν θηιόινγνο.
ΠΙΝΑΚΑ 4.4.2.9. Βεκαηηθή πνιιαπιή παιηλδξόκεζε. Παξάγνληεο πξόβιεςεο ηεο
κεηαβιεηήο ηεο αζιεηηθήο ηθαλόηεηαο (2ε κέηξεζε).

Παξάγ.πξόβιεςεο R

B

Beta

t

Sign.

Μαζεηέο

0,994

0,333

0,337

12,947

<0,001

Φπρνιόγνο

0,998

0,333

0,347

4,331

0,001

Φηιόινγνο

1,000

0,333

0,327

-

-

ύκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, ν ζεκαληηθόηεξνο παξάγνληαο
πξόβιεςεο γηα ηελ 2ε κέηξεζε ηεο αζιεηηθήο ηθαλόηεηαο είλαη ν καζεηήο,
αθνινπζεί ν ςπρνιόγνο θαη ν θηιόινγνο.
ΠΙΝΑΚΑ 4.4.2.10. Βεκαηηθή πνιιαπιή παιηλδξόκεζε. Παξάγνληεο πξόβιεςεο ηεο
κεηαβιεηήο ηεο θπζηθήο εκθάληζεο (2ε κέηξεζε).

Παξάγ.πξόβιεςεο R

B

Beta

t

Sign.

Μαζεηέο

0,977

0,333

0,393

4,676Δ7

<0,001

Φηιόινγνο

0,994

0,333

0,343

4,043Δ7

<0,001

Φπρνιόγνο

1,000

0,333

0,293

3,922Δ7

<0,001

ύκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, ν ζεκαληηθόηεξνο παξάγνληαο
πξόβιεςεο γηα ηελ 2ε κέηξεζε ηεο θπζηθήο εκθάληζεο είλαη ν καζεηήο,
αθνινπζεί ν θηιόινγνο θαη θαηόπηλ ν ςπρνιόγνο.
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ΠΙΝΑΚΑ 4.4.2.11. Βεκαηηθή πνιιαπιή παιηλδξόκεζε. Παξάγνληεο πξόβιεςεο ηεο
κεηαβιεηήο ηεο δηαγσγήο-ζπκπεξηθνξάο (2ε κέηξεζε).

Παξάγ.πξόβιεςεο R

B

Beta

t

Sign.

Μαζεηέο

0,995

0,333

0,346

3,027Δ7

<0,001

Φηιόινγνο

0,999

0,333

0,324

6,060Δ7

<0,001

Φπρνιόγνο

1,000

0,333

0,342

Δ

3,610 7

<0,001

ύκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, ν ζεκαληηθόηεξνο παξάγνληαο
πξόβιεςεο γηα ηελ 2ε κέηξεζε ηεο θπζηθήο εκθάληζεο είλαη ν καζεηήο,
αθνινπζεί ν θηιόινγνο θαη θαηόπηλ ν ςπρνιόγνο.
ΠΙΝΑΚΑ 4.4.2.12. Βεκαηηθή πνιιαπιή παιηλδξόκεζε. Παξάγνληεο πξόβιεςεο ηεο
κεηαβιεηήο ηεο απηνεθηίκεζεο (2ε κέηξεζε).

Παξάγ.πξόβιεςεο R

B

Beta

t

Sign.

Μαζεηέο

0,984

1,500

1,454

20,822

<0,001

Φηιόινγνο

1,000

-0,500

-0,502

-

-

ύκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, ν ζεκαληηθόηεξνο παξάγνληαο
πξόβιεςεο γηα ηελ 2ε κέηξεζε ηεο απηνεθηίκεζεο είλαη ν καζεηήο θαη
αθνινπζεί ν θηιόινγνο.
Γ)ΜΔΣΡΗΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ
ΠΙΝΑΚΑ 4.4.2.13. Βεκαηηθή πνιιαπιή παιηλδξόκεζε. Παξάγνληεο πξόβιεςεο ηεο
κεηαβιεηήο ηεο ζρνιηθήο ηθαλόηεηαο (κέηξεζε δηάξθεηαο).

Παξάγ.πξόβιεςεο R

B

Beta

t

Sign.

Φηιόινγνο

0,995

0,333

0,327

8,386

<0,001

Μαζεηέο

0,997

0,333

0,348

2,764

0,016

Φπρνιόγνο

1,000

0,333

0,341

-

-

ύκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, ν ζεκαληηθόηεξνο παξάγνληαο
πξόβιεςεο γηα ηελ κέηξεζε δηάξθεηαο ηεο ζρνιηθήο ηθαλόηεηαο είλαη ν
θηιόινγνο (ζηνλ νπνίν αλαινγεί ην 99,50% ησλ απνηειεζκάησλ), αθνινπζεί ν
καζεηήο (ζηνλ νπνίν αλαινγεί ην 0,20% ησλ απνηειεζκάησλ) θαη θαηόπηλ ν
ςπρνιόγνο (ζηνλ νπνίν αλαινγεί ην ππόινηπν 0,3% ησλ απνηειεζκάησλ).
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ΠΙΝΑΚΑ 4.4.2.14. Βεκαηηθή πνιιαπιή παιηλδξόκεζε. Παξάγνληεο πξόβιεςεο ηεο
κεηαβιεηήο ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο ζπλνκειίθνπο (κέηξεζε δηάξθεηαο).

Παξάγ.πξόβιεςεο R

B

Beta

t

Sign.

Μαζεηέο

0,992

0,333

0,353

3,481Δ8

<0,001

Φπρνιόγνο

0,997

0,333

0,360

5,742Δ8

<0,001

Φηιόινγνο

1,000

0,333

0,307

Δ

4,080 8

<0,001

ύκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, ν ζεκαληηθόηεξνο παξάγνληαο
πξόβιεςεο γηα ηελ κέηξεζε δηάξθεηαο ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο ζπλνκήιηθνπο
είλαη ν καζεηήο, αθνινπζεί ν ςπρνιόγνο θαη θαηόπηλ ν θηιόινγνο.
ΠΙΝΑΚΑ 4.4.2.15. Βεκαηηθή πνιιαπιή παιηλδξόκεζε. Παξάγνληεο πξόβιεςεο ηεο
κεηαβιεηήο ηεο αζιεηηθήο ηθαλόηεηαο (κέηξεζε δηάξθεηαο).

Παξάγ.πξόβιεςεο R

B

Beta

t

Sign.

Μαζεηέο

0,995

0,333

0,340

12,953

<0,001

Φηιόινγνο

0,999

0,333

0,346

5,858

<0,001

Φπρνιόγνο

1,000

0,333

0,326

-

-

ύκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, ν ζεκαληηθόηεξνο παξάγνληαο
πξόβιεςεο γηα ηελ κέηξεζε δηάξθεηαο ηεο αζιεηηθήο ηθαλόηεηαο είλαη ν
καζεηήο, αθνινπζεί ν θηινιόγνο θαη θαηόπηλ ν ςπρνιόγνο.
ΠΙΝΑΚΑ 4.4.2.16. Βεκαηηθή πνιιαπιή παιηλδξόκεζε. Παξάγνληεο πξόβιεςεο ηεο
κεηαβιεηήο ηεο θπζηθήο εκθάληζεο (κέηξεζε δηάξθεηαο).

Παξάγ.πξόβιεςεο R

B

Beta

t

Sign.

Φηιόινγνο

0,978

0,333

0,362

7,120

<0,001

Μαζεηέο

0,994

0,333

0,378

6,050

<0,001

Φπρνιόγνο

1,000

0,333

0,290

-

-

ύκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, ν ζεκαληηθόηεξνο παξάγνληαο
πξόβιεςεο γηα ηελ κέηξεζε δηάξθεηαο ηεο θπζηθήο εκθάληζεο είλαη ν
θηιόινγνο, αθνινπζεί ν καζεηήο θαη θαηόπηλ ν ςπρνιόγνο.
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ΠΙΝΑΚΑ 4.4.2.17. Βεκαηηθή πνιιαπιή παιηλδξόκεζε. Παξάγνληεο πξόβιεςεο ηεο
κεηαβιεηήο ηεο δηαγσγήο-ζπκπεξηθνξάο (κέηξεζε δηάξθεηαο).

Παξάγ.πξόβιεςεο R

B

Beta

t

Sign.

Μαζεηέο

0,978

0,333

0,357

2,717Δ7

<0,001

Φπρνιόγνο

0,994

0,333

0,337

3,341Δ7

<0,001

Φηιόινγνο

1,000

0,333

0,337

Δ

2,784 7

<0,001

ύκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, ν ζεκαληηθόηεξνο παξάγνληαο
πξόβιεςεο γηα ηελ κέηξεζε δηάξθεηαο ηεο δηαγσγήο-ζπκπεξηθνξάο είλαη ν
καζεηήο, αθνινπζεί ν δάζθαινο θαη θαηόπηλ ν γνληόο.
ΠΙΝΑΚΑ 4.4.2.18. Βεκαηηθή πνιιαπιή παιηλδξόκεζε. Παξάγνληεο πξόβιεςεο ηεο
κεηαβιεηήο ηεο απηνεθηίκεζεο (κέηξεζε δηάξθεηαο).

Παξάγ.πξόβιεςεο R

B

Beta

t

Sign.

