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Περίληψη 
 

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τη δημιουργία ενός 
αλληλεπιδραστικού αφηγήματος με τη χρήση της διαδικτυακή πλατφόρμας 
προγραμματισμού του Scratch, και εξετάζει τη συμβολή της διαδραστικής 
αφήγησης στη βελτίωση της διαδικασίας μάθησης. Αφορμή για την εκπόνησή 
της, αποτέλεσε η διαπίστωση, πως οι σημερινοί μαθητές στην πλειοψηφία τους, 
δυσκολεύονται να συμμετέχουν σε παρωχημένες διδασκαλίες, οι οποίες απέχουν 
κατά πολύ, πλέον, από τα δικά τους ενδιαφέροντα και έτσι απομακρύνονται 
συναισθηματικά από την αξία της μόρφωσης. Αναζητώντας επομένως, έναν 
τρόπο να γεφυρώσουμε την απόσταση αυτή, αποφασίσαμε να εκμεταλλευτούμε 
τη θετική απήχηση των νέων τεχνολογιών σε όλες ανεξαιρέτως τις ηλικιακές 
ομάδες, και να προτείνουμε ένα νέο τρόπο διδασκαλίας του μαθήματος των 
Θρησκευτικών που να βασίζεται στη χρήση τους. Μέτα από την ολοκλήρωση της 
ανάλογης έρευνας, οδηγηθήκαμε στο συμπέρασμα πως οι αρχικές μας 
προσδοκίες περί παροχής κινήτρων και ενεργής συμμετοχής στη μάθηση, 
επαληθεύτηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό. Επομένως, αξίζει να γίνουν και άλλες, 
παρόμοιες μελέτες, ώστε να συμβάλλουν και αυτές με τη σειρά τους στην 
αναβάθμιση την ελληνικής εκπαιδευτικής πραγματικότητας.  

 
Λέξεις Κλειδιά  

 
Τεχνολογία, διαδραστική αφήγηση, Μεγάλη Εβδομάδα, εφαρμογή, διδασκαλία, 

κίνητρα μάθησης 
 

 
Abstract 

 
This paper discusses the creation of an interactive narration using the 

wed of Scratch programming platform, and examines the contribution of 
interactive storytelling to the improvement of the learning process. The reason 
for its preparation was the realization that the majority of today’s students has 
difficulty participating in outdated teaching, which is not relevant to their own 
interests and thus they become emotionally detached from the value of 
education. Investigating therefore, a way to bridge that emotional distance, we 
decided to take advantage of the positive impact of new technologies on all age 
groups without exception and propose a new way of teaching Religious 
Education based on its use. After the completion of the corresponding 
investigation, we came to the conclusion that our initial expectations to motivate 
and make students participate in learning, were well justified. Consequently, it is 
worth conducting similar studies, which are to contribute to the upgrading of the 
Greek education reality.   

 

Key Words 
 
Technology, interactive storytelling, Holy Week, application, teaching process, 

motivated teaching 
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1. Θρησκεία και Εκπαίδευση 
 
 

1.1. Το μάθημα των Θρησκευτικών στο Δημοτικό Σχολείο: οι σκοποί και οι 
στόχοι του. 

 
Ένα από τα μεγαλύτερα διλλήματα της νεοελληνικής εκπαίδευσης, το 

οποίο έχει απασχολήσει και συνεχίζει να απασχολεί μέχρι σήμερα ολόκληρη την 
εκπαιδευτική κοινότητα, το εκάστοτε Υπουργείο Παιδείας, το Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο, αλλά και ολόκληρη την κοινωνία, είναι η διατήρηση ή μη του 
μαθήματος των Θρησκευτικών στην θεσμοθετημένη και παρεχόμενη από το 
κράτος εκπαίδευση.  

Οι διάφορες απόψεις που εκφράζονται σχετικά με αυτό το ζήτημα, μας 
δίνουν το δικαίωμα να ονομάσουμε το μάθημα των Θρησκευτικών «σημείον 
αντιλεγόμενον». Για πολλούς, πρόκειται για ένα μονοφωνικό μάθημα, 
ομολογιακού χαρακτήρα που σκοπό έχει την κατήχηση και τον προσηλυτισμό 
των παιδιών στην ορθόδοξη πίστη. Φυσικά, ένα τέτοιου είδους μάθημα είναι 
ασυμβίβαστο με το πολυπολιτισμικό και πλουραλιστικό χαρακτήρα των 
σύγχρονων κοινωνιών αλλά έρχεται και σε αντίθεση με το 13ο άρθρο του 
συντάγματος περί «θρησκευτικής ελευθερίας».  Έτσι η απομάκρυνσή του από 
τον τομέα της εκπαίδευσης ή  στην καλύτερη περίπτωση, η αναθεώρηση του 
περιεχομένου του προς την κατεύθυνση της θρησκειολογίας, είναι αναγκαία, 
προκειμένου να εκπληρωθούν οι ευρωπαϊκές προσδοκίες κι επιταγές, έτσι όπως 
αυτές έχουν ορισθεί στην πρόσφατη Κοινοβουλευτική Συνδιάσκεψη του 
Συμβουλίου της Ευρώπης (Γιαγκάζογλου, 2007). 

Από την άλλη πλευρά η άποψη πως ο χαρακτήρας του μαθήματος πρέπει 
να διατηρηθεί ως έχει, δηλαδή ομολογιακός, αναπτύσσεται κι αυτή γύρω από τη 
δική της επιχειρηματολογία, θεωρώντας πως η ορθόδοξη πίστη αποτελεί 
συστατικό παράγοντα του ελληνικού έθνους και πυλώνα του πολιτισμού. 
Άλλωστε μέχρι και σήμερα η θρησκευτική ομοιογένεια στην Ελλάδα, η οποία 
υπολογίζεται γύρω στο 97%, είναι αρκετά μεγάλη, ώστε να υποχρεώνει την 
τήρηση του συντάγματος και συγκεκριμένα του άρθρου 3 παράγραφος 1 περί 
«επικρατούσας θρησκείας», που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η θρησκεία 
της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού . Επιπλέον, ένας από τους 
πρωταρχικούς σκοπούς της παιδείας, έτσι όπως αυτοί ορίζονται στο 16ο άρθρο 
του συντάγματος, είναι «η ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης». 
Συνεπώς δεν νοείται παιδεία αποκομμένη από τη θρησκευτική αγωγή 
(Γιαγκάζογλου, 2007).   

Έχοντας υπόψη μας όλα τα παραπάνω, μπορούμε να πούμε πως 
οδηγούμαστε στον εξής προβληματισμό: Ως σύγχρονος εκπαιδευτικός πως 
πρέπει να αντιμετωπίζω το εν λόγω μάθημα; Με καχυποψία και επιφύλαξη ή με 
ενδιαφέρον και ενθουσιασμό; 

Φυσικά, η απάντηση σε αυτή την ερώτηση είναι τελείως υποκειμενική 
και σχετίζεται με τις προσωπικές αντιλήψεις του καθενός, η οποίες πολλές 
φορές διαμορφώνονται κάτω από το καθεστώς της άγνοιας. Εφόσον όμως η 
θρησκευτική αγωγή είναι εδώ και χρόνια κατοχυρωμένη από το Σύνταγμα, θα 
έπρεπε πριν από οποιαδήποτε άσκηση κριτικής να δούμε ποιοι είναι οι σκοποί 
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και οι στόχοι που θέτει. Έτσι μπορούμε να καταλήξουμε σε ασφαλέστερα 
συμπεράσματα και να μην αναπαράγουμε έτοιμες απόψεις.  

