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Θεωρητική θεμελίωση της έρευνας
Η αντίληψη της Σύγχρονης Παιδαγωγικής για τη

σημαντικότητα του παιχνιδιού στην ολόπλευρη

ανάπτυξη του παιδιού (Piaget, Vygotsky, Froebel,

Montessori, Bruner, Decroly, Deway, Papert):

➢ Υγιής ανάπτυξη του παιδιού - Δόμηση αυτοεικόνας -

Ενίσχυση συνεργασίας

➢ Μέσον εκπαίδευσης και αγωγής - Προώθηση

ομαδοκεντρικής διδασκαλίας – Βιωματική μάθηση

(Διαμαντόπουλος, 2009)

Προσπάθεια προσδιορισμού του παιχνιδιού 

μέσω κατηγοριοποίησης. 

➢ Οι κατηγορίες με βάση την οργάνωση του παιχνιδιού 

από τους παιδαγωγούς: (Ελεύθερο & δομημένο)

➢ Οι κατηγορίες του παιχνιδιού ανάλογα την ηλικία του 

παιδιού: (μοναχικό, ομαδικό, παράλληλο, αυθόρμητο, 

κατευθυνόμενο)

➢ Κατηγοριοποίηση σύμφωνα με το στόχο του παιχνιδιού: 

(κίνησης, πνευματικό, κοινωνικό, συμβολικό-

φανταστικό, μιμητικό, θεατρικό, μουσικό-κινητικό, 

αισθησιο-κινητικό και εξερευνητικό, κατασκευαστικό, 

ηλεκτρονικό ή ψηφιακό) (Κάππας, 2005)



Θεωρητική θεμελίωση της έρευνας

Παράγοντες που διαμορφώνουν τον τρόπο του παιχνιδιού σε περιόδους κρίσης – πανδημίας:

➢ Μέτρα, συνέπειες και ψυχολογικές επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19 σε ενήλικες, εφήβους και παιδιά. 

• Προσωρινό κλείσιμο σχολείων, απαγόρευση συναθροίσεων – μετακινήσεων, υποχρεωτική χρήση μάσκας, 

αναστολή λειτουργίας εστίασης και χώρων αναψυχής (Hale, Petherick, Phillips, & Webster, 2020).

• Ψυχολογικές, κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις (Hale, Petherick, Phillips, & Webster, 2020).

Κυρίως στα παιδιά (Κουτελέκος, 2020)

• Αδυναμία αλληλεπίδρασης

• Απουσία παιχνιδιού με συνομηλίκους

• Ανάγκη για εκτόνωση σωματική και ψυχική

• Εμφάνιση στοιχείων παλινδρόμησης στην ανάπτυξη τους



Θεωρητική θεμελίωση της έρευνας

Παράγοντες που διαμορφώνουν τον τρόπο του παιχνιδιού σε περιόδους κρίσης – πανδημίας:

➢ Η σύγχρονη και ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση στη προσχολική ηλικία σε περίοδο Πανδημίας Covid -19.

(ψηφιακά εργαλεία, πόροι, πλατφόρμες)

Παιδαγωγοί και παιδιά προσχολικής αγωγής αντιμέτωποι:

• Έλλειψη διαδικτυακής διδακτικής εμπειρίας (UNESCO, 1994).

• Έλλειψη τεχνολογικής υποστήριξης (UNESCO, 1994).

• Ανησυχία για την ένταξη όλων των μαθητών στην εκπαιδευτική εξ αποστάσεως διαδικασία (Miller, 2020).

• Αναζήτηση υποστήριξης από τους γονείς στο έργο τους (Τζήλου & Παπαδημητρίου, 2021).

• Ανακάλυψη νέων τρόπων και στρατηγικών εφαρμογής του εκπαιδευτικού προγράμματος εξ αποστάσεως.



Θεωρητική θεμελίωση της έρευνας

Το παιχνίδι ως εκπαιδευτικό εργαλείο σε ένα συμπεριληπτικό πλαίσιο προσχολικής 

αγωγής.

• Κατάλληλα διαμορφωμένο περιβάλλον με υλικά που εξελίσσουν την ανάπτυξη

• Εύστοχο ώστε να οδηγεί τα παιδιά ομαλά σε νέες μαθησιακές εμπειρίες και διαδρομές

• Φέρει χαρακτηριστικά γνωρίσματα τη δημιουργικότητα και τη φαντασία

• Απαντά στις ανάγκες και τις δυνατότητες του κάθε μαθητή

• Δημιουργεί τις συνθήκες για αλληλεπίδραση και συνεργασία

• Ενδυναμώνει την ενσυναίσθηση και την αποδοχή (Ζώνιου-Σιδέρη, Λαμπροπούλου, Παπασταυρινίδου, 

Τσεμρίδου, & Χριστοπούλου, 2015a)



Θεωρητική θεμελίωση της έρευνας

Το θεατρικό παιχνίδι ως εκπαιδευτικό εργαλείο σε ένα συμπεριληπτικό πλαίσιο.

➢ Το θεατρικό παιχνίδι ως μέσο συνεργατικής – βιωματικής προσέγγισης στην εκπαιδευτική διαδικασία.

• Κυρίαρχη θέση στην βιωματική εκπαίδευση κατέχει η εμπειρία όπου βοηθά να οικοδομηθεί η γνώση.

• Οι γνώσεις ανακαλύπτονται και βιώνονται αυθόρμητα μέσο της φαντασίας

➢ Τα οφέλη του θεατρικού παιχνιδιού σε ένα συμπεριληπτικό πλαίσιο προσχολικής αγωγής.