Φηιόινγνο

1,000

1,000

-

-

1,000

ύκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, ην 100% ησλ απνηειεζκάησλ ηεο
απηνεθηίκεζεο ζηνλ έιεγρν δηάξθεηαο κπνξεί λα ην πξνβιέςεη ν θηιόινγνο.
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5. σζήτηση, σσμπεράσματα, προτάσεις
5.1. σζήτηση και σσμπεράσματα
ηελ παξνχζα κειέηε επηρεηξήζακε λα παξνπζηάζνπκε θαη λα εξκελεχζνπκε
ηελ Θεαηξηθή Αγσγή σο κέζν ελίζρπζεο ηεο απηναληίιεςεο θαη ηεο
απηνεθηίκεζεο αηφκσλ ηππηθήο αλάπηπμεο θαη αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο.
Πεξηνξηζκφο ππήξμε:
-Σν ΠΑΣΔΜ ΗΗ επηιέρζεθε σο θαηάιιειν γηα ην λνεηηθφ επίπεδν ησλ
ππνςεθίσλ ζπκκεηερφλησλ ηνπ Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. ηνπ Η.Α.Α. ιακβάλνληαο ππφςε
ηηο αμηνινγήζεηο πνπ καο θνηλνπνίεζε ν δηεπζπληήο θαη ε ςπρνιφγνο. Ζ
λνεηηθή ειηθία ησλ αηφκσλ ηνπ Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. ηνπ Η.Α.Α. πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ
έξεπλά καο θπκαίλνληαλ κεηαμχ 10-12 εηψλ. Βαζηζηήθακε ζηηο ζπζηάζεηο ηνπ
δηεπζπληή , ηεο ςπρνιφγνπ θαη ηνπ εηδηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη
πξνρσξήζακε ζηελ πηινηηθή έξεπλα φπνπ βεβαησζήθακε φηη ηα άηνκα ηνπ
Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. κπνξνχζαλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο εξσηήζεηο ηνπ ΠΑΣΔΜ ΗΗ.
-ηα άηνκα ηππηθήο αλάπηπμεο ην δείγκα ηεο νκάδαο ειέγρνπ πξνέξρνληαλ
απφ ην δεκνηηθφ ζρνιείν «Απφζηνινο Παχινο».
-ηα άηνκα ηππηθήο αλάπηπμεο γνλείο ζπκκεηείραλ απφ ην δεκνηηθφ ζρνιείν
Γξπκνχ.
Έρνληαο ππφςε καο φηη νη ηερληθέο ζεάηξνπ ρξεζηκνπνηνχληαη κε επηηπρία
ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηελ ςπρνζεξαπεία, απνθαζίζακε λα εξεπλήζνπκε αλ
εληζρχνληαη ε απηνεθηίκεζε θαη ε απηναληίιεςε ησλ καζεηψλ κέζσ ηεο
Θεαηξηθήο Αγσγήο. Ζ απάληεζε ζην εξψηεκα απηφ είλαη ζεηηθή φπσο
πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηελ
παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο κειέηεο.
Ζ έξεπλά καο έδεημε φηη ε Θεαηξηθή Αγσγή, ην Θεαηξηθφ Παηρλίδη έρεη
ζεηηθέο επηδξάζεηο θαη ζηελ απηναληίιεςε αιιά θαη ζηελ απηνεθηίκεζε ησλ
καζεηψλ. Σα εξεπλεηηθά δεδνκέλα ηεο έξεπλαο θαη ηδηαίηεξα ν ζηαηηζηηθφο
έιεγρνο πνπ δηελεξγήζακε ζε απηά, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζνπκε αλ
ππήξμαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ αξρηθψλ θαη ησλ
ηειηθψλ κεηξήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζακε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο έμη
παξακέηξνπο πνπ ειέγρεη ην βαζηθφ εξεπλεηηθφ κέζν ηεο κειέηεο καο - ην
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ΠΑΣΔΜ ΗΗ – απέδεημε φηη επήιζε ζεκαληηθή βειηίσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ
αηφκσλ ηεο έξεπλαο φζνλ αθνξά ηηο παξακέηξνπο ηεο απηναληίιεςεο:
ζρνιηθή ηθαλφηεηα, αζιεηηθή ηθαλφηεηα, ζρέζεηο κε ζπλνκειίθνπο, θπζηθή
εκθάληζε, δηαγσγή-ζπκπεξηθνξά θαη ηεο απηνεθηίκεζεο. Ζ ζηαηηζηηθή
αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο καο έδεημε φηη ε Θεαηξηθή Αγσγή κέζσ
δξαζηεξηνηήησλ Θεαηξηθνχ Παηρληδηνχ πνπ εθαξκφζακε ζπλεηέιεζε ζηελ
ελίζρπζε ηεο απηναληίιεςεο ηφζν ησλ αηφκσλ ηππηθήο αλάπηπμεο φζν θαη
ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο.
Σηο αιιαγέο απηέο παξαηεξνχζε, βέβαηα, θαη θαηέγξαθε θαη ε ίδηα ε
εξεπλήηξηα θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ςπρνπαηδαγσγηθψλ παξεκβάζεσλ ζηε
ζρνιηθή ηάμε. Ο ζηαηηζηηθφο έιεγρνο ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο
θαηαγξαθέο ησλ καζεηψλ θαηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ
επηβεβαίσζε ηηο αιιαγέο ζηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ καζεηψλ. Αλάινγα ζεηηθά
ζηαηηζηηθά απνηειέζκαηα πξνέθπςαλ θη απφ ηνλ έιεγρν ησλ δεδνκέλσλ πνπ
ιάβακε απφ ηηο κεηξήζεηο ησλ εθηηκήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ
γνλέσλ ησλ καζεηψλ θαζψο θαη ηεο ςπρνιφγνπ κε ηε ρξήζε ηνπ άηππνπ
εξσηεκαηνινγίνπ πνπ δεκηνπξγήζακε κε βάζε ην ΠΑΣΔΜ ΗΗ θαη ειέγμακε σο
πξνο ηελ εγθπξφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ηνπ. Οη κεηξήζεηο έδεημαλ ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο εθηηκήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ , ηεο ςπρνιφγνπ θαη
ησλ γνλέσλ φζνλ αθνξά ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ καζεηψλ πνπ ειέγρεη ην
εξγαιείν κέηξεζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζακε θαηά ηηο αξρηθέο θαη ηηο ηειηθέο
κεηξήζεηο. εκαληηθφ εχξεκα ηεο έξεπλάο καο είλαη ην γεγνλφο φηη νη
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο απηέο δηαθνξέο αθνξνχλ ηφζν ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ
καζεηψλ ηππηθήο αλάπηπμεο φζν θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ καζεηψλ κε
εηδηθέο αλάγθεο (λνεηηθή θαζπζηέξεζε).
Δμάιινπ, ν έιεγρνο ηεο δηάξθεηαο ησλ κεηαβνιψλ ζηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ
καζεηψλ έδεημε κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ηε ζρεηηθή ζηαζεξφηεηα
ησλ αιιαγψλ πνπ επήιζαλ ζηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ ππνθεηκέλσλ, φπσο
απηέο νξίδνληαη κε βάζε ηηο έμη παξακέηξνπο πνπ ειέγρεη ην βαζηθφ
εξεπλεηηθφ κέζν ηεο κειέηεο.
Δθηφο απφ ηελ επηβεβαίσζε ησλ ζηαηηζηηθψλ ειέγρσλ, ζεσξνχκε φηη ηα
απνηειέζκαηα ηεο ςπρνπαηδαγσγηθήο παξέκβαζεο πνπ δηελεξγήζακε είλαη
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ζεκαληηθά θαζφζνλ απηά ελαξκνλίδνληαη κε ηα απνηειέζκαηα θαη ηα
επηκέξνπο ζπκπεξάζκαηα πιήζνπο άιισλ εξεπλψλ θαη κειεηψλ πνπ έρνπλ
εξεπλήζεη ζε δηεζλέο επίπεδν ηηο επηδξάζεηο ηνπ Θεαηξηθνχ Παηρληδηνχ ζε
παηδηά θαη εθήβνπο θαη ζηηο νπνίεο θάλνπκε ζρεηηθέο αλαθνξέο ζηε ζπλέρεηα.
χκθσλα κε ηελ Al-Yamani Rashed (2006), εμεξεπλψληαο ηνλ θφζκν ηνπ
«άιινπ» κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηνπ ζεάηξνπ απνθηνχκε θαιχηεξε αίζζεζε
ηνπ εαπηνχ καο. Σν Θεαηξηθφ Παηρλίδη βαζίδεηαη ζηελ πξνυπφζεζε φηη ν
θαζέλαο κπνξεί λα ππνθξηζεί. Ζ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα δξα ζαλ λα
βξίζθεηαη ζε δηαθνξεηηθή θαηάζηαζε ή ζαλ λα είλαη άιιν πξφζσπν
πξνυπνζέηεη

ηελ χπαξμε

θαληαζίαο

θαη

κάιηζηα

ηεο

δεκηνπξγηθήο

θαληαζίαο. Όπσο ππνζηεξίδνπλ παηδαγσγνί θαη εηδηθνί ηνπ ζεάηξνπ, ε
ηθαλφηεηα δξάζεο θάζε αηφκνπ έρεη ζεκαζία. Μέζα απφ πνηθίιεο
δξαζηεξηφηεηεο δξάκαηνο ηα άηνκα ππεξβαίλνπλ ηνλ παξφληα γηα απηά ρψξν
θαη ρξφλν. Μπνξνχλ λα μεπεξάζνπλ αθφκα θαη ηνλ εαπηφ ηνπο παίδνληαο
δηαθνξεηηθνχο ξφινπο ηεο θαζεκεξηλήο πξαγκαηηθήο δσήο. Μπαίλνληαο
φκσο ζην «πεηζί» άιισλ αλζξψπσλ θαη ρξεζηκνπνηψληαο δηαθνξεηηθέο
εκπεηξίεο, ην Θεαηξηθφ Παηρλίδη κπνξεί λα ηα βνεζήζεη λα θαηαλνήζνπλ κηα
άιιε νπηηθή γσλία ηεο δσήο, λα αλαθαιχςνπλ θαη λα δηακνξθψζνπλ λέεο
αληηιήςεηο θαη απφςεηο γηα ηε δσή θαη λα εληζρχζνπλ ηελ απηναληίιεςε θαη
ηελ απηνεθηίκεζή ηνπο.
Ζ βειηίσζε ηεο απηναληίιεςεο κέζσ Θεαηξηθνχ Παηρληδηνχ ζηα άηνκα κε
εηδηθέο αλάγθεο ππνζηεξίδεηαη θαη απφ ηνπο Εαθεηξηάδε θαη Παηαπάηε (2007)
πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ δξακαηνπνίεζε ζε έλα πξφγξακκα γηα καζεηέο κε
λνεηηθή θαζπζηέξεζε πνπ θνηηνχζαλ ζε Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. Γηαπηζηψζεθε φηη κε ηελ
κέζνδν ηεο δξακαηνπνίεζεο νη καζεηέο παξαθηλήζεθαλ ζην λα αλαπηχμνπλ
ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή θαη ζπιινγηθφηεηα, ζην λα εληαρζνχλ ζηελ νκάδα θαη
ζην λα απνθηήζνπλ ζεηηθή απηναληίιεςε. Αλάινγα απνηειέζκαηα είρε ε
ρξήζε ηεο δξακαηνπνίεζεο ζηνπο καζεηέο ηνπ Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. πνπ ζπκκεηείραλ
ζην πξφγξακκα ηεο έξεπλάο καο, φπσο επηβεβαηψλεη ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε.
Πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη θαη ε έξεπλα ηεο Παξδάιε (2009) δείρλεη φηη
ην Θεαηξηθφ Παηρλίδη εληζρχεη ηελ απηναληίιεςε ζε άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο
θαη ζπγθεθξηκέλα ζε άηνκα κε ζχλδξνκν Down. ηελ έξεπλα απηή ήηαλ
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εληππσζηαθή ε βειηίσζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο απηναληίιεςεο ησλ
ζπκκεηερφλησλ. Αλάινγα είλαη ηα επξήκαηα θαη ηεο δηθήο καο έξεπλαο. Αμίδεη
λα αλαθέξνπκε θαη κηα παιηφηεξε έξεπλα, απηή ηνπ Hossent (1987) «Γξάκα
θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο» απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη βειηίσζε ηεο
απηναληίιεςεο ζε άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, κέζσ ηεο εκπινθήο ηνπο ζε
ηερληθέο δξακαηνπνίεζεο.
Παξφκνηα απνηειέζκαηα δηαπηζηψζεθαλ θαη ζε έξεπλεο κε δείγκα αηφκσλ
ηππηθήο αλάπηπμεο. ην εξγαζηήξη Απηναληίιεςεο θαη Απηνεηθφλαο πνπ
πξαγκαηνπνίεζε ν Βηληδειαίνο (2006) ζηελ 5ε Γηεζλή Σπλδηάζθεςε γηα ην
Θέαηξν ζηελ Δθπαίδεπζε, θαη ζην νπνίν ρξεζηκνπνίεζε ην Θεαηξηθφ Παηρλίδη
έδσζε ηε δπλαηφηεηα ζε θάζε κέινο ηεο νκάδαο λα δηεξεπλήζεη πνιχπιεπξα
ηελ εηθφλα ηνπ εαπηνχ ηνπ κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο, φπσο είλαη ε αληίιεςε
ηνπ ζψκαηνο θαη ησλ αηζζήζεσλ, ν θφζκνο ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ε θαληαζία.
Δπίζεο, έδσζε ηελ δπλαηφηεηα λα αλαθαιχςεη ην άηνκν θξπκκέλεο πηπρέο
ηνπ εαπηνχ ηνπ θαη λα επαλαζπλζέζεη επηηπρψο ηελ εηθφλα ηνπ. ην
πξφγξακκα ηεο έξεπλάο καο ηφζν ηα άηνκα ηππηθήο αλάπηπμεο φζν θαη ηα
άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο είραλ ηελ επθαηξία λα δηεξεπλήζνπλ πνιχπιεπξα
ηελ εηθφλα ηνπ εαπηνχ ηνπο κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο θαη λα νδεγεζνχλ
πξννδεπηηθά ζηε βειηίσζε ηεο απηναληίιεςεο ηνπο, φπσο δείρλεη ε
ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλάο καο..
Δπίζεο ζε έξεπλα ηνπ Σζηάξα (2006), ρξεζηκνπνηήζεθε ην Θεαηξηθφ
Παηρλίδη ζε εξγαζηήξη κε καζεηέο Γεκνηηθνχ θαη ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη
βειηηψζεθε ε απηναληίιεςε, ε απηνεηθφλα ησλ καζεηψλ. Σα απνηειέζκαηα
έδεημαλ, επίζεο, φηη ην Θεαηξηθφ Παηρλίδη είλαη θάηη πεξηζζφηεξν απφ κηα
ηερληθή