Σύμφωνα λοιπόν, με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, το οποίο έχει 
δομηθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, η θρησκευτική αγωγή των παιδιών 
συνεισφέρει στην ομαλή συναισθηματική, ηθική και κοινωνική τους ανάπτυξη. 
Επίσης υπηρετεί το γενικό σκοπό της παιδείας, ο οποίος αφορά τη διαμόρφωση 
ελεύθερων και υπεύθυνων πολιτών. Πιο αναλυτικά, μέσα απ’ τη διδασκαλία του 
μαθήματος των Θρησκευτικών στοχεύουμε: 

 Στην απόκτηση γνώσεων γύρω από τη χριστιανική πίστη και την 
Ορθόδοξη χριστιανική παράδοση 

 Στην ανάπτυξη θρησκευτικής συνείδησης 
 Στην προβολή της ορθόδοξης πνευματικότητας ως ατοµικού και 

συλλογικού βιώματος 
 Στην κατανόηση της χριστιανικής πίστης ως µέσου νοηµατοδότησης του 

κόσµου και της ζωής 
 Στην παροχή ευκαιριών στους μαθητές για θρησκευτικό προβληματισμό 

και στοχασµό 
 Στην κριτική επεξεργασία των θρησκευτικών παραδοχών, αξιών, 

στάσεων 
 Στη διερεύνηση του ρόλου που έπαιξε και παίζει ο Χριστιανισµός στον 

πολιτισµό και την ιστορία της Ελλάδας και της Ευρώπης 
 Στην κατανόηση της θρησκείας ως παράγοντα που συντελεί στην 

ανάπτυξη του πολιτισμού και της πνευματικής ζωής 
 Στην επίγνωση της ύπαρξης διαφορετικών εκφράσεων της 

θρησκευτικότητας 
 Στην αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων και των μεγάλων 

σύγχρονων διλλημάτων 
 Στην ανάπτυξη ανεξάρτητης σκέψης και ελεύθερης έκφρασης 
 Στην αξιολόγηση του Χριστιανισµού ως παράγοντα βελτίωσης της ζωής 

των ανθρώπων 

Εάν λοιπόν διαβάσουμε προσεκτικά τους παραπάνω στόχους 
συμπεραίνουμε πως αντί να μετατρέπουν το μάθημα σε κατήχηση, του 
προσδίδουν έναν εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα, προωθώντας την απόκτηση 
γνώσεων σχετικά με το Χριστιανισμό, την ανάπτυξη κριτικής στάσης απέναντι 
σε θέματα που αφορούν την πίστη, καθώς και την παρακίνηση για περαιτέρω 
εμβάθυνση στην ορθόδοξη ομολογία αλλά και στην ευρύτερη έννοια της 
θρησκείας. Άλλωστε, το να είσαι γνώστης δε σε κάνει αυτόματα και πιστό, σε 
βοηθάει ωστόσο να διευρύνεις τους ορίζοντες σου και να διαμορφώσεις τη δική 
σου προσωπική άποψη. Το ζήτημα που προκύπτει βέβαια σε αυτό το σημείο 
είναι, το γιατί να διδάσκεται μόνο η Χριστιανική πίστη και μάλιστα η ορθόδοξη 
ομολογία της και να μην παρουσιάζονται εξίσου οι υπόλοιπες θρησκείες και 
ομολογίες ή τουλάχιστον οι πιο διαδεδομένες.  

 Ένα τέτοιο εγχείρημα όπως είναι φυσικό απαιτεί αρχικά πολύωρη     
ενασχόληση με κάθε θρησκεία ξεχωριστά αλλά και ανάλογη πνευματική 
ωρίμανση από τη μεριά των μαθητών, που είναι ίσως και το πιο σημαντικό 
κομμάτι. Στην περίπτωση όμως του Δημοτικού σχολείου αλλά και μέχρι το 
Λύκειο απουσιάζουν και οι δύο αυτές προϋποθέσεις. Βέβαια τα παιδιά, ήδη από 
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πολύ μικρή ηλικία, αρχίζουν να θέτουν θεολογικά ερωτήματα και να 
προβληματίζονται γύρω από υπαρξιακά και άλλα παρόμοια θέματα 
(Δεληκωσταντής, 2009). Παρ’ όλα αυτά δεν είναι ακόμα σε θέση να κάνουν 
συγκρίσεις, να εξετάζουν κριτικά ένα ζήτημα όπως αυτό της επιλογής θρησκείας 
και να εξάγουν αντίστοιχα συμπεράσματα. Έτσι λοιπόν, μέχρι να κατακτηθούν 
οι παραπάνω δεξιότητες θα ήταν καλό να υπάρχει μία μόνο θρησκεία στο 
επίκεντρο και μάλιστα αυτή που τους είναι περισσότερο οικία. Στην περίπτωση 
της Ελλάδας, αυτή αντικατοπτρίζεται στην ίδια την ορθοδοξία. 

Όσον αφορά τώρα το Δημοτικό Σχολείο, η στοχοθεσία του Αναλυτικού 
Προγράμματος Σπουδών ειδικεύεται και προσαρμόζεται στις ανάγκες και τις 
δυνατότητες των μικρών παιδιών. Αναλυτικότερα, με τη διδασκαλία του 
μαθήματος των Θρησκευτικών, επιδιώκεται οι μαθητές: 

 Να γνωρίσουν βασικές παραστάσεις, έννοιες και σύµβολα της ορθόδοξης 
πίστης και ζωής. 

 Να αντιληφθούν την αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο και τον κόσµο. 
 Να ανακαλύψουν τη σηµασία και την επικαιρότητα του Ευαγγελίου για 

την προσωπική και κοινωνική ζωή και τον πολιτισµό. 
 Να καλλιεργήσουν πνεύµα έµπρακτης αλληλεγγύης, ειρήνης και 

δικαιοσύνης, σεβασµού της θρησκευτικής ιδιαιτερότητας και 
συνύπαρξης µε το «διαφορετικό». 

 Να εκτιµήσουν την ανάγκη σεβασµού και προστασίας του 
περιβάλλοντος, καθώς και της πολιτισµικής κληρονομιάς του τόπου µας 
και γενικότερα της ανθρωπότητας. 

 Να κατανοήσουν τι σηµαίνει να είναι κάποιος ενεργό µέλος 
εκκλησιαστικής κοινότητας 

Και σε αυτή την περίπτωση συνειδητοποιούμε πως ο χαρακτήρας του 
μαθήματος είναι ανάλογος των περιστάσεων και των προσδοκιών της 
κοινωνίας και όχι ξένος προς τα προβλήματα και τις απαιτήσεις της. Ένα ακόμα 
σημείο που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι το πώς οι στόχοι που 
θέτονται υλοποιούνται μέσα στο χρόνο, από ποια ύλη συνοδεύονται και πως 
αυτή κατανέμεται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ως επί το πλείστον, βέβαια, οι 
παραπάνω στόχοι είναι μακροπρόθεσμοι κι  έτσι δεν αφορούν μόνο το Δημοτικό 
Σχολείο αλλά συνεχίζουν να υφίστανται και στις επόμενες βαθμίδες. Το 
περιεχόμενο ωστόσο του μαθήματος είναι προσαρμοσμένο, κάθε φορά, στις 
ανάγκες και τις απαιτήσεις της αντίστοιχης ηλικιακής ωρίμανσης. Όσον αφορά 
τώρα την κατανομή της ύλης στη πρωτοβάθμια εκπαίδευση, αυτή έχει ως εξής. 

Στις πρώτες δύο τάξεις του Δημοτικού Σχολείου οι μαθητές έρχονται σε 
μια πρώτη επαφή με τις γιορτές, τις επετείους και την παράδοση της χώρας μας 
μέσα από το μάθημα της μελέτης περιβάλλοντος. Η πρώτη αυτή γνωριμία θέτει 
τη βάση για την κατανόηση του κόσμου γύρω τους, όσον αφορά τις συνήθειες, 
τα ήθη και τα έθιμα του τόπου. Στη Γ’ Δημοτικού εισάγεται ως αυτοτελές πλέον 
μάθημα, αυτό των Θρησκευτικών. Μέχρι και την τελευταία τάξη του Δημοτικού 
οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν την βιβλική ιστορία του 
Χριστιανισμού, την πορεία του μέσα στους αιώνες, την συμβολή του στον 
πολιτισμό καθώς και την πνευματική του διάσταση και σημασία. Επιπλέον, 
συναντούν ευκαιρίες προβληματισμού σχετικά με το ποια μπορεί να είναι η 
συνεισφορά του στην αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων και 



8 
 

αδιεξόδων ή στην αναζήτηση αξιολογικού προσανατολισμού και ταυτότητας 
(Γιαγκάζογλου, 2007). Πόσο εύκολο όμως είναι για έναν εκπαιδευτικό να 
υπηρετήσει τη συγκεκριμένη στοχοθεσία και να τη φέρει εις πέρας;  

Η αλήθεια είναι πως το εγχείρημα αυτό θεωρείται αρκετά δύσκολο. Η 
δυσκολία αυτή έγκειται, ως επί το πλείστον, στο χαρακτήρα του μαθήματος, ο 
οποίος ξεφεύγει απ’ τη στείρα γνώση και την απόκτηση δεξιοτήτων και 
προσανατολίζεται στην καλλιέργεια του χαρακτήρα, την ανάπτυξη της 
προσωπικότητας και την αφύπνιση του πνεύματος. Προσπαθεί δηλαδή, να θέσει 
το θεμέλιο για μια ομαλή και συνάμα σφαιρική ανάπτυξη της παιδικής ψυχής 
(Δελικωνσταντής, 2009). Υπάρχουν όμως και άλλοι λόγοι που συντελούν στην 
αυξημένη δυσκολία της διδασκαλίας του μαθήματος. 