• Ενδυνάμωση συνεργασίας & ενεργή συμμετοχή όλων των παιδιών

• Κατανόηση γνώσης & διαμόρφωση κριτικής σκέψης

• Γνωριμία με τις τέχνες

• Ελεύθερη έκφραση & επικοινωνία

• Ενίσχυση ελλειμάτων & ανάδειξη δυνατοτήτων

• Τήρηση κανόνων & ορίων

• Ενίσχυση δημιουργικότητας & επίλυση προβλημάτων

• Ψυχοσυναισθηματική διάπλαση και ωρίμανση



Αναγκαιότητα της έρευνας

 Περιορισμένες ερευνητικές παιδαγωγικές μελέτες στην Προσχολική ηλικία

στους Παιδικούς Σταθμούς

➢ Ελάχιστες παραπλήσιες έρευνες σχετικά με την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση σε Ελληνικά

Νηπιαγωγεία

 Η κυρίαρχη θέση που κατέχει το παιχνίδι στη ζωή των παιδιών προσχολικής ηλικίας



Σκοπός της έρευνας

Διερεύνηση απόψεων και στάσεων Παιδαγωγών προσχολικής ηλικίας σχετικά με τον 

υποστηρικτικό ρόλο του παιχνιδιού, σε περίοδο κρίσης-πανδημίας Covid-19

Κατά πόσο ήταν εύκολο να προωθηθεί το παιχνίδι με την υλοποίηση εξ αποστάσεως 

προγραμμάτων



Ερευνητικά ερωτήματα

❖ Ποιες είναι οι αντιλήψεις των παιδαγωγών προσχολικής αγωγής 

• για την αναγκαιότητα του παιχνιδιού στη ζωή των παιδιών, σε περίοδο κρίσης/Πανδημίας 

Covid-19; 

• για τη συμβολή του παιχνιδιού στην ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών προσχολικής 

ηλικίας;

• σχετικά με τη διαφοροποίηση του παιχνιδιού στο χώρο του σχολείου, βάσει των νέων 

υγειονομικών πρωτοκόλλων, λόγω πανδημίας Covid-19

• για την υλοποίηση εξ’ αποστάσεως προγραμμάτων, σε σχέση με το παιχνίδι;



Ερευνητικά ερωτήματα

❖ Πώς διαχειρίζεται το πλαίσιο του σχολείου κι ο παιδαγωγός προσχολικής ηλικίας, μια κατάσταση 

κρίσης και πιο συγκεκριμένα πανδημίας Covid-19;  

❖ Κατά πόσο  εφάρμοσαν οι παιδαγωγοί εξ’ αποστάσεως προγράμματα, που προωθούν το παιχνίδι σε 

παιδιά προσχολικής ηλικίας, κατά την περίοδο εγκλεισμού(λόγω πανδημίας- Covid-19); 

❖ Σε ποιο βαθμό το θεατρικό παιχνίδι γίνεται μια προστιθέμενη αξία στο παιδαγωγικό έργο των 

παιδαγωγών, σ’ ένα συμπεριληπτικό πλαίσιο; 

❖ Υπάρχουν διαφοροποιήσεις αναφορικά με τη συχνότητα εφαρμογής δράσεων θεατρικού παιχνιδιού 

σε σχέση με την προ Covid-19 εποχή; 

❖ Κατά πόσο εφαρμόζουν οι παιδαγωγοί προσχολικής αγωγής παιχνίδια/ δράσεις σ’ ένα 

συμπεριληπτικό πλαίσιο; 



ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

: 

Ποσοτική έρευνα

Εύρεση δείγματος:

Δειγματοληψία 

χιονοστιβάδας

Ερωτηματολόγιο

(google forms)

ΔΕΙΓΜΑ

151 Παιδαγωγοί 
Προσχολικής 

Αγωγής

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

&

ΑΝΑΛΥΣΗ

IBM SPSS

Microsoft 
Excell

Microsoft 
Word



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ- ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ- ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ- ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σχέση εργασίας



ΜΕΤΡΑ-

ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΟΙ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ- ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ

ΣΥΜΒΟΛΗ 

ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ- ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ

ΑΝΑΓΚΗ 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ- ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ

ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΟΙ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΓΙΑ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΣΕΩΝ



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

❖ Συμβάλει καθοριστικά στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού

❖ Η σημαντικότερη παράμετρος στο παιδαγωγικό έργο

❖ Ενισχύει δεξιότητες ( συνεργασία, η επικοινωνία και η ενσυναίσθηση κ.α.)

❖ Η πανδημία Covid-19 και τα μέτρα ανασταλτικοί παράγοντες

❖ Περιορισμοί (χρήση αυλής , τήρηση αποστάσεων, απολύμανση)

❖ Ανάγκη επιμόρφωσης παιδαγωγών σε σύγχρονα θέματα, για τη λειτουργία των παιχνιδιών μέσω τηλεδιάσκεψης

❖ Το Θεατρικό Παιχνίδι ενίσχυση διαφορετικότητας

❖ Επικοινωνία παιδαγωγών παιδιών μέσω σύγχρονης ή ασύγχρονης επικοινωνίας

❖ Προτάσεις ιστοριών , ψηφιακή αφήγηση μέσω Η/Υ, μουσικοκινητικές δράσεις.

❖ Το θεατρικό παιχνίδι και πάλι υπερίσχυε σε σχέση με τη δημιουργία χειροτεχνιών και κατασκευών

❖ Προσέγγιση της διαφορετικότητας μέσω του Θεατρικού Παιχνιδιού

❖ Οι παιδαγωγοί, παραμένουν δημιουργικοί και εφευρίσκουν τρόπους επίτευξης των στόχων τους με γνώμονα πάντα το παιδί

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
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Σας ευχαριστούμε για την 

προσοχή σας!!!