ζεάηξνπ

θαη

βνεζά

ζηελ

αλάπηπμε

ηεο

απηνλνκίαο,

ηεο

απηνθπξηαξρίαο θαη ηεο αίζζεζεο ηνπ εαπηνχ. Σα παηδηά κέζσ ηεο
αιιειεπίδξαζήο ηνπο ζην Θεαηξηθφ Παηρλίδη απέθηεζαλ κηα δηαθνξεηηθή
αληίιεςε γηα ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηνπο άιινπο. Οη καζεηέο ζπλεξγάζηεθαλ,
κνηξάζηεθαλ ηδέεο θαη εκπεηξίεο, γεγνλφο πνπ επλφεζε ηελ βειηίσζε ηεο
απηνεηθφλαο ηνπο. Καηά αλάινγν ηξφπν ιεηηνχξγεζε θαη ην εξγαζηήξη
Θεαηξηθνχ Παηρληδηνχ πνπ ρξεζηκνπνηήζακε ζηελ έξεπλά καο.
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Αληίζηνηρα επξήκαηα πξνέθπςαλ απφ ην εξγαζηήξη πνπ παξνπζίαζαλ
ζηελ 3ε Γηεζλή Σπλδηάζθεςε γηα ην Θέαηξν ζηελ Δθπαίδεπζε ε Απδή θαη ε
Υαηδεγεσξγίνπ (2003). Με απηφ έδεημαλ φηη ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε
δηάθνξνπο ξφινπο δίλεη ζην άηνκν απηνπεπνίζεζε, ηνπ επηηξέπεη λα
αλαγλσξίδεη θαη λα αμηνπνηεί ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εαπηνχ ηνπ θαη ζπκβάιιεη
ζηελ σξίκαλζε θαη ηελ νιφπιεπξε αλάπηπμή ηνπ. Απφ ηελ έξεπλά καο
πξνέθπςαλ αληίζηνηρα επξήκαηα θαζφζνλ ην Θεαηξηθφ Παηρλίδη έδσζε ηε
δπλαηφηεηα ζηα άηνκα πνπ ζπκκεηείραλ ζε απηή λα δνθηκάζνπλ δηάθνξνπο
ξφινπο, ξφινπο πνπ δελ ηνικνχζαλ λα αλαιάβνπλ ζηε δσή ηνπο, γηαηί απιά
δίζηαδαλ ή θνβφηαλ. Σν Θεαηξηθφ Παηρλίδη έδσζε ηελ επθαηξία ζε απηά λα
ζπάζνπλ ηα δεζκά ελφο παγησκέλνπ ξφινπ πνπ είραλ ζηε δσή ηνπο θαη λα
δνθηκάζνπλ θη άιινπο ξφινπο, λα θέξνπλ ζην θσο θνκκάηηα ηνπ εαπηνχ ηνπο
άγλσζηα ή αλαμηνπνίεηα, λα γλσξίζνπλ ηνλ πινχην πνπ θξχβεη θαζέλαο καο
ίζσο θαη απφ ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ.
Σν πξφγξακκα ζεαηξηθήο παξέκβαζεο πνπ εθαξκφζακε ζηελ έξεπλά καο
βνήζεζε ζηελ βειηίσζε ηεο δηαγσγήο – ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ, φπσο
επαιεζεχεη ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε. Πξνέθπςε φηη ε εκπινθή ησλ καζεηψλ ζε
δξαζηεξηφηεηεο

ηνπ

Θεαηξηθνχ

Παηρληδηνχ

επηδξά

επεξγεηηθά

ζηε

ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ. Οη καζεηέο, θαζψο βξήθαλ επθαηξίεο έθθξαζεο
θαη απνδνρήο, ζπλεξγάζηεθαλ απξφζθνπηα, ρσξίο ηξηβέο. ην πιαίζην ηνπ
Θεαηξηθνχ

Παηρληδηνχ,

πνπ

δελ

πξνζαλαηνιίδεηαη

ζηελ

εμαληιεηηθή

αμηνιφγεζε θαη ζηελ θαλνληζηηθή ιεηηνπξγία, νη καζεηέο είραλ επθαηξίεο θαη
δπλαηφηεηεο λα αληηιεθζνχλ ηηο ζπλέπεηεο ησλ πξάμεψλ ηνπο, ηνλ αξλεηηθφ
αληίθηππν ηεο επηζεηηθφηεηαο θαη λα απνθηήζνπλ ηνλ έιεγρν ηνπ εαπηνχ ηνπο.
Σα πην πάλσ απνηειέζκαηα ζπκθσλνχλ κε ηα επξήκαηα ηεο κειέηεο ηεο
Widdows (1995). ηελ έξεπλά ηεο «Σν Γξάκα, έλα κέζν γηα αιιαγή»
ρξεζηκνπνίεζε ηε Γξακαηηθή Σέρλε σο κέζν γηα ηξνπνπνίεζε ηεο
πξνβιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο καζεηψλ έρνληαο ζεηηθά απνηειέζκαηα.
ηφρνο ηεο παξέκβαζεο ήηαλ λα εληζρχζνπλ νη καζεηέο ηελ απηνεθηίκεζε
θαη ηελ απηναληίιεςή ηνπο, λα εθηηκήζνπλ ηηο αμίεο ησλ άιισλ, λα ρεηξηζηνχλ
κε επειημία ηηο θαηαζηάζεηο θαη ην πεξηβάιινλ ηνπο.
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Ζ Θεαηξηθή Αγσγή πνπ εθαξκφζακε ζηελ έξεπλά καο ζπλεηέιεζε φρη
κφλν ζηελ ελίζρπζε ηεο απηναληίιεςεο θαη ηεο απηνεθηίκεζεο, αιιά θαη ζηε
βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο άιινπο. Οη ζρέζεηο κε ηνπο ζπλνκηιήθνπο
βειηηψζεθαλ ζεκαληηθά, φπσο απνδεηθλχεη ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε. Σα
απνηειέζκαηα

ηεο

έξεπλάο

καο

πνπ

αθνξνχλ

ηελ

αλάπηπμε

ηεο

θνηλσληθφηεηαο θαη ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηνπο άιινπο ελαξκνλίδνληαη κε ηα
απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ έξεπλα ηεο

Maxeiner (1988). Ζ

Maxeiner, ρξεζηκνπνηψληαο ηε δξακαηνπνίεζε παξακπζηνχ σο νκαδηθή
ςπρνζεξαπεία

γηα

παηδηά

κε

λνεηηθή

αλαπεξία

θαη

πξνβιήκαηα

ζπκπεξηθνξάο, πέηπρε ηελ αχμεζε ηεο πξσηνβνπιίαο, ηεο ηθαλφηεηαο γηα
παηρλίδη θαη εξγαζία, ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηνπο άιινπο θαη ηελ αλάπηπμε
ηεο θνηλσληθφηεηαο θαη ηεο απηνζπλεηδεζίαο.
Δίλαη ρξήζηκν λα επηζεκάλνπκε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηεο
Κνληνγηάλλε θαη ηεο Νηνιηνπνχινπ (2000), ηα νπνία δείρλνπλ φηη κε ηελ
εθαξκνγή ηνπ Θεαηξηθνχ Παηρληδηνχ πξνέθπςε βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ θαη
ηεο επηθνηλσλίαο αθελφο κεηαμχ ησλ παηδηψλ θαη αθεηέξνπ κεηαμχ ησλ
παηδηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ.
Σα επξήκαηα ηεο έξεπλάο καο δείρλνπλ, επίζεο, φηη βειηηψζεθαλ
ζεκαληηθά νη ζρέζεηο κε ηνπο ζπλνκηιήθνπο. Αλάινγα είλαη θαη ηα
απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηνπ αξξή (2002) κε ηελ νπνία δηαπηζηψζεθε φηη
κέζσ ηνπ Θεαηξηθνχ Παηρληδηνχ βειηηψλεηαη ε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ κειψλ
ηεο νκάδαο. Δπηπξφζζεηα, θαη ζηελ έξεπλα ηεο Crimmens (2006), ζηελ
νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ επίζεο ζεαηξηθέο ηερληθέο, καζεηέο κε εηδηθέο
αλάγθεο

έκαζαλ

λα

ζπλεξγάδνληαη

θαη

απφ

ηελ

αμηνιφγεζε

ηνπ

πξνγξάκκαηνο δηαπηζηψζεθε φηη βειηηψζεθαλ νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ
ζπκκεηερφλησλ.
Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηα απνηειέζκαηα
ηεο κειέηεο καο εληζρχνπλ ηελ θχξηα ππφζεζε ηεο έξεπλαο φηη ε Θεαηξηθή
Αγσγή ζπληειεί ζηελ ελίζρπζε ηεο απηναληίιεςεο θαη ηεο απηνεθηίκεζεο ησλ
καζεηψλ.
Αλάινγν ζπκβαίλεη κε ηα απνηειέζκαηα έξεπλαο ησλ

Marion & Felix

(1980), νη νπνίνη ρξεζηκνπνίεζαλ ην δξάκα γηα λα βνεζήζνπλ παηδηά κε
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ειαθξά λνεηηθή θαζπζηέξεζε λα βειηηψζνπλ ηελ απηνεθηίκεζή ηνπο. Ζ
απηνεθηίκεζε ησλ παηδηψλ βειηηψζεθε ζεκαληηθά ζηα παηδηά πνπ πήξαλ
κέξνο ζηελ έξεπλα απηή. Αλάινγα κε απηά είλαη θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο
έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηήζακε. Γηαθνξέο ππάξρνπλ ζην δείγκα ησλ
εξεπλψλ ,θαζφζνλ ζηελ έξεπλά καο εθηφο απφ ηα άηνκα κε ειαθξά έσο
κέηξηα λνεηηθή θαζπζηέξεζε , ηα νπνία θνηηνχζαλ ζην Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. ηνπ Η.Α.Α.
Θεζζαινλίθεο ζπκκεηείραλ θαη παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο. Ζ ζηαηηζηηθή
αλάιπζε έδεημε φηη ηα άηνκα φισλ ησλ νκάδσλ ηνπ δείγκαηνο βειηίσζαλ ηελ
απηνεθηίκεζή ηνπο κέζσ ηνπ Θεαηξηθνχ Παηρληδηνχ.
Ζ Hackney (1986) κε ην εξγαζηήξη Γξακαηηθήο Σέρλεο πνπ εθάξκνζε ζε
καζεηέο κε πξνβιήκαηα φξαζεο ζπλέβαιε ψζηε απηνί λα βειηηψζνπλ ηελ
απηνεθηίκεζε, ηελ απηνπεπνίζεζε θαη ηελ ζπλεξγαηηθφηεηά ηνπο. Αλ θαη ε
ςπρνπαηδαγσγηθή καο παξέκβαζε έγηλε ζε άηνκα πνπ δελ αληηκεηψπηδαλ
πξνβιήκαηα φξαζεο είρε αλάινγα απνηειέζκαηα. Όπσο επηβεβαηψλεη ε
ζηαηηζηηθή αλάιπζε, ηα άηνκα πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλά καο
βνεζήζεθαλ κέζσ ηνπ Θεαηξηθνχ Παηρληδηνχ ζην λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηηο
πξνζσπηθέο ηνπο δπλάκεηο.
Tν Παηρλίδη Ρφισλ είρε πξσηαξρηθφ ξφιν ζηελ παηδαγσγηθή καο
παξέκβαζε. Σα άηνκα πνπ ζπκκεηείραλ ζε απηφ ελίζρπζαλ ηελ απηνεθηίκεζή
ηνπο, φπσο δείμακε ζηελ παξνπζίαζε δεδνκέλσλ. Ηδηαίηεξα ηα άηνκα κε
λνεηηθή θαζπζηέξεζε ηνπ Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. ηνπ Η.Α.Α. βνεζήζεθαλ κέζσ ηνπ
Θεαηξηθνχ Παηρληδηνχ λα απνθηήζνπλ αλεμαξηεζία ψζηε λα κπνξέζνπλ λα
εληαρζνχλ επαγγεικαηηθά ζε κηα εξγαζία ζην κέιινλ. Αμίδεη λα αλαθέξνπκε
εδψ απνηειέζκαηα άιισλ εξεπλψλ, φπσο π.ρ. ηελ έξεπλα ηεο Pavlova
(1987), ζχκθσλα κε ηελ νπνία καζεηέο κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε απέθηεζαλ
απηνπεπνίζεζε