Πρώτον, η ολοένα και αυξανόμενη υποτίμηση της παιδαγωγικής αξίας 
του μαθήματος, όπως αυτή παρουσιάστηκε και στην αρχή του κεφαλαίου. 
Δεύτερον η περιφρόνηση γενικότερα της θρησκείας, ως επιτακτική ανάγκη της 
ανθρώπινης ψυχής, από τις σύγχρονες κοινωνίες των ανεπτυγμένων χωρών. 
Τρίτον η πενιχρή έως ανύπαρκτη θρησκευτική αγωγή που έχουν ως υπόβαθρο 
τα παιδιά πριν αλλά και κατά τη διάρκεια φοίτησής τους στις διάφορες 
βαθμίδες της εκπαίδευσης. Και τέλος, η απομάκρυνση από την ορθόδοξη πίστη 
και παράδοση του Νεοέλληνα, λόγω της λανθασμένης αντίληψης που επικρατεί, 
ακόμα και σήμερα, περί πουριτανισμού ή σκοταδισμού (Δελικωνσταντής, 2009).      

Εν κατακλείδι, φτάνουμε στο συμπέρασμα πως το μάθημα των 
θρησκευτικών είναι το μόνο που ασχολείται κυρίως με τον ψυχισμό των 
παιδιών, την καλλιέργεια του χαρακτήρα τους και την ανάπτυξη της 
προσωπικότητάς τους. Και μόνο γι αυτό το λόγο μπορεί να θεωρηθεί υψίστης 
σημασίας και να διεκδικήσει από την εκπαιδευτική κοινότητα, στο σύνολο των 
εκφάνσεων της, την αντίστοιχη μεταχείριση.  

 
 
 
 

1.2. Τρόποι και μέσα διδασκαλίας του μαθήματος των Θρησκευτικών. 

Καθώς διανύουμε τον 21ο αιώνα, ο οποίος συνοδεύεται από μεγάλες και 
ραγδαίες εξελίξεις σε διάφορους τομείς της σύγχρονης πραγματικότητας, 
συνειδητοποιούμε πως η συνεχής αλλαγή της κοινωνίας είναι αναπόφευκτη 
αλλά και αναγκαία, προκειμένου να επιτευχθεί η διατήρησή της στο χρόνο. Οι 
διαρκείς καινοτομίες στον τομέα της τεχνολογίας για παράδειγμα, 
διαφοροποιούν, κατ’ εξακολούθηση, τα διαθέσιμα μέσα και τις συνθήκες 
διαβίωσης, διευρύνουν ορίζοντες και δημιουργούν νέες ευκαιρίες και πεδία 
ενασχόλησης. Επίσης, τα νέα δεδομένα που προκύπτουν σε διάφορους τομείς 
της επιστήμης πριμοδοτούν την έναρξη νέων συζητήσεων και προβληματισμών 
προκειμένου, να ληφθούν οι ανάλογες αποφάσεις επαναπροσδιορισμού 
θεωρημάτων, πρακτικών και νοοτροπιών που ισχύουν μέχρι τη δεδομένη 
χρονική στιγμή. Ένας τέτοιος τομέας είναι κι αυτός της Παιδαγωγικής 
Επιστήμης. 

Ως έννοια, ο όρος «παιδαγωγική» γεννήθηκε στην αρχαία Ελλάδα. Εκείνη 
την εποχή βέβαια οι εννοιολογικές αναπαραστάσεις, με τις οποίες ταυτιζόταν, 
ήταν εντελώς διαφορετικές. Ο όρος έτσι όπως αποδίδεται σήμερα 
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σημασιολογικά, είναι αρκετά μεταγενέστερος και  το εννοιολογικό του 
υπόβαθρο οικοδομήθηκε σταδιακά. Βέβαια η ένταξή της Παιδαγωγικής στη 
χορεία των επιστημών, επιτελέστηκε τελικά τον 19ο αιώνα. Τα χρόνια που 
ακολούθησαν, αξιοποιήθηκαν ερευνητικά, έτσι ώστε μέχρι τις αρχές του 
προηγούμενου αιώνα να αναπτυχθεί μία ικανοποιητική βιβλιογραφία, πάνω 
στην οποία, η επιστήμη αυτή κατάφερε να εδραιωθεί και να αναδυθεί (Λαγός, 
2008). Φυσικά, όπως συμβαίνει με κάθε επιστήμη, η έρευνα δεν παύει να 
αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της και να συντελεί στην διαρκή εξέλιξή της. Με 
ποιόν τρόπο όμως οι αλλαγές στην κοινωνία επηρεάζουν την πορεία της 
επιστήμης; 

Απάντηση σε αυτό το ερώτημα έρχεται να δώσει η υπάρχουσα 
βιβλιογραφία που απεικονίζει παραστατικά τη σταδιακή διαδοχή των 
παιδαγωγικών θεωρήσεων και εφαρμογών. Για παράδειγμα, η μετάβαση από τη 
δασκαλοκεντρική προσέγγιση της εκπαίδευση στη μαθητοκεντρική ήταν 
απόρροια μιας διαφορετικής θεώρησης της παιδικής ηλικίας. Αρχικά λοιπόν 
επικρατούσε η αντίληψη πως το παιδί είναι μικρογραφία ενός ενήλικα. 
Σύμφωνα με αυτή την παραδοχή δεν είχε διαφοροποιημένες ανάγκες από αυτές 
των ενηλίκων (Λαγός, 2008). Αντιθέτως, όταν πρωτοδιατυπώθηκε η άποψη πως 
το παιδί είναι μία ξεχωριστή ψυχοσωματική και νοητική οντότητα με 
συγκεκριμένες ανάγκες και δυνατότητες, η βάση της εκπαίδευσης 
ταρακουνήθηκε συθέμελα μιας και ανατρεπόταν ο μέχρι τότε τρόπος 
διάρθρωσης και διεξαγωγής της μαθησιακής διαδικασίας. Συμπερασματικά, 
μπορούμε να  πούμε πως η Επιστήμη της Αγωγής εξελίσσεται σε συνάρτηση με 
την κοινωνία. Τι σχέση μπορεί να έχει όμως η Παιδαγωγική με το μάθημα των 
Θρησκευτικών; 

Προσπαθώντας να ορίσουμε αρχικά τον όρο αυτό καθ’ αυτό, θα 
μπορούσαμε να πούμε πως: «Παιδαγωγική είναι η επιστήμη που περιλαμβάνει 
το σύνολο των γνώσεων και των αρχών σύμφωνα με τις οποίες πρέπει να 
γίνεται η αγωγή των παιδιών» (Πυργιωτάκης, 2011 σελ. 64). Όπως όμως 
αναφέραμε και στο προηγούμενο κεφάλαιο, το κατεξοχήν μάθημα που ως κύριο 
μέλημά του έχει την αγωγή των παιδιών, είναι αυτό των Θρησκευτικών. 
Αναντίρρητα λοιπόν, στο κομμάτι της μεθοδολογίας, δηλαδή στο πώς και με 
ποια μέσα θα επιτυγχάνονται οι εκάστοτε στόχοι, οι φορείς της θρησκευτικής 
αγωγής συμβουλεύονται τις σύγχρονες θεωρίες της Διδακτικής Μεθοδολογίας, 
ενός επιμέρους κλάδου της Επιστήμης της Αγωγής. Ποιες είναι, επομένως, οι 
βασικές αρχές του μαθήματος των Θρησκευτικών, πάνω στις οποίες 
οικοδομούνται οι σχεδιασμοί μαθημάτων;  

Παρακάτω παρουσιάζονται οι 8 αυτές βασικές αρχές (Κογκούλη, 2008): 

1. Αρχή της συμφωνίας προς το σκοπό ή τους στόχους.  
2. Αρχή της παιδοκεντρικότητας 
3. Αρχή της επικοινωνίας 
4. Αρχή της συνολικότητας   
5. Αρχή της εποπτείας  
6. Αρχή της οικονομίας 
7. Αρχή της βιωματικότητας  
8. Εκκλησιοκεντρική αρχή  
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Αναλυτικότερα, ξεκινώντας από την πρώτη αρχή θα μπορούσαμε να 
πούμε πως αυτή σχετίζεται με την ίδια τη δομή της διδακτικής διαδικασίας. Θα 
πρέπει δηλαδή να δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο σχεδιασμό των διαφόρων 
δραστηριοτήτων, έτσι ώστε αυτές να συμφωνούν με του αντίστοιχους σκοπούς 
και στόχους της ενότητας. Εν συνεχεία, η δεύτερη αρχή προσανατολίζεται γύρω 
από τις επιμέρους ανάγκες και τους προσωπικούς προβληματισμούς των 
μαθητών (Γιαννούλης, 1993). Έτσι καθίσταται αναγκαίο, η διάρθρωση του 
μαθήματος να πραγματοποιείται με τέτοιο τρόπο ώστε να απάντα στις 
πολλαπλές ανησυχίες και να επιλύει συνήθη προβλήματα της παιδικής 
καθημερινότητας. Προχωρώντας προς την τρίτη αρχή, ερχόμαστε αντιμέτωποι 
με ένα άλλο ζήτημα που αφορά την επικοινωνία. Ανάλογα λοιπόν με το 
γλωσσικό επίπεδο των μαθητών θα πρέπει να προσαρμόζεται και το λεξιλόγιο 
του εκπαιδευτικού καθώς η σχολική τάξη δεν αποτελεί χώρο ακαδημαϊκών 
διαλέξεων και η χρήση επιτηδευμένου λεξιλογίου μπορεί να προκαλέσει 
επικοινωνιακό κενό. 

Η επόμενη αρχή, που ονομάζεται αρχή  της συνολικότητας, επιτάσσει την 
αντιμετώπιση του μαθήματος, από τη μεριά του εκπαιδευτικού, ως ένα ενιαίο 
σύνολο που διαμορφώνεται στη βάση μιας διήκουσας έννοιας. Η έννοια αυτή 
αποτελεί τον κεντρικό πυλώνα γύρω από τον οποίο περιστρέφεται ολόκληρο το 
μάθημα. Στο πλαίσιο αυτό, κατανοούμε πως η συνοχή των προγραμματισμένων 
δραστηριοτήτων κρίνεται απαραίτητη. Ακολούθως, συναντούμε την πέμπτη 
αρχή, η οποία αφορά τη χρήση εποπτικών μέσων κατά τη μαθησιακή διαδικασία 
(Γιαννούλης, 1993). Εάν θα θέλαμε να αποσαφηνίσουμε τον όρο εποπτικά μέσα 
μπορούμε να πούμε ότι αφορά τα διάφορα εργαλεία που αξιοποιούνται μέσα 
στη σχολική τάξη, προκειμένου να καταστεί ευκολότερη η επίτευξη των στόχων 
του μαθήματος. 

 Η έκτη αρχή τώρα, ονομάζεται αρχή της οικονομίας και αφορά την 
οικονομία από πλευράς του εκπαιδευτικού στο διδακτικό χρόνο. Κατά το 
σχεδιασμό λοιπόν του μαθήματος θα πρέπει να υπολογιστεί, συν τοις άλλοις, και 
ο χρόνος που απαιτείται για την διεκπεραίωση της κάθε φάσης έτσι ώστε να 
μην οδηγηθούμε σε  κατασπατάληση της διδακτικής ώρας, η οποία και 
θεωρείται πολύτιμη. Επιπροσθέτως, επιτακτική, σύμφωνα με την επόμενη αρχή, 
αυτή της βιωματικότητας, κρίνεται και η ανάγκη οικοδόμησης της διδασκαλίας 
πάνω στα βιώματα και τις εμπειρίες των μαθητών με σκοπό αυτά να 
αποτελέσουν αφετηρία προβληματισμού και διερεύνησης της νέας γνώσης. 
Τέλος η εκκλησιοκεντρική  αρχή, αφορά την αντιστοίχηση των μαθημάτων με τη 
μυστηριακή ζωή της εκκλησίας. Εκτός όμως από την απλή αναφορά στα 
μυστήρια αυτά, είναι αναγκαία και η απόκτηση προσωπικής εμπειρίας. Η 
προτροπή, προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση, είναι καθήκον του ίδιου του 
διδάσκοντα.  

Παρ’ όλο που οι παραπάνω αρχές στο σύνολό τους είναι οχτώ, στους 
περισσότερους σχεδιασμούς μαθημάτων εντοπίζονται μόνο μερικές από αυτές. 
Γίνεται, επομένως, εύκολα αντιληπτό πως δεν είναι υποχρεωτική η ταυτόχρονη 
εφαρμογή τους. Η επιλογή έγκειται στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της κάθε 
ενότητας και πραγματοποιείται από τον εκπαιδευτικό. Φυσικά για να επιτευχθεί 
μία διδασκαλία πρέπει να αποφασιστούν, εξ αρχής, οι μέθοδοι οι οποίες θα 
ακολουθήθούν. Όσον αφορά τη διδασκαλία των Θρησκευτικών, οι μέθοδοι 



11 
 

αυτοί είναι οι εξής: παραγωγική, επαγωγική, τελολογική και ευρετική 
(Κογκούλη, 2008).   

Παραγωγική μέθοδος. Ο δάσκαλος αρχικά παρουσιάζει στους μαθητές μία 
γενική έννοια, η οποία μπορεί να αποτελεί και την κεντρική του μαθήματος. Εν 
συνεχεία, επιχειρεί να την συγκρίνει με άλλες έννοιες ώστε να αποσαφηνιστεί 
και τέλος καλεί τους ίδιους τους μαθητές να διαμορφώσουν παραδείγματα, τα 
οποία θα εξειδικεύουν τη χρήση και τη σημασία της. Συμπεραίνουμε λοιπόν πως 
από το γενικό σταδιακά οδηγούμαστε στο ειδικό.    

Επαγωγική μέθοδος. Ο εκπαιδευτικός προσπαθεί να θέσει σαν αφετηρία 
της μαθησιακής πρακτικής, τις βιωματικές εμπειρίες των παιδιών, σε σχέση με 
τη κεντρική έννοια του μαθήματος, έτσι όπως αυτές διαμορφώνονται στην 
καθημερινότητας τους. Οι μαθητές αρχίζουν να περιγράφουν, να εξηγούν, να 
συνδέουν γεγονότα και να παρακολουθούν τα λεγόμενα των συμμαθητών τους. 
Μέσα από αυτή τη διαδικασία, οδηγούνται στη γενική αρχή ή αλλιώς τη 
διήκουσα έννοια που διατρέχει όλο μάθημα. Σε αυτή την περίπτωση, εν 
αντιθέσει με την προηγούμενη, έχουμε μία μετατόπιση από το ειδικό στο γενικό.    

Τελολογική μέθοδος. Αρχικά θα πρέπει να αναφέρουμε ότι ο όρος 
«τελολογική» παράγεται από το «τέλος» που σημαίνει «σκοπός» και το «λόγο». 
Ξεκινώντας λοιπόν τη διδασκαλία ο εκπαιδευτικός, πολλές φορές σε συνεργασία 
με τους μαθητές, θέτει ένα κεντρικό σκοπό, ο οποίος μέχρι το πέρας του 
μαθήματος θα πρέπει να έχει επιτευχθεί. Έτσι, ολόκληρη η μαθησιακή 
διαδικασία δομείτε με τέτοιο τρόπο που να εξυπηρετεί την αρχική μας 
στοχοθεσία.  

Ευρετική μέθοδος. Η μέθοδος αυτή έχει ως κύριο χαρακτηριστικό της την 
έρευνα. Πρωτίστως, τίθεται μέσα στην τάξη ένα πρόβλημα, το οποίο τις 
περισσότερες φορές πηγάζει από τη σύγχρονη κοινωνία και την 
καθημερινότητα. Αφού δοθεί στους μαθητές η δυνατότητα να το ψηλαφίσουν, 
ίσως και να το οικειοποιηθούν, ξεκινάει η διαδικασία διερεύνησης του. Κατά τη 
διάρκεια αυτής της διαδικασίας πυροδοτούνται συζητήσεις μεταξύ των 
μαθητών, ανταλλάσσονται απόψεις, πραγματοποιούνται συσχετισμοί και 
προτείνονται πιθανές λύσεις.  

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση των μεθόδων, αξίζει να 
υπογραμμίσουμε ότι και σε αυτή την περίπτωση ο συνδυασμός δύο ή 
περισσοτέρων από αυτών είναι απλά εφικτός. Σε αυτό το σημείο όμως, 
ερχόμαστε αντιμέτωποι με ένα ακόμα ερώτημα: Ποια είναι η διαφορά μεταξύ 
των μεθόδων και των μορφών διδασκαλίας; Προκειμένου να διευκολυνθούμε 
στο να διατυπώσουμε την απάντηση στο συγκεκριμένο ερώτημα κρίνεται 
αναγκαία η παρουσίαση, προηγουμένως, των  διαφορετικών μορφών 
διδασκαλίας που αφορούν το μάθημα των Θρησκευτικών. Αυτές λοιπόν 
συνοψίζονται στις έξης παρακάτω: μονόλογος, διάλογος, ελεύθερη συζήτηση, 
ερωτήσεις και δεικτική μορφή (Κογκούλη, 2008).     

Ως μορφή διδασκαλίας, ο μονόλογος χαρακτηρίζεται αρκετά 
δασκαλοκεντρικός και αναποτελεσματικός  για τη μάθηση καθώς δε υπάρχει 
καμία ένδειξη για το ποιες γνωστικές διεργασίες πραγματοποιούν οι μαθητές 
και σε τι συμπεράσματα τελικά οδηγούνται (Μάνου, 1977). Ωστόσο μερικές 
φορές είναι αναγκαίος σε ορισμένα στάδια της διδασκαλίας. Σε αυτή την 
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περίπτωση θα πρέπει να έχει μία λογική δομή, περιορισμένη έκταση, σαφήνεια 
και ακρίβεια. Επιπλέον είναι αναγκαίο να επικοινωνεί με το ακροατήριο του, να 
είναι ζωντανός γεμάτος παραδείγματα και να απευθύνεται στο συναίσθημα. 
Σημαντικός παράγοντας επιτυχίας είναι και η χιουμοριστική διάσταση που 
μπορεί να προσλάβει. 