θαη

απηνεθηίκεζε

θαη

βνεζήζεθαλ

λα

απνθηήζνπλ

αλεμαξηεζία ζηε δηαβίσζή ηνπο θαη λα εληαρζνχλ ζε κηα εξγαζία ζην κέιινλ.
Αλάινγα είλαη θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηεο Kennedy (1990),ε νπνία
εθάξκνζε έλα πξφγξακκα γηα ελδπλάκσζε ηνπ καζεηή κέζσ ηεο ζεαηξηθήο
παξάζηαζεο. Οη ζπκκεηέρνληεο αλέπηπμαλ ηελ απηνπεπνίζεζή θαη ηελ
απηνεθηίκεζή ηνπο.
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Αιιά θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ πξνζθέξνπλ νη έξεπλεο ηνπ Μφζρνπ (2002)
θαλεξψλνπλ φηη πξάγκαηη νη ηερληθέο ζεάηξνπ είλαη απνηειεζκαηηθφ κέζν
ελίζρπζεο ηεο απηνεθηίκεζεο. Απφ ηηο έξεπλεο πνπ έθαλε ν Μφζρνο ζε
αλακνξθσηήξηα πξνέθπςε φηη κέζσ ηνπ ζεάηξνπ βνεζήζεθαλ άλζξσπνη, νη
πεξηζζφηεξνη ζηηγκαηηζκέλνη πνιιαπιά, ηφζν σο ηειεζηέο ησλ αδηθεκάησλ
πνπ ηνπο νδήγεζαλ ελψπηνλ ηεο δηθαηνζχλεο φζν θαη σο κεηνλνηηθνί
(ηζηγγάλνη, κνπζνπικάλνη, Αιβαλνί…) ή πεξηζσξηαθά άηνκα ηεο θνηλσλίαο
(φπσο νξθαλά, ρξήζηεο λαξθσηηθψλ, γφλνη πξνβιεκαηηθψλ νηθνγελεηψλ
θ.α.). ε έλα ρψξν φπνπ ην ζψκα παξακειείηαη, ην πλεχκα θαηαπηέδεηαη, ε
έθθξαζε απαγνξεχεηαη, ε κλήκε απνδπλακψλεηαη, ν ρξφλνο ράλεηαη, ε
επηθνηλσλία απεηιείηαη, ε εκπηζηνζχλε ακθηζβεηείηαη, νη ζρέζεηο έρνπλ
έληαζε θαη νη δηαθνξέο κεγελζχλνληαη νη λένη απέθηεζαλ κέζσ ζεαηξηθψλ
ηερληθψλ κηα θαηλνχξηα αίζζεζε γηα ηελ αμία ηνπο, γηα ηελ εηθφλα ηνπ εαπηνχ
ηνπο θαη γηα ηα κέζα πνπ δηαζέηνπλ λα νξγαλψλνπλ ηε ζθέςε ηνπο, ηελ
έθθξαζή ηνπο θαη ηελ επηθνηλσλία ηνπο κε ηνπο άιινπο. Αλ θαη ην δείγκα
απηήο ηεο έξεπλαο ήηαλ ηειείσο δηαθνξεηηθφ απφ απηφ ηεο έξεπλαο πνπ
πξαγκαηνπνηήζακε, ηα δεδνκέλα θαη ησλ δπν εξεπλψλ έδεημαλ ηελ ελίζρπζε
ηεο απηνεθηίκεζεο.
Σα απνηειέζκαηα απηά ζπκθσλνχλ κε ηα επξήκαηα ηεο Al-Yamani
Rashed (2003), ε νπνία πξαγκαηνπνίεζε έλα εξεπλεηηθφ πξφγξακκα κε
θνηηεηέο πνπ πξννξίδνληαλ λα γίλνπλ δάζθαινη. Σα απνηειέζκαηα ηεο
έξεπλάο

ηεο

Al-Yamani

Rashed

έδεημαλ

ζεκαληηθή

βειηίσζε

ηεο

απηνεθηίκεζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε απηή θαη ελίζρπζαλ ηελ παξαδνρή φηη
ε αλάιεςε ξφισλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Θεαηξηθφ Παηρλίδη ιεηηνπξγεί
σο κέζν ηεο πξνζσπηθήο αλάπηπμεο. Αμηνζεκείσηε είλαη ε δηαπίζησζε φηη ε
ελεξγφο ζπκκεηνρή ζε ζεαηξηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζπληειεί ζηε βειηίσζε ηεο
απηνεθηίκεζεο, ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ηαχηηζεο θαη ηεο πξνζαξκνζηηθήο
ηθαλφηεηαο, ζηελ ελίζρπζε ηνπ ζάξξνπο θαη ηεο θξηηηθήο ζηάζεο απέλαληη ζην
εγψ , ζηελ νκάδα θαη ζην θνηλσληθφ ζχλνιν, θαζψο θαη ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ
αηζζήκαηνο

αηνκηθήο

επζχλεο.

ηελ

έξεπλά

καο

ε

βειηίσζε

ηεο

απηνεθηίκεζεο ήηαλ ζεκαληηθή φπσο επηβεβαηψλεη ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε. Θα
κπνξνχζε λα ηζρχεη θαη γηα ην δείγκα ηεο έξεπλάο καο ε δπλαηή εηθφλα πνπ
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ρξεζηκνπνίεζε

κηα

θνηηήηξηα

ζηελ

έξεπλα

ηεο

Al-Yamani

Rashed

πεξηγξάθνληαο ηνλ εαπηφ ηεο σο ζακκέλν ζεζαπξφ πξηλ απφ ηελ εκπινθή
ηεο ζην ζέαηξν. Δμεγεί φηη δελ κπνξνχζε λα δεη ηελ νκνξθηά ηνπ ζεζαπξνχ
απηνχ θαη φηη ην παρχ ζηξψκα ηνπ ρψκαηνο δελ άθελε νχηε ηνπο άιινπο λα
δνπλ ηελ αμία θαη ηελ νκνξθηά ηνπ. Πεξηγξάθεη πσο ην ζέαηξν απνκάθξπλε
ην ρψκα θαη επέηξεςε ηελ νκνξθηά λα αλαδπζεί θαη λα ιάκςεη. Δμεγεί φηη σο
άλζξσπνη έρνπκε θαζέλαο ηηο ηθαλφηεηέο καο, αιιά δελ θαίλνληαη γηαηί ε
θνηλσλία ζηγά, ζηγά ηηο ζάβεη, ελψ ην ζέαηξν ηηο βγάδεη απφ ηε γε.
Οη γνλείο πνπ πήξαλ κέξνο ζηελ έξεπλα ησλ Schnapp θαη Olsen (2003)
πξνζπάζεζαλ λα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο λα αλαπηχμνπλ θνηλσληθέο θαη
επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο ρξεζηκνπνηψληαο πνηθίιεο ζηξαηεγηθέο ζεάηξνπ.
Απφ ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηηο αζθήζεηο ηνπ ζεαηξηθνχ πξνγξάκκαηνο
βειηηψζεθαλ ζεκαληηθά ε απηνεθηίκεζε ησλ καζεηψλ, νη επηθνηλσληαθέο ηνπο
δεμηφηεηεο θαη νη ηθαλφηεηεο απηφ-ππνζηήξημεο.Σα παξαπάλσ ζπκθσλνχλ κε
ηα επξήκαηα ηεο έξεπλάο καο θαζφζνλ νη γνλείο πνπ πήξαλ κέξνο ζε απηή
δηαπίζησζαλ ζεκαληηθή βειηίσζε ζηελ απηνεθηίκεζε ησλ παηδηψλ ηνπο,
γεγνλφο πνπ επηβεβαηψζεθε κε ηελ ζηαηηζηηθή αλάιπζε.
ηελ έξεπλά καο δηαπηζηψζεθε φηη ε Θεαηξηθή Αγσγή επηδξά ζεηηθά ηφζν
ζηα άηνκα ηππηθήο αλάπηπμεο φζν θαη ζηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο.
Αμηνζεκείσηε είλαη ε έξεπλα ηεο Rovano (1991) φπνπ δηαπηζηψζεθε ε ζεηηθή
επίδξαζε ηεο ζεαηξηθήο παηδείαο ζε αλάπεξα άηνκα. Ζ ζεηηθή επίδξαζε ηεο
ζεαηξηθήο παηδείαο, αιιά θαη ε ζεξαπεπηηθή ηεο δηάζηαζε, ππνζηεξίδεηαη
απφ ηελ Koldas (2002) ε νπνία εθάξκνζε έλα πξφγξακκα ζεαηξηθήο
παξέκβαζεο ζε ηξαπκαηηζκέλα θαη θνβηζκέλα παηδηά κεηά απφ ζεηζκφ. Έλαο
απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο ήηαλ λα ειεπζεξψζεη ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηνπο
ηξφπνπο

αηνκηθήο

έθθξαζεο

ησλ

παηδηψλ

ψζηε

λα

απνθηήζνπλ

απηνπεπνίζεζε θαη λα αλζίζεη κέζα ηνπο ε ειπίδα γηα ην κέιινλ ηνπο. Σν
δείγκα ηεο έξεπλάο καο δελ πεξηειάκβαλε άηνκα ηξαπκαηηζκέλα ή θνβηζκέλα
αιιά άηνκα κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε. Δληνχηνηο ηα απνηειέζκαηα ηεο
παξέκβαζήο καο είλαη εμίζνπ ζεηηθά, φπσο επηβεβαηψλεη ε ζηαηηζηηθή
αλάιπζε.
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ηε ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία ηνπ ζεάηξνπ εζηηάδνπλ θαη νη έξεπλεο πνπ
έρεη θάλεη ν Sommers (2003) πξαγκαηνπνηψληαο ζεαηξηθά εξγαζηήξηα κε
ςπρηθά αζζελείο, κε ηξνθίκνπο γεξνθνκείσλ, θπιαθψλ, κε θνηλσληθά
απνθιεηζκέλνπο

καζεηέο,

επάισηεο

γπλαίθεο

θ.α.