Εν αντιθέσει, με το μονόλογο, ο διάλογος θεωρείτε ένα 
αποτελεσματικότερο μέσο επικοινωνίας με το μαθησιακό κοινό. Έχει τις ρίζες 
του στη μαιευτική μέθοδο του Σωκράτη και ανάλογα με τις ανάγκες της 
διδασκαλίας μπορεί να προσλάβει αντίστοιχο χαρακτήρα. Πιο αναλυτικά, θα 
μπορούσαμε να πούμε, πως ονομάζουμε έναν διάλογο ανοικτό όταν 
προσαρμόζεται κάθε φορά στα ενδιαφέροντα των μαθητών ενώ κλειστό όταν 
είναι αυστηρά προδιαγεγραμμένος εξ αρχής και δεν επιδέχεται αλλαγές. Τέλος ο 
εξελίσσων είναι αυτός, ο οποίος διαμορφώνεται σταδιακά ανάλογα με τις 
εμπειρίες των μαθητών (Μάνου, 1977). Κίνητρο διαλόγου μπορεί να επιτελέσει 
η απορία, η αβεβαιότητα και η άγνοια των μαθητών. 

Η ελεύθερη συζήτηση χρησιμοποιείται συνήθως όταν ο εκπαιδευτικός 
ενδιαφέρεται να σκιαγραφήσει τις απόψεις ή τις προϋπάρχουσες ιδέες των 
μαθητών του, να τους βάλει σε μια διαδικασία ανταλλαγής απόψεων ή απλά να 
τους προκαλέσει το ενδιαφέρον (Μάνου, 1977). Προκειμένου όμως να 
οριοθετηθεί η συζήτηση αυτή, καθίσταται, πρωτίστως, γνωστό το θέμα γύρω 
από το οποίο πρόκειται να μιλήσουμε και στη συνέχεια δίνεται η σκυτάλη στους 
μαθητές.  

Όσον αφορά τις ερωτήσεις που μπορεί να θέτει ο δάσκαλος κατά τη 
διάρκεια του μαθήματος, αυτές θα πρέπει να είναι σαφείς και όχι ατελείς. Επίσης 
είναι απαραίτητη η προσοχή στη διατύπωση, ώστε να μη θεωρηθούν αγενείς ή 
ειρωνικές. Με τη συχνή χρήση ερωτήσεων επιτυγχάνεται η ενεργητικότητα των 
μαθητών και ως ένα βαθμό η επαγρύπνησή τους. Βέβαια, θα πρέπει να ληφθεί 
υπ’ όψη και ο απαιτούμενος χρόνος απάντησης, διότι πολλές φορές τίθενται οι 
ερωτήσεις αλλά οι μαθητές δεν προλαβαίνουν να τις απαντήσουν. Στη συνέχεια 
παρουσιάζονται επιγραμματικά τα είδη ερωτήσεων που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν:  

 Ερωτήσεις Αναγνώρισης 
 Ερωτήσεις Μνήμης  
 Αποκλίνουσες Ερωτήσεις (εναλλακτικές απαντήσεις διαφορετικές 

μεταξύ τους) 
 Συγκλίνουσες Ερωτήσεις (εναλλακτικές απαντήσεις όμοιες μεταξύ 

τους)  
 Ερωτήσεις Αξιολόγησης.   

Τελευταία μορφή διδασκαλίας είναι η δεικτική. Η ονομασία της 
προέρχεται από το ρήμα «δείχνω» καθώς η περιγραφή διαφόρων γεγονότων 
συνοδεύεται από κάποιο είδος επίδειξης. Αντί λοιπόν να περιοριζόμαστε στην 
εξιστόρηση ενός συμβάντος, επιλέγουμε να εμπλουτίσουμε τον προφορικό λόγο 
με ταυτόχρονη παρουσίαση κάποιων απτών ή εικονικών ερεθισμάτων. Σαφώς ο 
χρόνος που απαιτείται σε αυτή την περίπτωση είναι περισσότερος απ’ ότι αν 
περιοριζόμασταν στη απλή αφήγηση. Προκαλεί ωστόσο, το ενδιαφέρον των 
μαθητών και ενεργοποιεί τις διαφορετικές νοημοσύνες.   
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Ολοκληρώνοντας λοιπόν την ανάλυση των μορφών διδασκαλίας, γίνεται 
εύκολα αντιληπτή η διαφορά τους από τις μεθόδους, αφού οι πρώτες αφορούν 
τον επιμέρους σχεδιασμό των διαφόρων φάσεων ενώ οι δεύτερες τον 
γενικότερο σχεδιασμό της διδασκαλίας. Για παράδειγμα, εάν επιλέγαμε να 
διδάξουμε μία ενότητα του μαθήματος με την τελολογική μέθοδο προκειμένου 
να την υποστηρίξουμε θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε, σταδιακά, το 
διάλογο, τη δεικτική μορφή και τις ερωτήσεις. Σε αυτό το σημείο αξίζει να 
αναφέρουμε και τα διάφορα μέσα που αξιοποιούνται στη διδασκαλία των 
Θρησκευτικών ώστε να προσδώσουν ένα  πολυτροπικό χαρακτήρα στην όλη 
μαθησιακή διαδικασία. Αυτά λοιπόν είναι τα εξής (Κογκούλη, 2008):     

1. Αφίσα 
2. Εικόνα 
3. Φωτεινός πίνακας ή προβολέας γραφής 
4. CD - DVD 
5. Η/Υ 
6. Ρητά σε κάρτες 
7. Εφημερίδα στον τοίχο 

Εκτός όμως από τις μεθόδους, τις μορφές και τα μέσα διδασκαλίας, ένας 
ακόμη σημαντικός άξονας σχεδιασμού είναι και οι βασικοί τρόποι διεξαγωγής 
του μαθήματος. Αρχικά η μετωπική ή κλασική διδασκαλία αποτελεί μία καθαρά 
δασκαλοκεντρική μέθοδο καθώς ο δάσκαλος είναι ο μοναδικός φορέας της 
γνώσης ενώ ο μαθητής απλός, παθητικός αποδέκτης. Φυσικά σε αυτή την 
περίπτωση δε λαμβάνονται καθόλου υπ’ όψη οι διαφοροποιημένες ανάγκες των 
μαθητών και η τάξη αντιμετωπίζεται ως ένα ενιαίο σύνολο. Εμφανέστατα, η 
μέθοδος αυτή θεωρείται απαρχαιωμένη και δεν ταιριάζει στη σύγχρονη 
εκπαίδευση. Εξάλλου, όπως έχει αποδειχθεί, τα αποτελέσματα τα της δεν είναι 
και πολύ ενθαρρυντικά (Κογκούλη, 2008). Παρά ταύτα, ακόμη και σήμερα χαίρει 
μεγάλης απήχησης, λόγω του ελάχιστου χρόνου προετοιμασία που απαιτεί από 
μεριάς του εκπαιδευτικού αλλά και εξαιτίας της εύκολής υλοποίησης της στην 
τάξη. Η αλήθεια, βέβαια, είναι πως σε κάποιες περιπτώσεις είναι αναγκαία 
καθώς χρειάζεται η παρουσίαση κάποιας νέας γνώσης που δεν μπορεί  να 
επιτευχθεί διαφορετικά. Δε θα πρέπει, όμως, ούτε και τότε καταλαμβάνει 
μεγάλο μέρος της διδακτικής ώρας παρά μόνο λίγα λεπτά. 

Η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, εν αντίθεση, έχει τις βάσεις της στον 
κονστρουκτιβισμό και θέτει στο επίκεντρο της μάθησης τον ίδιο το μαθητή. 
Καθώς λοιπόν τα παιδιά δουλεύουν σε ομάδες τους δίνεται η δυνατότητα να 
συνεργαστούν μεταξύ τους, να ανταλλάξουν απόψεις, να διαπραγματευτούν τις 
διαφωνίες τους, να συντονίσουν τις δράσεις τους, να εκθέσουν και να 
αντικρούσουν επιχειρήματα. Επιπλέον τους δίνεται ο χώρος και ο χρόνος να 
αναπτυχτούν ως προσωπικότητες καθώς εξασκούνται καθημερινά στην 
αυτοπειθαρχία και την αυτοκυριαρχία, τον τίμιο ανταγωνισμό, την ανάληψη 
ευθηνής, την αντιμετώπιση της επιτυχίας αλλά και της αποτυχίας (Κογκούλη, 
2008). Σε γνωστικό επίπεδο τώρα, δίνεται η δυνατότητα ανακάλυψης και 
παραγωγής της γνώσης από τους ίδιους τους εκπαιδευόμενους με αποτέλεσμα 
την καλύτερη κατανόηση, την αποδόμηση λανθασμένων πεποιθήσεων και την 
διαμόρφωση νέων, καθώς και την υιοθέτηση ορθότερων πρακτικών. Βέβαια, 
αυτός ο τρόπος διδασκαλίας αντιστοιχεί σε αυξημένη χρονική ενασχόληση από 
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τη μεριά του εκπαιδευτικού τόσο για την οργάνωση, όσο και με την υλοποίηση 
του και έτσι είναι λίγοι αυτοί οι οποίοι τον επιλέγουν.  