Γηαπηζηψζεθε

φηη

νιφθιεξε ε ζεαηξηθή εκπεηξία είλαη ζεξαπεπηηθή θαη φηη ε ελαζρφιεζε κε ην
ζέαηξν είλαη έλαο απφ ηνπο πην απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο γηα λα αιιάμνπλ
ηα άηνκα ζηάζεηο δσήο θαη ζπκπεξηθνξέο. Ζ έξεπλά καο επηβεβαίσζε ηηο
ζεξαπεπηηθέο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξνπλ νη ζεαηξηθέο ηερληθέο.
Σν πξφγξακκα ζεαηξηθήο παξέκβαζεο πνπ εθαξκφζακε είρε πνιχ ζεηηθά
απνηειέζκαηα θαη αλεμάξηεηα απφ ηελ ηάμε, ην είδνο ηνπ ζρνιείνπ, ηνλ ηφπν
δηακνλήο θαη ην θχιν ηνπ καζεηή φπσο έδεημε ε παξάζεζε ησλ
απνηειεζκάησλ ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο.
ην πξφγξακκα ζεαηξηθήο παξέκβαζεο πνπ εθαξκφζακε νη καζεηέο καο
δελ ήηαλ παζεηηθνί ζεαηέο. Γεκηνπξγνχζαλ θαη εμέθξαδαλ κέζα απφ ην
Θεαηξηθφ Παηρλίδη ηηο αλάγθεο ηνπο, ηνλ ηδηαίηεξν θφζκν ηνπο. Σν εξγαζηήξη
Θεαηξηθήο Αγσγήο πνπ δεκηνπξγήζακε δελ ήηαλ κάζεκα αιιά κέζν
ςπραγσγίαο. Ήηαλ έλα πξαγκαηηθφ παηρλίδη, ην νπνίν πξφζθεξε ζε θάζε
καζεηή ηηο δπλαηφηεηεο λα εθθξάζεη θαη λα πξνεθηείλεη φιεο ηηο ελδφκπρεο
επηζπκίεο ηνπ. Σν εξγαζηήξη καο ηειείσλε πάληα κε ηνπο καζεηέο λα
πηάλνληαη απφ ηα ρέξηα ζρεκαηίδνληαο θχθιν. Κάζε καζεηήο άπισλε ην ρέξη
ηνπ ζηνλ άιιν κε εκπηζηνζχλε. Έλησζε ην εγψ ηνπ λα ζπλαληά ην εκείο, ην
άηνκν ηελ νκάδα, ε νκάδα ην άηνκν. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα ζπλαληάο έλα
άιιν ρέξη πξφζπκν λα ζνπ ζπκπαξαζηαζεί. Σν πξφγξακκα ηεο ζεαηξηθήο
παξέκβαζήο καο ήηαλ εζηηαζκέλν ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ ελίζρπαλ ηελ
έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ηνπ εαπηνχ θαη ηεο θαληαζίαο. Δίλαη γεγνλφο
φηη πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ
ζεαηξηθήο παξέκβαζεο ζην ζρνιείν γηαηί κπνξεί λα πξνθχςνπλ πνιιά
νθέιε.
Σα πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ
δηθνχ καο πξνγξάκκαηνο Θεαηξηθήο Αγσγήο ήηαλ ειάρηζηα, αιιά φρη
δχζθνια θαη ηα αληηκεησπίζακε απνηειεζκαηηθά.
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ηε ζπλεξγαζία καο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο δελ πξνέθπςαλ πξνβιήκαηα.
Οη εθπαηδεπηηθνί έλησζαλ φηη ην πξφγξακκα είρε ζεηηθή επίδξαζε γεληθφηεξα
ζην ζρνιείν θαη ζην έξγν ηνπο. Ήηαλ ζπλεξγάζηκνη θαη εμππεξεηηθνί. Γελ
δπζαλαζρέηεζαλ πνπ έπξεπε λα ζπκπιεξψζνπλ ην ηεζη γηα θάζε καζεηή
ηνπο. Αληίζεηα καο είπαλ φηη ε θαζεκεξηλφηεηά ηνπο έγηλε πην εχθνιε, γηαηί
βειηηψζεθαλ ζεκαληηθά νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ καζεηψλ θαη ζηα δηαιείκκαηα
ηα παηδηά δελ κάισλαλ. Αμηνζεκείσην είλαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί εμέθξαζαλ
ηνλ ζαπκαζκφ ηνπο, αιιά θαη ηελ απνξία γηα ηελ ραξνχκελε δηάζεζε θαη ηελ
θαιή ζπλεξγαζία θαη ηα φξηα πνπ ππήξραλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
εξγαζηεξίσλ. Σέινο, δηαπηζηψζακε φηη νη εθπαηδεπηηθνί δελ είλαη θαηάιιεια
πξνεηνηκαζκέλνη λα εθαξκφδνπλ ηερληθέο ζεάηξνπ. Δίλαη πξφζπκνη φκσο λα
ηηο εθαξκφδνπλ θαζφζνλ δηαθξίλνπλ ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα ηεο Θεαηξηθήο
Αγσγήο. Θεσξνχκε φηη ε θαηάιιειε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε
ρξήζε ζεαηξηθψλ ηερληθψλ, θαη γεληθφηεξα ηνπ Θεαηξηθνχ Παηρληδηνχ, ζα
κπνξνχζε λα ζπκβάιιεη ζεκαληηθά πξνο απηφ.
Δμίζνπ ζπλεξγάζηκνη ήηαλ θαη νη γνλείο ησλ παηδηψλ πνπ πήξαλ κέξνο
ζηελ έξεπλά καο.. Τπήξμαλ ειάρηζηνη πνπ ήηαλ επηθπιαθηηθνί ζηελ αξρή
κέρξη λα δηαβάζνπλ ην ηεζη. Ήηαλ ραξνχκελνη γηαηί έβιεπαλ φηη ηα παηδηά
ηνπο ζπκκεηείραλ δπλακηθά, πεξλνχζαλ θαιά θαη παξάιιεια σθεινχληαλ.
Ήηαλ επραξηζηεκέλνη πνπ ηα παηδηά ηνπο είραλ ηελ επθαηξία λα ζπκκεηέρνπλ
ζε ηέηνην πξφγξακκα ρσξίο θφζηνο. Απφ ηηο παξαηεξήζεηο ησλ γνλέσλ θαη
απφ ηνλ ηξφπν πνπ απηνί είραλ εθθξάζεη ηηο απφςεηο ηνπο γηα ηα παηδηά ηνπο
ζην ηεζη πνπ ζπκπιήξσζαλ, αιιά θαη απφ πξνζσπηθή επηθνηλσλία καδί
ηνπο, παξαηεξήζακε φηη νη πεξηζζφηεξνη πξνζπαζνχζαλ λα είλαη θνληά ζηα
παηδηά ηνπο, λα αλαγλσξίδνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο θαη λα βειηηψλνπλ ηελ
πνηφηεηα ησλ ζρέζεψλ ηνπο κε απηά.
Όζνλ αθνξά ηνπο καζεηέο, ελδεηθηηθά αλαθέξνπκε φηη ζηελ αξρή ησλ
εξγαζηεξίσλ

πξνέθπςε

έλα

πξφβιεκα

ζην

8ν

Γεκνηηθφ

ζρνιείν

Θεζζαινλίθεο κε έλα αγφξη πνπ είρε ςείξεο θαη δελ ην έπαηδαλ ηα άιια
παηδηά. Έλα άιιν πεξηζηαηηθφ ππήξμε ζην Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. ηνπ Ηλζηηηνχηνπ
Αλαπηπμηαθήο Απνθαηάζηαζεο κε έλα θνξίηζη πνπ έηξεραλ ηα ζάιηα ηνπ θαη
ήζειε ζπλέρεηα λα αγθαιηάδεη ηα άιια παηδηά θαη λα ηα θηιάεη. ηελ πξψηε
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πεξίπησζε επηθνηλσλήζακε κε ηνπο γνλείο θαη ηνπο εμεγήζακε ηελ
αλαγθαηφηεηα ηεο πγηεηλήο. ηελ δεχηεξε πεξίπησζε κέζα απφ ηελ αθήγεζε
ελφο παξακπζηνχ εμεγήζακε ζην θνξίηζη φηη είλαη ελνριεηηθφ γηα ηνπο άιινπο
λα ηνπο αγθαιηάδνπκε θαη λα ηνπο θηιάκε ζπλέρεηα. Καη ζηηο δπν πεξηπηψζεηο
ζηελ αξρή γίλακε εκείο ην ηαίξη ηνπο κέρξη λα απνθαηαζηήζνπκε ηηο ζρέζεηο
ηνπο κε ηα άιια παηδηά.
Δπίζεο, θάπνην άιιν πξφβιεκα πξνέθπςε ζην ηδησηηθφ ζρνιείν
«Απφζηνινο Παχινο» κε έλα ππεξθηλεηηθφ παηδί. Αληηκεησπίζακε ην
πξφβιεκα αλαζέηνληαο ζην παηδί δηάθνξα θαζήθνληα, ψζηε λα είλαη
απαζρνιεκέλν

ζπλερψο

θαη

λα

δηνρεηεχεη

κε

δεκηνπξγηθφ

θαη

απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ηελ ελεξγεηηθφηεηά ηνπ. Δληζρχακε ζεηηθά θάζε
απνδεθηή ελέξγεηα ή θίλεζε ηνπ παηδηνχ θαη θάπνηεο θνξέο ρξεηάζηεθε λα
ηνπ αλαζέζνπκε ππεπζπλφηεηεο ελψ άιιεο λα ηνπ ζέζνπκε φξηα ή λα
αθαηξέζνπκε πξνλφκηα.
Πξφβιεκα ππήξμε θαη κε θάπνηα παηδηά πνπ ήζειαλ λα είλαη νη αξρεγνί
ηεο νκάδαο θαη λα επηβάιινληαη ζηα άιια παηδηά. Αλαγθαζηήθακε λα
πεξηνξίζνπκε ηελ ηάζε ηνπο απηή, γηαηί ζηφρνο καο ήηαλ φια ηα παηδηά λα
έρνπλ δπλαηφηεηα έθθξαζεο θαη λα παίξλνπλ πξσηνβνπιίεο. Όπσο
απνδείρηεθε, ιεηηνχξγεζε απνηειεζκαηηθά ην «ζπκβφιαην ζπκπεξηθνξάο»
πνπ θάλακε ζηελ αξρή ησλ εξγαζηεξίσλ. Αθνξνχζε ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπ θάζε παηδηνχ ζε ζρέζε κε ηα άιια θαη θάπνηεο θνξέο
ρξεηάζηεθε λα ην ππελζπκίζνπκε θαη λα εμεγήζνπκε φηη «ιηγφηεξεο
παξαηεξήζεηο ζεκαίλεη πεξηζζφηεξα παηρλίδηα». Γεληθά φκσο ππήξρε πνιχ
θαιή ζπλεξγαζία κε ηα παηδηά.
Αμηνζεκείσην ήηαλ φηη κεηά ην ηέινο θάζε εξγαζηεξίνπ ηα παηδηά δελ
έθεπγαλ απφ ηελ ηάμε θαη καο πξφηεηλαλ ηδέεο λα ζπλερίζνπκε θαη ζην
δηάιεηκκα. Σνπο άξεζαλ ηφζν πνιχ ηα εξγαζηήξηα, ψζηε δεηνχζαλ λα
βαζκνινγεζνχλ ζε απηά. Έθεξλαλ ηνπο γνλείο θαη ηνπο δαζθάινπο ηνπο θαη
ξσηνχζαλ γηα ηελ πξφνδφ ηνπο ζηα ζεαηξηθά εξγαζηήξηα, γηαηί έλησζαλ
πεξήθαλα γηα ηηο επηδφζεηο ηνπο. Όια ηα παηδηά ήηαλ ελζνπζηαζκέλα κε ηηο
επηδφζεηο ηνπο θαη θηινληθνχζαλ γηα ην πνην ζα παίμεη πεξηζζφηεξεο θνξέο.
Έδεηρλαλ ηνλ ελζνπζηαζκφ ηνπο κε δηάθνξνπο ηξφπνπο: κε ιεθηηθέο
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εθθξάζεηο, κε ηελ γιψζζα ηνπ ζψκαηνο (αγθαιηέο), κε δσγξαθηέο θ.α.. πρλά
έθεξλαλ