Τέλος, το project αν και έχει πολλά κοινά με την ομαδοσυνεργατική 
διδασκαλία, είθισται να μελετάται και να παρουσιάζεται ξεχωριστά λόγω των 
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του, ένα από τα οποία είναι και ο διαθεματικός και 
ταυτόχρονα μακροπρόθεσμος χαρακτήρας του (Γιαννούλης, 1993). Πράγματι, η 
υλοποίηση των στόχων του δε δύναται να επιτευχθεί σε μία μόνο διδακτική 
ώρα. Ένα project, λοιπόν, μπορεί να διαρκέσει από μερικές ώρες μέχρι μερικούς 
μήνες, ενώ σε σπάνιες περιπτώσεις μέχρι και ένα χρόνο. Ας σημειωθεί ακόμα, 
πως οι δράσεις του δεν περιορίζονται στα όρια της σχολικής μονάδας αλλά 
επεκτείνονται και σε κοινωνικούς φορείς, δημόσιες υπηρεσίες, εκπαιδευτικά 
ιδρύματα κ.τ.λ. (Γιαννούλης, 1993). Εν κατακλείδι, αξίζει να προσθέσουμε πως 
το project στηρίζεται κυρίως στη βιωματική μάθηση και την εργασία σε ομάδες 
(Κογκούλη, 2008). Στο τελευταίο αυτό χαρακτηριστικό έγκειται και η ομοιότητα 
του με την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία. Επομένως, και σε αυτή την 
περίπτωση επωφελούμαστε  τα προαναφερθέντα  πλεονεκτήματα.  

Συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε πως οι πέντε επιμέρους άξονες της 
διδακτικής μεθοδολογίας (αρχές, μέθοδοι, μορφές, μέσα και τρόποι 
διδασκαλίας), που μελετήσαμε, συνδιαμορφώνουν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο 
μαθήματος και καθορίζουν τη διδακτική πράξη. Αναλόγως, το συνδυασμό που 
επιλέγει να πραγματοποιήσει κάθε φορά ο εκπαιδευτικός, διαφοροποιείται η 
μαθησιακή διαδικασία και τα αποτελέσματά της. Η επιλογή αυτή βέβαια είναι 
απόρροια των στόχων που έχουν τεθεί εξ αρχής.    
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2. Η Χρήση της Τεχνολογίας στο Σχολείο 
 
 

2.1. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. 
 

Όπως αναφέρθηκε ήδη, σε προηγούμενο κεφάλαιο, ένα από τα 
χαρακτηριστικά που διαφοροποιεί τη σύγχρονη πραγματικότητα από αυτές του 
παρελθόντος είναι οι συνεχείς εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας. Πολλές 
φορές μάλιστα, ο σημερινός άνθρωπος καταβάλει μεγάλη προσπάθεια, ώστε να  
συμβαδίσει με αυτές και να μην μείνει πίσω. Εξάλλου, ένα αναδυόμενο 
κοινωνικό πρόβλημα είναι και αυτό του τεχνολογικού αναλφαβητισμού που 
αποτελεί πλέον λόγο κοινωνικής ανισότητας. Τίθεται λοιπόν το εξής ερώτημα: 
ποια θα πρέπει να είναι η σχέση της εκπαίδευσης με την τεχνολογία; 

Είναι αλήθεια πως το συγκεκριμένο ερώτημα δεν επιδέχεται μία μόνο 
απάντηση καθώς οι απόψεις διίστανται. Από τη μία πλευρά, έχουμε όσους 
τίθενται υπέρ της ένταξης της τεχνολογίας στον εκπαιδευτικό φλοιό, είτε 
έχοντας την πεποίθηση πως οποιαδήποτε καινοτομία στον τομέα αυτό είναι 
συνυφασμένη με την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό, είτε επειδή μετά από 
κριτική διερεύνηση κατέληξαν στο συμπέρασμα πως ορισμένα τεχνολογικά 
εργαλεία μπορούν να θεωρηθούν ευεργετικά στον τομέα την μάθησης. Από την 
άλλη πλευρά, όσοι αντιμετωπίζουν την ενσωμάτωση αυτή με ιδιαίτερο 
σκεπτικισμό, υποστηρίζουν πως οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν είναι αρκετοί, ώστε 
να υπερκαλύπτουν τα διάφορα πλεονεκτήματα. Βέβαια υπάρχει και μία ακραία 
άποψη, η οποία θέλει την τεχνολογία αμέτοχη όχι μόνο στην εκπαίδευση, αλλά 
και σε οποιοδήποτε τομέα της καθημερινότητας, θεωρώντας την υπεύθυνη για 
πληθώρα αρνητικών καταστάσεων. 

Παρ’ όλες όμως τις διαφορετικές αυτές απόψεις, δεν μπορεί να 
αμφισβητηθεί το γεγονός, πως η τεχνολογία έχει εισχωρήσει, πλέον, στη ζωής 
μας και μάλιστα αρχίζει να θεωρείται  απαραίτητη για την καθημερινή μας 
διαβίωση. Εν τούτοις, παρατηρείται πως δεν χαίρει της ίδιας απήχησης μεταξύ 
των διαφόρων ηλικιακών ομάδων. Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά τα μικρά 
παιδιά και τους έφηβους η τεχνολογία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της 
καθημερινότητάς τους και μία εύκολη, οικία και ασφαλή, κατά τη γνώμη τους 
περιοχή, στην οποία κινούνται. Αντιθέτως προκαλεί αρκετή ανασφάλεια σε 
άτομα μεγαλύτερης ηλικίας που τη θεωρούν ένα μαύρο κουτί. Άλλωστε, αυτός 
είναι και ένας από τους λόγους δημιουργίας επικοινωνιακού κενού μεταξύ των 
γενεών. Φυσικά, η προβληματική αυτή κατάσταση επεκτείνεται και στο χώρο 
της εκπαίδευσης. Δημιουργείται επομένως η εξής απορία: μπορούμε να 
προσεγγίσουμε τους νεαρούς μαθητές μας, χωρίς πρώτα να αφουγκραστούμε 
τις ανάγκες τους; 

 Το ερώτημα αυτό έγκειται στο γεγονός ότι πολλοί μάχιμοι εκπαιδευτικοί, 
είτε λόγω έλλειψης χρόνου, είτε μερικές φορές ακόμα και διάθεσης επιλέγουν να 
μην επιμορφωθούν στον τομέα αυτό, με αποτέλεσμα να συναντούν δυσκολίες 
στην επικοινωνία με τους μαθητές τους, οι περισσότεροι από τους οποίους 
ξέρουν να χειρίζονται απταίστως τα διάφορα τεχνολογικά μέσα, πολύ πριν 
μάθουν ανάγνωση και γραφή. Εξαιτίας, όμως αυτής τους της απόφασης, το 
πρόβλημα διαιωνίζεται και με την πάροδο του χρόνου παίρνει μεγαλύτερες 
διαστάσεις. Βέβαια, θα αποτελούσε παράλειψη αν δε γινόταν αναφορά και στην 
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ομάδα εκείνη των εκπαιδευτικών, οι οποίοι κατανοούν τις συνέπειες της 
προβληματικής αυτής κατάστασης και φροντίζουν να ενημερώνονται συνεχώς, 
προκειμένου να συμβαδίζουν με τα σύγχρονα τεχνολογικά δεδομένα. Ποια 
πλεονεκτήματα, όμως, έχει η χρήση της τεχνολογίας στα σχολεία, ώστε να αξίζει 
τη δαπάνη του χρόνου των διδασκόντων για επιμόρφωση και ενασχόληση μαζί 
της; 

Αρχικά, λοιπόν θα μπορούσαμε να πούμε, πως χάρη σε αυτή, το 
περιβάλλον της τάξης μετατρέπεται σε πολυμεσικό (Ράπτης & Ράπτη, 2013). 
Δηλαδή, το σχολικό εγχειρίδιο δεν αποτελεί πλέον το μόνο μέσο παρουσίασης 
της νέας γνώσης, καθώς το βίντεο, οι εικόνες και τα εκπαιδευτικά λογισμικά 
έρχονται να το συμπληρώσουν. Συνεπώς, οι μαθητές με διαφορετική νοημοσύνη 
έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν το μέσο που τους εξυπηρετεί. Γίνεται, 
επομένως, αντιληπτό, πως η διαδικασία της μάθησης καθίσταται ευκολότερη. 
Επιπλέον, μέσω της πλοήγησης στο διαδίκτυο, οι μαθητές αποκτούν πρόσβαση 
σε πληθώρα πληροφοριών, τις οποίες και μπορούν να συγκρίνουν ή να 
επεξεργαστούν σε σύντομο χρονικό διάστημα με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση 
χρόνου (Ράπτης & Ράπτη, 2013). Ο όγκος αυτός, δίνει, επίσης, την ευκαιρία 
ανάπτυξης της κριτικής σκέψης των παιδιών και ευνοεί την εξάσκησή τους στη 
δεξιότητα της αξιολόγησης καθώς κρίνεται αναγκαίος ο συνεχής έλεγχος της 
εγκυρότητας και της αξιοπιστίας των δεδομένων. 