πξάγκαηα

ρξεζηκνπνηήζνπκε

απφ
ζηα

ηα

ζπίηηα

εξγαζηήξηα,

ηνπο
νπφηε

θαη

δεηνχζαλ

πνιινί

λα

ηα

απηνζρεδηαζκνί

δηακνξθψλνληαλ κε ηα αληηθείκελα ησλ παηδηψλ, θαη απηφ έδηλε ζηα παηδηά
ηδηαίηεξε ραξά.
Αμίδεη λα αλαθεξζεί, επίζεο, φηη, κφλν ζηελ πξψηε ζπλάληεζε-εξγαζηήξη
ηα παηδηά πξφηεηλαλ ηνπο θίινπο ηνπο γηα λα θάλνπλ ηνπο απηνζρεδηαζκνχο,
ελψ απφ ην δεχηεξν εξγαζηήξη θαη κεηά φια ηα παηδηά απνηεινχζαλ κηα
παξέα θαη ζρεκάηηδαλ δεπγάξηα ή κηθξέο νκάδεο, ησλ νπνίσλ ηα κέιε
ελαιιάζζνληαλ ζπλερψο. Αθφκε θαη ηα πην εζσζηξεθή, ηα "θιεηζηά" παηδηά
πνπ κηινχζαλ κνλνιεθηηθά ή ρξεζηκνπνηνχζαλ πεξηνξηζκέλν ιεμηιφγην ή
"ηειεγξαθηθφ" ιφγν, κέζα απφ ηηο ηερληθέο ηεο Θεαηξηθήο Αγσγήο απέθηεζαλ
ζάξξνο αθφκα απφ ην πξψην εξγαζηήξη θαη δελ δίζηαδαλ πιένλ λα
εθθξάδνπλ ηηο απφςεηο ηνπο θαη λα ζπκκεηέρνπλ κε ραξά ζηα εξγαζηήξηα.
Με ηηο αζθήζεηο πνπ είρακε πξνβιέςεη θαη πξνγξακκαηίζεη ηα παηδηά
έβξηζθαλ ηελ επθαηξία λα εθδειψζνπλ αξθεηά απφ ηα πξνηεξήκαηα θαη ηηο
δηαζέζεηο ηνπο, ηηο νπνίεο δελ ηνπο δίλεηαη, ζπλήζσο, ε επθαηξία λα
εμσηεξηθεχζνπλ θαηά ηηο άιιεο ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαπηχζζνληαη
ζην πιαίζην ησλ καζεκάησλ ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο. Σν πην ζεκαληηθφ
φκσο ήηαλ φηη νη ζεαηξηθέο ηερληθέο πνπ πξνζθέξνληαλ κέζα απφ ηα 12
ζεαηξηθά εξγαζηήξηα βνήζεζαλ λα εληζρπζεί ε εκπηζηνζχλε ησλ παηδηψλ
ζηνλ εαπηφ ηνπο. Οη καζεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ
ζεαηξηθψλ εξγαζηεξίσλ είραλ ηελ δπλαηφηεηα λα γλσξίζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο,
λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηηο αηνκηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο, λα απνθηήζνπλ
θαιχηεξε αληίιεςε γηα ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηνπο άιινπο θαη λα αλαπηχμνπλ
ηελ απηνεθηίκεζή ηνπο. Ο καζεηήο ζπκκεηέρνληαο ζηα παηρλίδηα ξφισλ είρε
ηε δπλαηφηεηα λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ηε δηθή ηνπ ζηάζε θαη ην δηθφ ηνπ ξφιν,
φπσο απηφο δηαθνξνπνηνχληαλ ή ζρεηίδνληαλ κε ην ξφιν πνπ ππνδχνληαλ.
Όιεο νη ππνζέζεηο ηεο έξεπλάο καο επαιεζεχηεθαλ. Ζ ελίζρπζε ηεο
απηναληίιεςεο θαη ηεο απηνεθηίκεζεο ησλ καζεηψλ θαίλεηαη κε αθξίβεηα ζηε
ζηαηηζηηθή αλάιπζε. Με ηε ζπζηεκαηηθή παξαηήξεζε θαη θαηαγξαθή ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ησλ καζεηψλ κπνξνχζακε λα δηαθξίλνπκε ηηο αιιαγέο ηεο
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ζπκπεξηθνξάο θαη ηνπ ραξαθηήξα ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπκκεηνρήο ζε
πξνγξακκαηηζκέλεο θαη ζε απζφξκεηεο δξαζηεξηφηεηεο θαηά ηελ δηάξθεηα
ησλ εξγαζηεξίσλ.
Οη καζεηέο πξννδεπηηθά άξρηζαλ λα κελ ληξέπνληαη, λα ζεθψλνπλ ην ρέξη
ζε φια ηα καζήκαηα θαη λα απαληνχλ ζηηο εξσηήζεηο ησλ δαζθάισλ ηνπο.
Ήζειαλ λα δνθηκάδνπλ ηηο επηδφζεηο ηνπο ζε αζιήκαηα, ελψ πξηλ δίζηαδαλ,
επεηδή θνβφηαλ φηη δελ ζα ηα θαηάθεξλαλ. Άξρηζαλ, επίζεο, λα εθηηκνχλ ηνλ
εαπηφ ηνπο θαη ην νπνηνδήπνηε ηαιέλην ηνπο, λα αγαπνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη
λα λνηάδνληαη γηα ηελ εκθάληζή ηνπο. Δηδηθά ζην Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. ηα θνξίηζηα
άξρηζαλ λα βάθνληαη, λα ρηελίδνληαη, λα κελ ζέινπλ λα θπθινθνξνχλ κε
ιεξσκέλα ξνχρα, φπσο πξηλ, λα θέξνληαη θαιχηεξα ζηνπο δαζθάινπο ηνπο
θαη λα κελ δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα, επηδεηψληαο πιένλ κφλν ζεηηθά ζρφιηα
θη φρη αξλεηηθά, θαη ηέινο πίζηεςαλ ζηνλ εαπηφ ηνπο θαη δηεθδηθνχζαλ θίινπο.
Δίλαη ζεκαληηθφ, επίζεο, φηη ζην ηέινο ηεο έξεπλαο φινη έκεηλαλ
επραξηζηεκέλνη, ν θαζέλαο γηα ηνπο δηθνχο ηνπ ιφγνπο. Οη γνλείο θαη νη
δάζθαινη, γηαηί ράξεθαλ κε ηηο αιιαγέο πνπ είδαλ ζηα παηδηά ηνπο, εκείο γηα
ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα πνπ είρε ε έξεπλά καο θαη ηα παηδηά, γηαηί
δηαζθέδαζαλ θαη ράξεθαλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο ζεαηξηθέο δξαζηεξηφηεηεο.
Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε φηη νη καζεηέο θάζε ζρνιείνπ δήηεζαλ λα
παξνπζηάζνπλ νιφθιεξν ην έξγν «Ο θαηά θαληαζίαλ αζζελήο» ζηνπο
ππφινηπνπο καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ. Έηζη, ζην ηέινο, αλέβεθαλ παξαζηάζεηο
ζηα πιαίζηα ηνπ ζεαηξηθνχ παηρληδηνχ, ρσξίο ηδηαίηεξε πξνεηνηκαζία, ρσξίο
θαλνληθά θνζηνχκηα, (κφλν κε κπέξηεο), ρσξίο ηδηαίηεξα ζθεληθά (κε έλα
ξηληψ θαη κε θάπνηα πθάζκαηα πνπ ξίμακε ζε απιέο θαξέθιεο), κε απιά
κνπζηθά φξγαλα θαη κε ηνπο ξφινπο φρη καζεκέλνπο αιιά βαζηζκέλνπο ζηνλ
απηνζρεδηαζκφ. Ζ εξεπλήηξηα ζπκθσλνχζε κε ηνπο καζεηέο γηα ηνλ ξφιν
πνπ ζα εξκήλεπε ν θαζέλαο θαη ζηε ζπλέρεηα μεθηλνχζε ηελ αθήγεζε ηνπ
έξγνπ. ηακαηνχζε κεηά απφ θάζε ζθελή κε ζηφρν λα ηελ δξακαηνπνηνχλ ηα
παηδηά πνπ απηνζρεδίαδαλ ηνπο ξφινπο ηνπο, κε κνλαδηθφ θαλφλα φηη δελ
έπξεπε λα μεθεχγνπλ απηά πνπ έιεγαλ απφ ηελ βαζηθή πινθή ηνπ έξγνπ. Σν
απνηέιεζκα ήηαλ απιά απνιαπζηηθφ. Οη ζπκκεηέρνληεο βίσζαλ ηελ ραξά ηεο
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δεκηνπξγίαο ρσξίο λα είλαη ππνρξεσκέλνη λα απνζηεζίζνπλ θείκελα θαη λα
ρξεζηκνπνηήζνπλ ιέμεηο πνπ αγλννχζαλ ην λφεκά ηνπο.
Οη παξαπάλσ πξνζεγγίζεηο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο ζε κηα επνρή φπνπ
νη καζεηέο είλαη θνξησκέλνη άγρνο, αθνχ δνπλ ζε έλαλ θφζκν ηππνπνίεζεο,
απηνκαηηζκνχ θαη

ηερλνινγηθνχ νξζνινγηζκνχ ηεο δσήο. Οη καζεηέο

αζθπθηηνχλ θαη αλαδεηνχλ απειπηζκέλα θάπνηεο επθαηξίεο ζέαζεο ηνπ
θφζκνπ αιιά θαη έθθξαζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο. Μηα ηέηνηα επθαηξία ζα
πξέπεη λα πξνζθέξεη ην ζρνιείν, ην νπνίν ζέιεη λα ιέγεηαη ζχγρξνλν θη φρη
απνθνκκέλν απφ ηηο θνηλσληθν-πνιηηηζκηθέο ζπλζήθεο ηνπ πεξίγπξνπ. Όπσο
ιέεη ν Μαηζαγγνχξαο (2008 : 9) : «Σν ζρνιείν, γηα λα παξακείλεη δσληαλφο
θαη δεκηνπξγηθφο ζεζκφο ζηα πιαίζηα ηεο δηαξθψο κεηαβαιιφκελεο
θνηλσλίαο, πξέπεη ζπλερψο λα κεηαζρεκαηίδεη ζε δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο ηηο
ζχγρξνλεο παηδαγσγηθέο αληηιήςεηο θαη ηηο δεκηνπξγνχκελεο αλάγθεο θαη
απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο. Απηφ ζεκαίλεη φηη πξέπεη πάληα λα αμηνινγεί θαη λα
βειηηψλεη ηηο πξαθηηθέο ηνπ».
Σέηνηεο επθαηξίεο κπνξεί λα πξνζθέξεη ε Θεαηξηθή Αγσγή.

5.2. Προτάσεις
Καηά ηελ γλψκε καο, ε Θεαηξηθή Αγσγή είλαη αλάγθε λα πξνζθέξεηαη ζε
φινπο ηνπο καζεηέο ηππηθήο αλάπηπμεο θαη ζε φινπο ηνπο καζεηέο κε εηδηθέο
αλάγθεο. ηε ρψξα καο ε Θεαηξηθή Αγσγή πξνζθέξεηαη κφλν σο κάζεκα
επηινγήο ζην Λχθεην θαη κφλν ζηα παηδηά ηνπ νινήκεξνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ
πνπ νη γνλείο ηνπο εξγάδνληαη πνιιέο ψξεο θη αλαγθάδνληαη λα ηα αθήλνπλ
ζε απηφ. Όζνλ αθνξά ηελ Δηδηθή Αγσγή θαη Δθπαίδεπζε εθαξκφδεηαη κφλν
ζε θάπνηα Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. Καηά ζπλέπεηα, ε Θεαηξηθή Αγσγή απεπζχλεηαη θπξίσο
ζηνπο γνλείο πνπ έρνπλ ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα λα εγγξάθνπλ ηα παηδηά
ηνπο ζηα δηάθνξα Club πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε ηδησηηθνχο θνξείο.
Μέζα απφ ηελ Θεαηξηθή Αγσγή νη καζεηέο έρνπλ πιήξε ειεπζεξία
έθθξαζεο,

ρσξίο λα δηαθηλδπλεχεηαη ε αηκφζθαηξα εξγαζίαο ηεο ηάμεο.

πκκεηέρνπλ ζε έλα επξχ θάζκα ζεαηξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ επηηξέπεη
ηε ζπκκεηνρή φισλ. Οη δηάθνξεο ηερληθέο παξνπζηάδνληαη φρη σο ζπληαγέο
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αιιά

σο

δπλαηφηεηεο.

Οη

καζεηέο

ελζαξξχλνληαη

ζε

νκαδηθέο

δξαζηεξηφηεηεο φπσο είλαη νη δξακαηνπνηήζεηο. Μέζα απφ ηηο ζεαηξηθέο
ηερληθέο δηεγείξεηαη ε απζφξκεηε θαη επηλνεηηθή εξεπλεηηθή ζηάζε ησλ
παηδηψλ. Σα νθέιε γηα ηνπο καζεηέο είλαη αλακθηζβήηεηα πάξα πνιιά. Ο
καζεηήο βνεζηέηαη λα θάλεη απηνθξηηηθή θαη νδεγείηαη πξννδεπηηθά ζηελ απηφαμηνιφγεζε, ζηελ απηφ-δηφξζσζε θαη ζηελ απηφ-βειηίσζε.
Με ηε Θεαηξηθή Αγσγή, θαη ηδηαίηεξα ζην Θεαηξηθφ Παηρλίδη θαηαξγείηαη ε
ζρέζε επηηπρία-απνηπρία θαη εληζρχεηαη ε απηναληίιεςε θαη ε απηνεθηίκεζε.
Σν παηδί εθπιεξψλεη ηελ επηζπκία ηνπ γηα δξάζε θαη δεκηνπξγία, επηθνηλσλία
θαη απνδνρή κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηεο δπλακηθήο ηεο νκάδαο. Ζ Θεαηξηθή
Αγσγή πξνζθέξεη πνιιέο δπλαηφηεηεο ζην παηδί γηα απφιαπζε θαη ραξά. Σα
παηδηά καζαίλνπλ λα ζπλεξγάδνληαη θαη λα πιεζηάδνπλ ην έλα ην άιιν φρη
αληαγσληζηηθά αιιά νπζηαζηηθά κέζα απφ ηηο δηαδηθαζίεο κηαο ζπιινγηθήο
δεκηνπξγηθήο πξάμεο.
Έλα άιιν φθεινο γηα ηα παηδηά είλαη φηη κε ηελ ςπρνινγία ηεο
αιιειεπίδξαζεο θαη ηε δπλακηθή πνπ εμαζθεί ε νκάδα απνδέρνληαη φξηα θαη
πεξηνξηζκνχο πνπ δελ ηνπο ζέηνπλ κε απηαξρηθφ ηξφπν νη κεγάινη αιιά πνπ
ηα ίδηα ηα παηδηά αλαθαιχπηνπλ ηελ αλάγθε ηνπο. Μέζα απφ ηε Θεαηξηθή
Αγσγή ηα παηδηά αλαθαιχπηνπλ ηθαλφηεηεο θαη εκπεηξίεο ηηο νπνίεο
αλαπηχζζνπλ ζην θνηλφ παίμηκν κε ηελ νκάδα. Μέζα απφ ηε ζπλχπαξμε κε
ηνπο άιινπο καζαίλνπλ λα δηαρεηξίδνληαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο θαη λα
«πιεζηάδνπλ» ηνπο άιινπο. Γίλνληαη πεξηζζφηεξν «ελζπλαηζζεκαηηθά»
άηνκα. Αλακθηζβήηεηα ε Θεαηξηθή Αγσγή κπνξεί λα πξνζθέξεη ζε φινπο
πνιιέο δπλαηφηεηεο θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο αλάπηπμεο θαη
πλεπκαηηθήο θαιιηέξγεηαο, ηφζν ζηνπο καζεηέο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο φζν
θαη ζηνπο γνλείο ησλ παηδηψλ.
Αλακθηζβήηεηα ε Θεαηξηθή Αγσγή απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πην
απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο γηα λα παξέκβνπκε θαη λα αιιάμνπκε ηε
ζπκπεξηθνξά

ελφο

αηφκνπ.