Επιπροσθέτως, λόγω της μεγάλης εξοικείωσης των νέων με την 
τεχνολογία και της σύνδεσής της με ένα μέσο διασκέδασης, τα κίνητρα της 
μάθησης που παρέχονται με την ένταξή της στο σχολικό χώρο, είναι πολύ 
ισχυρότερα (Ράπτης & Ράπτη, 2013). Η αίσθηση σιγουριάς και οικειότητας 
αποτελεί το έναυσμα για αλλαγή στον τρόπο αντιμετώπισης της γνώσης που 
μέχρι και σήμερα είναι, συνήθως, συνυφασμένος με τους όρους «επιφύλαξη», 
«άρνηση», «αποφυγή». Παράλληλα, βέβαια, εξυπηρετείται και η 
διαφοροποιημένη διδασκαλία που έγκειται στις διαφορετικές ανάγκες των 
παιδιών και απαιτεί πληθώρα εναλλακτικού υλικού, προκειμένου να καλύψει 
ένα ευρύ φάσμα (Ράπτης & Ράπτη, 2013). Εκμεταλλευόμενοι, λοιπόν τις 
ευκαιρίες που προσφέρονται, μπορούμε να έχουμε πρόσβαση, ως εκπαιδευτικοί, 
σε υλικό που ήδη κυκλοφορεί ή να δημοσιεύσουμε το δικό μας. Επιπλέον, 
έχοντας υπόψη μας το προφίλ του κάθε μαθητή, έχουμε τη δυνατότητα να του 
προτείνουμε διαφορετικού τύπου δραστηριότητες προς ενασχόληση, είτε εντός, 
είτε εκτός σχολικής τάξης.  

 Εν συνεχεία, ένα πρόσθετο πλεονέκτημα της τεχνολογίας είναι και η 
γεφύρωση των αποστάσεων (Ράπτης & Ράπτη, 2013). Αυτό αφενός σημαίνει 
πως  ο εκπαιδευτικός ακόμη και μετά το πέρας των μαθημάτων, μπορεί να 
επικοινωνεί, να συμβουλεύει και να κατευθύνει τους μαθητές του σε 
προβλήματα που πιθανώς να αντιμετωπίζουν και αφετέρου, έγκειται στη 
δυνατότητα επικοινωνίας με σχολεία άλλων περιοχών ή ακόμα και του 
εξωτερικού. Μέσα από τέτοιες δράσεις, επιτυγχάνεται η ανταλλαγή απόψεων 
και εμπειριών, η επαφή με άλλους πολιτισμούς, η γνωριμία ανθρώπων με κοινά 
ενδιαφέροντα κ.τ.λ. Έτσι οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί μπορούν από κοινού 
να ξεφύγουν από τα στενά όρια της σχολικής αίθουσας και να ταξιδεύσουν στον 
υπόλοιπο κόσμο. Τέλος, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής μπορεί να αποτελέσει ένα 
χώρο συγκέντρωσης της διδακτέας ύλης, με σκοπό τον γρήγορο εντοπισμό και 
την επανάληψη των σημείων που ο καθένας θεωρεί «δύσκολα» (Gulley, 2003).  
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Μολαταύτα, η προσωπική εμπειρία σε συνδυασμό με αντίστοιχες έρευνες 
μας ωθεί στη διεξαγωγή του εξής συμπεράσματος:  η χρήση της τεχνολογίας 
εκτός από τα πολλαπλά της οφέλη, ελλοχεύει και πολλούς κινδύνους, οι οποίοι 
και συνιστούν τα μειονεκτήματά της. Όσον αφορά, τώρα,  στη σχολική 
πραγματικότητα, ένας από τους κινδύνους αυτούς είναι η παραχώρηση, από την 
πλευρά των μαθητών, αυξημένου ποσοστού των αρμοδιοτήτων τους στον 
ηλεκτρονικό υπολογιστή (Gulley, 2003). Πιο αναλυτικά, η εύκολη πρόσβαση 
στην  έτοιμη γνώση ή η υποκατάσταση της σκέψης μέσω γρήγορων 
απαντήσεων είναι μερικές μόνο από τις δελεαστικές αυτές παγίδες, στις οποίες 
οι νεαροί εκπαιδευόμενοι μπορούν εύκολα να πέσουν χωρίς να αντιλαμβάνονται 
τις συνέπειες. Έτσι αντί να γίνονται μικροί ερευνητές, μέσα από τη συλλογή και 
την αξιολόγηση διαφόρων δεδομένων, τη σύνθεση και τη διεξαγωγή 
συμπερασμάτων, επιλέγουν απλά να αναπαράγουν έτοιμες απόψεις και να 
οικειοποιούνται τη δουλειά κάποιου άλλου καθώς έτσι κερδίζουν, κατά τη 
γνώμη τους, χρόνο και ενεργεία που δεν αξίζει να θυσιάσουν στο βωμό της 
γνώσης. 

Παράλληλα η αυξημένη χρήση της τεχνολογίας, ακόμη και για ενέργειες 
που θα μπορούσαν να επιτευχθούν και χωρίς τη συμβολή της, μπορεί να 
στερήσει από τους μαθητές, τόσο τη δυνατότητα συναναστροφής μεταξύ τους,  
όσο και επικοινωνίας με το δάσκαλο, με αποτέλεσμα τη σταδιακή αποξένωση. 
Συνεπώς, η τάξη μετατρέπεται σε μία ψυχρή αίθουσα, απ’ την οποία 
απουσιάζουν τα συναισθήματα, η θαλπωρή και οι ανθρώπινες σχέσεις (Gulley, 
2003). Έτσι όμως, η εκπαίδευση αποτυγχάνει να υπηρετήσει έναν από τους 
βασικούς σκοπούς της που δεν είναι άλλος από  την ομαλή ένταξη των παιδιών 
στο κοινωνικό σύνολο, καθώς  καμία κοινωνική δεξιότητα δεν ασκείται μπροστά 
σε μια οθόνη. Φυσικά, μία ακόμα συνέπεια αυτής κατάστασης, είναι και η σχέση 
εξάρτησης που αναπτύσσεται μεταξύ των παιδιών και του υπολογιστή (Ράπτης 
& Ράπτη, 2013). Εκτός λοιπόν από το γεγονός ότι ένα τεχνολογικό εργαλείο, 
όπως ο σκληρός δίσκος αντικαθιστά τον εγκέφαλο στον τομέα αποθήκευσης της 
γνώσης και έτσι η ανθρώπινη μνήμη μένει ανεκμετάλλευτη, παρατηρείται και 
ότι ένα ανθρώπινο κατασκεύασμα παίρνει τη θέση του πιο πιστού φίλου στις 
καρδιές των παιδιών, εγκλωβίζοντάς τα  σε μία ψεύτικη πραγματικότητα. 
Εύκολα, επομένως, εξάγεται το συμπέρασμα πως οι κίνδυνοι οι οποίοι 
προαναφέρθηκαν έχουν επιπτώσεις και στον ψυχισμό της ανθρώπινης ύπαρξης.  