Σν

φηη

ην

ζέαηξν

είλαη

πεξηζζφηεξν

απνηειεζκαηηθφ απφ λνπζεζίεο θαη ζπδεηήζεηο είλαη ην αζθαιέο ζπκπέξαζκα
πνιιψλ ζρεηηθψλ εξεπλψλ (Somers, 1996).
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Όπσο έρνπκε ηνλίζεη, ην ζέαηξν ιεηηνπξγεί ζε δχν επίπεδα, 1) ζην
επίπεδν ηνπ πξαγκαηηθνχ (φζνη ζπκκεηέρνπλ ελεξγά πξέπεη λα κάζνπλ λα
ζπλεξγάδνληαη) θαη 2) ζην επίπεδν ηνπ ζπκβνιηθνχ. ην ζέαηξν είλαη δηαξθψο
ελεξγά θαη ηα δχν απηά επίπεδα. Μπνξνχκε κεηά απφ φια απηά λα
παξνκνηάζνπκε ην ζεαηξηθφ εξγαζηήξην κε έλα «θνηλσληθφ εξγαζηήξην»,
φπνπ απηφ πνπ κειεηάκε είλαη νη ζπκπεξηθνξέο, νη αμίεο θαη νη ζρέζεηο
ζπγθεθξηκέλσλ αλζξψπσλ πνπ βξίζθνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο. Σν
ζέαηξν δηεπξχλεη ηνλ ηξφπν πνπ αληηιακβαλφκαζηε ηελ θνηλσλία θαη ηε ζέζε
ηνπ αλζξψπνπ κέζα ζ’ απηήλ. Απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ θάλεη ηελ Θεαηξηθή
Αγσγή απαξαίηεην ζηνηρείν θάζε θνηλσλίαο θαη θάζε εθπαηδεπηηθνχ
ζπζηήκαηνο.
Σα

επξήκαηα

ηεο

παξνχζαο

κειέηεο

ππνδεηθλχνπλ

ηελ

αλάγθε

δηεμαγσγήο πεξαηηέξσ εξεπλψλ φζνλ αθνξά ηελ Θεαηξηθή Αγσγή. Έλεθα
ηνχηνπ πξνηείλνπκε λα εξεπλεζνχλ πεξαηηέξσ:
- ηα δηάθνξα πξνγξάκκαηα Θεαηξηθήο Αγσγήο κε δηαθνξεηηθέο ζπλζέζεηο
αζθήζεσλ θαη ηερληθψλ θαζψο θαη κε δηαθνξεηηθή δηάξθεηα.
- αλ νη αζθήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζακε ζηε κειέηε καο είλαη ζεκαληηθέο
θαη βαζηθέο γηα πξνγξάκκαηα Θεαηξηθήο Αγσγήο πνπ απεπζχλνληαη ζε άιιεο
νκάδεο θαη άιινπο ζηφρνπο.
- λα εληαρζνχλ ηα πξνγξάκκαηα Θεαηξηθήο Αγσγήο σο κφληκε
δξαζηεξηφηεηα ζην ζρνιηθφ πξφγξακκα θη φρη κε παξνδηθή ή πεξηνξηζκέλε
δηάξθεηα.
- νη κειινληηθέο έξεπλεο λα ζπιιέμνπλ πιεξνθνξίεο γηα πξνγξάκκαηα
παξέκβαζεο πνπ ζπλδπάδνπλ ηελ Θεαηξηθή Αγσγή κε άιιεο ηέρλεο, θαζφηη
θξίλνπκε φηη απηφ είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκν.
Λακβάλνληαο ππφςε ηελ εκπεηξία καο απφ ηελ έξεπλα απηή, αιιά θαη
απφ ηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία, πξνηείλνπκε λα εξεπλεζνχλ πξνγξάκκαηα
Θεαηξηθήο Αγσγήο θαη ζε άιιεο νκάδεο θαη ηδηαίηεξα ε Θεαηξηθή Αγσγή λα
κελ ιείπεη απφ θαλέλα ζρνιείν.
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3. τοιτεία παρατήρησης από το οργανωμένο εργαστήρι.
ην πξώην εξγαζηήξην Θεαηξηθήο Αγσγήο:


ηελ άζθεζε ζσκαηηθήο έθθξαζεο ηα παηδηά, ηα νπνία έπξεπε λα
πεξπαηήζνπλ ζαλ λα αιιάδνπλ παπνχηζηα, δηαζθέδαζαλ πην πνιχ
φηαλ έθαλαλ φηη θνξνχζαλ παηίληα θη έπεθηε ην έλα πάλσ ζην άιιν.
Σν πξψην είδνο παπνπηζηψλ πνπ επέιεμαλ ηα θνξίηζηα ήηαλ πνπέλη
ελψ ηα αγφξηα βαξηέο κπφηεο.



ηελ παληνκίκα ηα παηδηά, ηα νπνία έπξεπε λα ραηξεηήζνπλ ην έλα ην
άιιν, ραηξεηήζεθαλ ζαλ λα ήηαλ εζθηκψνη, άξαβεο, ηλδηάλνη θιπ.
Δληχπσζε

πξνθάιεζαλ

νη

δηαθνξεηηθνί

ραηξεηηζκνί

πνπ

καο

ηαμίδεςαλ ζε πνιιέο ρψξεο...


ην παηρλίδη ξφισλ φπνπ ηα παηδηά έπξεπε λα πάξνπλ θαη λα δψζνπλ
ζπλεληεχμεηο

ηα

θνξίηζηα

παξίζηαλαλ

θαιχηεξα

ηηο

δηάζεκεο

εζνπνηνχο θαη ηα αγφξηα θαιχηεξα ηνπο δεκνζηνγξάθνπο.


ηε δξακαηνπνίεζε φπνπ ηα παηδηά έπξεπε λα θηηάμνπλ ηελ δηθή ηνπο
ηειενπηηθή δηαθήκηζε ηδηαίηεξα πεηπρεκέλεο ήηαλ νη δηαθεκίζεηο
θνξηηζηψλ γηα θαιιπληηθά.

ην δεύηεξν εξγαζηήξην Θεαηξηθήο Αγσγήο:


ηελ

άζθεζε

ζσκαηηθήο

έθθξαζεο

εληππσζηαθέο

ήηαλ

νη

ππέξνρεο ελαιιαγέο αλάκεζα ζε γίγαληεο θαη λάλνπο. Έθπιεμε
πξνθάιεζε έλα θνξηηζάθη πνπ ππνδχζεθε ηε καξηνλέηα θαζψο
δεκηνπξγνχζε

ηελ

ςεπδαίζζεζε

φηη

είρακε

κπξνζηά

καο

καξηνλέηα.


ηελ παληνκίκα ηα παηδηά, ηα νπνία έπξεπε λα πξνζπνηεζνχλ φηη
εηζέξρνληαη ζε έλα ρψξν, επέιεμαλ θνκκσηήξην, γήπεδν, αληί λα
επηιέμνπλ είζνδν ζε κνπζείν, ζε ζέαηξν…



ην παηρλίδη ξφισλ, φπνπ ηα παηδηά έπξεπε λα πάξνπλ θαη λα
δψζνπλ ζπλεληεχμεηο, ηα αγφξηα παξίζηαλαλ θαιχηεξα ηνπο
δηάζεκνπο πνδνζθαηξηζηέο θαη ηα θνξίηζηα ηηο δεκνζηνγξάθνπο.



ηελ αλάιεςε ξφινπ απφ ην έξγν ηνπ Μνιηέξνπ «Ο θαηά
θαληαζίαλ αζζελήο» ηα θνξίηζηα ραίξνληαλ ηφζν ηνλ ξφιν ηεο
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έμππλεο ππεξέηξηαο Σνπαλέηαο φζν θαη ηνλ ξφιν ηεο θαθηάο
ζπδχγνπ ηνπ Αξγθάλ πνπ ελδηαθέξνληαλ κφλν γηα ηα ιεθηά ηνπ.
ην ηξίην εξγαζηήξην Θεαηξηθήο Αγσγήο:


ηελ άζθεζε ζσκαηηθήο έθθξαζεο ηα παηδηά παξνπζίαζαλ πνιιέο
ελαιιαγέο αλάκεζα ζε εληππσζηαθά αξγφ πεξπάηεκα θαη ζε
ηξέμηκν.



ηελ παληνκίκα, φπνπ θάζε παηδί έπξεπε λα θάλεη κηα θίλεζε θαη
ηα ππφινηπα λα ηελ αληηγξάςνπλ, ζεκαληηθφ ήηαλ φηη αληέγξαθαλ
ηελ θίλεζε ησλ άιισλ παηδηψλ θξαηψληαο ηνλ θαλφλα λα κελ
θνξντδεχνπλ αθφκε θη φηαλ ε θίλεζε θάπνηνπ ήηαλ ηειείσο ιάζνο.



ηα παηρλίδηα ξφισλ, ζηηο ζπλεληεχμεηο φζν πεξλνχζε ν θαηξφο ηα
παηδηά γίλνληαλ θαιχηεξνη δεκνζηνγξάθνη.



ηελ δξακαηνπνίεζε κε ηηο δηαθεκίζεηο ηα παηδηά γεινχζαλ πνιχ
κε αληηδηαθεκίζεηο γηα ζακπνπάλ πνπ αληί λα δπλακψλνπλ ηα
καιιηά ηα θάλνπλ λα πέθηνπλ.

ην ηέηαξην εξγαζηήξην Θεαηξηθήο Αγσγήο:


ηελ άζθεζε ζσκαηηθήο έθθξαζεο, φπνπ ν ηξφπνο βαδίζκαηνο
έπξεπε λα αιιάδεη σο πξνο ηνλ ηξφπν, κηα σξαία εηθφλα ήηαλ φηαλ
παηδηά επέιεμαλ λα πεξπαηήζνπλ ζηηο κχηεο ησλ πνδηψλ ηνπο θη ήηαλ
ιεο θαη έβιεπεο γθαθαηδήδεο δηαξξήθηεο πνπ πξνζπαζνχλ λα θάλνπλ
εζπρία αιιά πεηπραίλνπλ ην αληίζεην ζθνληάθηνληαο ν έλαο πάλσ
ζηνλ άιιν.



ηελ παληνκίκα ηα παηδηά, ηα νπνία έπξεπε λα θάλνπλ κηα άζθεζε
απηνπεπνίζεζεο θη επηβνιήο παξηζηάλνληαο ηνλ δηεπζπληή θαη ηνλ
ππάιιειν, δηαζθέδαζαλ επεηδή θάπνηα ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα
επηβιεζνχλ κε ηε δχλακε ηεο καηηάο ηνπο δελ άληεραλ ην έληνλν
βιέκκα ηνπ απέλαληί ηνπο θαη έπεθηαλ θάησ απφ ηα γέιηα.



ηα παηρλίδηα ξφισλ, ζηηο ζπλεληεχμεηο, φζν πεξλνχζε ν θαηξφο ηα
παηδηά επέιεγαλ πην δχζθνια επαγγέικαηα φπσο αζηξνλαχηεο,
εθεπξέηεο θ.α..



ηελ αλάιεςε ξφινπ απφ ην έξγν ηνπ Μνιηέξνπ «Ο θαηά θαληαζίαλ
αζζελήο» ηα παηδηά ραίξνληαλ λα παίδνπλ ηνλ Αξγθάλ πνπ δελ είρε
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φξεμε λα θάεη, αιιά θαη ηνπο ζεθ πνπ ηνπ πξφηεηλαλ δηάθνξεο
ιηρνπδηέο.
ην πέκπην εξγαζηήξην Θεαηξηθήο Αγσγήο:


ηελ άζθεζε ζσκαηηθήο έθθξαζεο, φπνπ ν ηξφπνο βαδίζκαηνο
έπξεπε λα αιιάδεη σο πξνο ηελ θχζε ηνπ εδάθνπο, ηα παηδηά γέιαζαλ
κε ηελ ςπρή ηνπο παξηζηάλνληαο φηη πεξπαηνχζαλ πάλσ ζε πάγν θη
φηη γιηζηξνχζαλ θη έπεθηαλ.



ηελ παληνκίκα ηα παηδηά ζεψξεζαλ πην αζηείεο ηηο ζθελέο πνπ
ζπκκαζεηέο ηνπο θπλεγνχζαλ λα ζθνηψζνπλ ην θνπλνχπη πνπ ηνπο
ελνρινχζε.



ηνπο απηνζρεδηαζκνχο, αλάκεζα ζε πνιιά ζέκαηα, ηα πεξηζζφηεξα
αγφξηα επέιεμαλ ην ζέκα κε ηνπο δπν θίινπο πνπ ππνζηεξίδνληαο
δηαθνξεηηθέο νκάδεο βιέπνπλ αζιεηηθφ αγψλα ζηελ ηειεφξαζε.



ηελ δξακαηνπνίεζε, ζηηο δηαθεκίζεηο ηα παηδηά έθαλαλ πνιιέο
έμππλεο ηδέεο γηα ζνθνιάηεο.

ην έθην εξγαζηήξην Θεαηξηθήο Αγσγήο:


ηελ άζθεζε ζσκαηηθήο έθθξαζεο, φπνπ ν ηξφπνο βαδίζκαηνο
έπξεπε λα αιιάδεη σο πξνο ηνπο θνηλσληθνχο ηχπνπο πνπ
ππνδπφκαζηε, καο εληππσζίαζαλ ακέηξεηεο εθδνρέο δεηηάλνπ.



ηελ παληνκίκα ηα παηδηά ζεψξεζαλ πην αζηείεο ηηο ζθελέο πνπ
θάπνηνο ζθνληάθηεη ζην δξφκν, πέθηεη θαη καο δείρλεη φηη ην πξφζσπν
ηνπ έρεη παζαιεηθζεί απφ ηελ ηνχξηα πνπ θνπβαινχζε.



ηνπο απηνζρεδηαζκνχο ηα θνξίηζηα επέιεγαλ λα παίδνπλ ηηο
πσιήηξηεο – πειάηηζζεο.



ηελ αλάιεςε ξφινπ απφ ην έξγν ηνπ Μνιηέξνπ «Ο θαηά θαληαζίαλ
αζζελήο» ηα παηδηά ραίξνληαλ πνπ έπαηδαλ ηνλ θαηά θαληαζίαλ
αζζελή Αξγθάλ αιιά θαη ηνπο γηαηξνχο πνπ έθεξλαλ θάξκαθα γηα λα
ηνπ ηξψλε ιεθηά.

ην έβδνκν εξγαζηήξην Θεαηξηθήο Αγσγήο:


ηελ άζθεζε ζσκαηηθήο έθθξαζεο, φπνπ ν ηξφπνο βαδίζκαηνο
έπξεπε λα αιιάδεη σο πξνο ηηο θαηαζηάζεηο, ηα παηδηά απέδσζαλ
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ηφζν θαιά ηνλ παληθφ πνπ δεκηνπξγνχζαλ ηελ εληχπσζε πσο ήηαλ
πξαγκαηηθά ζε θηλεκαηνγξάθν πνπ παίξλεη θσηηά.


ηελ παληνκίκα, απφ φια ηα ζέκαηα ηα θνξίηζηα έπαημαλ θαιχηεξα ηελ
ππνκνλεηηθή πσιήηξηα θαη ηελ δχζθνιε πειάηηζζα.



ηνπο απηνζρεδηαζκνχο ηα αγφξηα μεθαξδίζηεθαλ βιέπνληαο ηα
θνξίηζηα λα παξηζηάλνπλ ηηο θίιεο πνπ αλαθαιχπηνπλ φηη έρνπλ
ξαληεβνχ κε ηνλ ίδην άληξα.



ηελ δξακαηνπνίεζε, ζηηο δηαθεκίζεηο ηα παηδηά έθαλαλ πνιιέο
έμππλεο ηδέεο γηα απνξξππαληηθά.

ην όγδνν εξγαζηήξην Θεαηξηθήο Αγσγήο:


ηελ άζθεζε ζσκαηηθήο έθθξαζεο, φπνπ ν ηξφπνο βαδίζκαηνο
έπξεπε λα αιιάδεη σο πξνο ηα αηζζήκαηα, ήηαλ ππέξνρε εηθφλα φηαλ
ηα παηδηά πεξπαηνχζαλ θη αγθάιηαδαλ ην έλα ην άιιν γηα λα δείμνπλ ην
αίζζεκα ηεο επηπρίαο.



ηελ παληνκίκα ηα παηδηά δηαζθέδαζαλ πνιχ παίδνληαο ηνπο
ηνπξίζηεο πνπ βγάδνπλ θσηνγξαθία θαη ηνπο ηνπξίζηεο πνπ ραιάλε ην
πιάλν.



ηνπο απηνζρεδηαζκνχο ηα παηδηά μεθαξδίζηεθαλ κε ηηο δπν γπλαίθεο
πνπ θνξησκέλεο κε ςψληα ζηακαηνχλ ην ίδην ηαμί, ελψ βξέρεη.



ηελ αλάιεςε ξφινπ απφ ην έξγν ηνπ Μνιηέξνπ «Ο θαηά θαληαζίαλ
αζζελήο» ηα παηδηά ραίξνληαλ λα παίδνπλ ηνλ Αξγθάλ πνπ
θαληάδνληαλ φηη πνλνχζε ζε φιν ηνπ ην ζψκα θαη ηνλ αδεξθφ ηνπ ηνλ
Μπεξάιδν πνπ ηνλ παξεγνξνχζε.

ην έλαην εξγαζηήξην Θεαηξηθήο Αγσγήο:


ηελ άζθεζε ζσκαηηθήο έθθξαζεο, φπνπ ν ηξφπνο βαδίζκαηνο
έπξεπε λα αιιάδεη σο πξνο ηελ ειηθία, ηα παηδηά δηαζθέδαζαλ
παξηζηάλνληαο ηνπο γέξνληεο θαη ηηο γξηνχιεο.



ηελ νκαδηθή παληνκίκα ηα πεξηζζφηεξα παηδηά ράξεθαλ πνιχ κε ην
ζηνηρεησκέλν ζπίηη.



ηνπο απηνζρεδηαζκνχο ηα παηδηά κε πνιχ θέθη έθαλαλ ηνλ
απηνζρεδηαζκφ πνπ κηα κεηέξα έρεη εηνηκάζεη έλα θαγεηφ πνπ ζην
παηδί δελ αξέζεη θαζφινπ. ρνιίαζαλ φηη ηνπο ζπκβαίλεη ζπρλά.
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ηελ δξακαηνπνίεζε, ζηηο δηαθεκίζεηο ηα παηδηά γεινχζαλ πνιχ κε
αληηδηαθεκίζεηο γηα νδνληφθξεκεο ,πνπ αληί λα ιεπθαίλνπλ ηα δφληηα,
ηα καχξηδαλ.

ην δέθαην εξγαζηήξην Θεαηξηθήο Αγσγήο:


ηελ άζθεζε ζσκαηηθήο έθθξαζεο

ηα παηδηά, πνπ έπξεπε λα

πεξπαηήζνπλ κηκνχκελα δψα, έθαλαλ κέρξη θαη ηα θίδηα πνπ
ζέξλνληαλ ρσξίο λα λνηάδνληαη, αλ ην πάησκα ήηαλ βξψκηθν.


ηελ νκαδηθή παληνκίκα ηα πεξηζζφηεξα παηδηά ράξεθαλ πνιχ κε ηε
δνχγθια.



ηνπο απηνζρεδηαζκνχο ηα παηδηά κε πνιχ θέθη έθαλαλ ηνλ
απηνζρεδηαζκφ πνπ δπν αδέξθηα βξίζθνληαη ζην δσκάηηφ ηνπο θαη ην
έλα ζέιεη λα παίμεη ελψ ην άιιν ζέιεη λα δηαβάζεη γηα ην ζρνιείν.
ρνιίαζαλ φηη ηνπο ζπκβαίλεη ζπρλά.



ηελ αλάιεςε ξφινπ απφ ην έξγν ηνπ Μνιηέξνπ «Ο θαηά θαληαζίαλ
αζζελήο» θνξίηζηα απφ ην Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. πνπ ήηαλ ζην ηκήκα ηεο
ξαπηηθήο δήηεζαλ λα παίμνπλ ηηο κνδίζηξεο πνπ ζα έξαβαλ ην λπθηθφ
ηεο θφξεο ηνπ Αξγθάλ. Πεξηέγξαθαλ κε θάζε ιεπηνκέξεηα πσο ζα ην
έξαβαλ απφ ην πέπιν σο ηελ νπξά.

ην ελδέθαην εξγαζηήξην Θεαηξηθήο Αγσγήο:


ηελ άζθεζε ζσκαηηθήο έθθξαζεο ηα παηδηά, πνπ έπξεπε λα
πεξπαηήζνπλ κηκνχκελα γλσζηνχο αλζξψπνπο ηεο πνιηηηθήο, ηεο
ηζηνξίαο θ.ιπ., επέιεμαλ λα θάλνπλ πνιηηηθνχο πνπ βιέπνπλ ζπρλά
ζηελ ηειεφξαζε.



ηελ παληνκίκα αλάκεζα ζε πνιιά ζέκαηα ζρεηηθά κε εκπφδηα –
θηλδχλνπο ηα πεξηζζφηεξα παηδηά επέιεμαλ λα παξαζηήζνπλ φηη
πξνζπαζνχλ λα μεθχγνπλ απφ έλα ρηαπφδη.



ηα παηρλίδηα ξφισλ ζηηο ζπλεληεχμεηο αλάκεζα ζε ηδηνθηήηε ζπηηηνχ
θαη επίδνμν ελνηθηαζηή ηα πεξηζζφηεξα παηδηά ήζειαλ ηνλ ξφιν ηνπ
ηδηνθηήηε ζπηηηνχ.



ηελ δξακαηνπνίεζε, ζηηο δηαθεκίζεηο ηα παηδηά γεινχζαλ πνιχ κε
αληηδηαθεκίζεηο κε θαξακέιεο γηα ην ιαηκφ πνπ αληί λα καιαθψζνπλ
ηνλ ιαηκφ, πξνθαινχζαλ βήρα.
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ην δσδέθαην εξγαζηήξην Θεαηξηθήο Αγσγήο:


ηελ άζθεζε ζσκαηηθήο έθθξαζεο ηα παηδηά, πνπ έπξεπε λα
πεξπαηήζνπλ κηκνχκελνη επαγγέικαηα, έβαιαλ φιν ηνλ ελζνπζηαζκφ
ηνπο θαη νη ηξεινί θηζαξίζηεο θέξδηζαλ ηηο εληππψζεηο.



ηελ παληνκίκα αλάκεζα ζε πνιιά ζέκαηα ζρεηηθά κε εκπφδηα –
θηλδχλνπο ηα πεξηζζφηεξα παηδηά επέιεμαλ λα παξαζηήζνπλ φηη είλαη
κηα κχγα πνπ πξνζπαζεί λα μεθχγεη απφ ηνλ ηζηφ ηεο αξάρλεο.



ηνπο απηνζρεδηαζκνχο ηα θνξίηζηα ήζειαλ λα παίμνπλ ηηο θπξίεο πνπ
ν θιέθηεο πήξε ηα θνζκήκαηά ηνπο, ελψ φια ηα αγφξηα ήζειαλ λα
είλαη αζηπλνκηθνί.



ηελ αλάιεςε ξφινπ απφ ην έξγν ηνπ Μνιηέξνπ «Ο θαηά θαληαζίαλ
αζζελήο» ηα θνξίηζηα ραίξνληαλ λα θάλνπλ θνξηηζίζηηθε θνπβέληα ζαλ
ηελ ππεξέηξηα Σνπαλέηα θαη ηελ θφξε ηνπ Αξγθάλ
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ΥΟΛΙΑ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ
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