Συνεχίζοντας, αξίζει να αναφερθούμε σε ένα ακόμα μειονέκτημα της 
τεχνολογίας, το οποίο έγκειται στην αντιμετώπιση της σχολικής τάξης αλλά και 
ευρύτερα της μαθητικής κοινότητας ως μια ομοιόμορφη μάζα (Ράπτης & Ράπτη, 
2013). Κάτι τέτοιο βέβαια δε συμβαδίζει με τις επιταγές της σύγχρονης 
παιδαγωγικής που υποστηρίζει πως κάθε μαθητής είναι μία ξεχωριστή 
προσωπικότητα με τις δικές της ανάγκες και απαιτήσεις. Τέλος, σημαντικός 
τομέας στον οποίο παρατηρούνται επιπλοκές είναι και αυτός της υγείας, καθώς 
η αλόγιστη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή μπορεί να οδηγήσει σε 
σωματικές βλάβες (Ράπτης & Ράπτη, 2013). Για παράδειγμα, η πολύωρη 
προσήλωση των ματιών στην ηλεκτρονική οθόνη προκαλεί προβλήματα στην 
όραση, ενώ η κακή στάση του σώματος επιπλοκές στη μέση. Επίσης, υπάρχει 
περίπτωση να διαταραχθεί ακόμα και το ίδιο το νευρικό σύστημα καθώς ο 
εθισμός του εγκεφάλου στις ιλιγγιώδεις ταχύτητες του διαδικτύου συνεπάγεται 
την αύξηση της νευρικότητας. 
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Ολοκληρώνοντας την παράθεση των βασικών κινδύνων, η ανάγκη για 
επισήμανση κάποιων παρατηρήσεων κρίνεται αναγκαία. Αρχικά, λοιπόν θα 
πρέπει να παραδεχτούμε, πως από τη στιγμή που γίνεται λόγος για ένα 
ανθρώπινο δημιούργημα, είναι φυσικό αυτό να αποτελείται από δύο όψεις. 
Πράγματι, αναλόγως τον τρόπο, με τον οποίο ο καθένας επιλέγει να αξιοποιήσει 
ένα τεχνολογικό εργαλείο, πραγματοποιείται και η αντίστοιχη πρόβλεψη των 
αποτελεσμάτων που θα έχει. Οδηγούμαστε, λοιπόν, στο συμπέρασμα πως η 
ύπαρξη  κάποιων αρνητικών πτυχών στη χρήση της τεχνολογίας δεν είναι 
αρκετή για να απορριφτεί  αυτή στο σύνολό της. Αντιθέτως, μέσω σωστών 
πρακτικών, έχουμε τη δυνατότητα να επωφελούμαστε μόνο τα πλεονεκτήματά 
της. Κρίνεται, επομένως, αναγκαία η σχετική επιμόρφωση στον τομέα αυτό, 
προκειμένου να αποφευχθεί η έκθεση στους προαναφερθέντες κινδύνους και να 
επιτευχθεί η εξέλιξη και ο εκσυγχρονισμός της διδακτικής διαδικασίας.     
 
 
 
 

2.2. Καινοτομίες στο μάθημα των Θρησκευτικών.  
 

Έχοντας υπ’ όψιν μας το συμπέρασμα που οδηγηθήκαμε προηγουμένως, 
θα ήταν αρκετά ενδιαφέρον να προσπαθήσουμε να αποσαφηνίσουμε την έννοια 
«σωστή» η οποία αφορά τη χρήση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση. Ο όρος 
«σωστή», λοιπόν, έγκειται αρχικά στο πότε και το γιατί χρησιμοποιούμε την 
τεχνολογία. Πολλές φορές, οι εκπαιδευτικοί πέφτουν στην εξής παγίδα. 
Θεωρώντας πως ο υπολογιστής, αυτός καθ’ αυτός, αποτελεί πόλο έλξης για τους 
μαθητές επιλέγουν να τον χρησιμοποιήσουν ως ένα επιπλέον εργαλείο της 
μετωπικής διδασκαλίας.  

Έχοντας, επομένως, μια υποτυπώδη γνώση του power point, επιχειρούν 
να μεταφέρουν το μονόλογο τους σε γραπτές προτάσεις, που στην καλύτερη 
περίπτωση συνοδεύονται από κάποιες εικόνες ή βίντεο. Φυσικά, εφόσον η 
διδασκαλία παραμένει δασκαλοκεντρική, ο μαθητής δεν είναι παρά ένας 
παθητικός δέκτης. Σε αυτή την περίπτωση τα κίνητρα μάθησης εξακολουθούν 
να μην υφίστανται Βέβαια, όταν η χρήση της μετωπικής διδασκαλίας κρίνεται 
απαραίτητη από τον εκπαιδευτικό, είναι προτιμότερη η ταυτόχρονη 
παρουσίαση οπτικοακουστικών παραστάσεων. Τις περισσότερες φορές, 
μολαταύτα, η τεχνολογία μπορεί να αξιοποιηθεί πολύ παραγωγικότερα. 
Κρίνεται, λοιπόν, απαραίτητη η εκτίμηση της αναγκαιότητας της τεχνολογίας 
προς επίτευξη των ειδικών στόχων κατά το σχεδιασμό της διδασκαλίας. 

Ένα επιπλέον σημείο στο οποίο μπορούμε να εστιάσουμε, είναι και αυτό 
της ποιότητας των εργαλείων που αξιοποιούνται. Πιο αναλυτικά, τα λογισμικά, 
τα οποία επιλέγει ο δάσκαλος, κάθε φορά, θα πρέπει να είναι αξιόπιστα, έγκυρα 
και πρωτότυπα, να συμφωνούν με τις νέες παιδαγωγικές προσεγγίσεις και να 
προσφέρουν ευκαιρίες για περαιτέρω εξέλιξη στους μαθητές. Σε αντίθετη 
περίπτωση, δεν ωφελούν τη διδασκαλία. Γι αυτό, πριν κατασταλάξουμε σε 
κάποιο από αυτά, θα πρέπει να εξετάσουμε προσεκτικά την καταλληλότητα του. 

 Με την πάροδο του χρόνου δημιουργούνται όλο και περισσότερα 
εκπαιδευτικά λογισμικά, καλύπτοντας μία ευρεία γκάμα γνωστικών 
αντικειμένων. Παρά ταύτα, το μάθημα των Θρησκευτικών δεν εμπεριέχεται σε 
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αυτήν. Στον συγκεκριμένο τομέα, επομένως, δεν υπάρχουν πολλές εναλλακτικές 
επιλογές, καθώς λίγοι είναι εκείνοι που θεωρούν, πως αξίζει να δαπανήσουν 
κομμάτι από το χρόνο τους, προκειμένου να ασχοληθούν εντατικότερα με τη 
θρησκευτική αγωγή.  Αυτός είναι και ένας από τους λόγους, που στην παρούσα 
εργασία επιλέχθηκε το προαναφερθέν γνωστικό αντικείμενο. Έτσι, οι 
προσπάθειες προηγούμενων ετών που έχουμε να παρουσιάσουμε περιορίζονται 
στις εξής δύο. 

Η Κιβωτός του Νώε  

Το λογισμικό αυτό δημιουργήθηκε ως συνοδευτικό του κεφαλαίου «Η 
Κιβωτός της αγάπης», το οποίο εμπεριέχεται στο σχολικό εγχειρίδιο της Γ’ 
Δημοτικού. Μέσω της χρήσης του, επιτυγχάνεται η διαθεματική  προσέγγιση της 
ενότητας, καθώς καταφέρνει να συνδυάσει τα Θρησκευτικά με την Ιστορία, την 
Γεωγραφία και την Αισθητική Αγωγή. Προκειμένου, οι μαθητές να εξετάσουν 
πολύπλευρα το γεγονός του κατακλυσμού, παρέχεται σε αυτούς ένα πλήθος 
κατάλληλων πηγών. Επίσης, το λογισμικό συνοδεύεται από παιγνιώδεις 
δραστηριότητες διαφόρων επιπέδων δυσκολίας. Αρχικά, λοιπόν παρουσιάζεται 
αφηγηματικά η ιστορία και στη συνέχεια, δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές 
να επιλέξουν τις δραστηριότητες που επιθυμούν και να ασχοληθούν με αυτές 
(Κομνηνού και Φρέντζου, 2006) 

Η Εκκλησιαστική Τέχνη 

Σε αυτή την περίπτωση πρόκειται για μία «υπερμεσική εφαρμογή, η 
οποία περιλαμβάνει κείμενα, εικόνες, video, χάρτες, αφηγήσεις, μουσική, 
ευρετήριο όρων» (Μητροπούλου, 2008, σελ. 334). Οι βασικοί άξονες γύρω από 
τους οποίους περιστρέφεται είναι η Αρχιτεκτονική, η Εικονογραφία και η 
Υμνογραφία. Αρχικά, χρησιμοποιείται ο διάλογος προκειμένου να 
παρουσιαστούν οι απαραίτητες πληροφορίες και ακολουθεί η περιήγηση των 
μαθητών σε οποιοδήποτε σημείο της εφαρμογής επιθυμούν, καθώς το 
διάγραμμα ροής είναι δενδροειδούς μορφής και επιτρέπει την ελεύθερη επιλογή 
(Μητροπούλου, 2008). Χάρη στη συγκεκριμένη εφαρμογή επιτυγχάνεται μια 
εικονική περιήγηση στα μονοπάτια της εκκλησιαστικής τέχνης που βοηθά τους 
μαθητές να έρθουν σε επαφή με της διαφορετικές πτυχές από τις οποίες αυτή 
αποτελείται. 

Ολοκληρώνοντας το κεφάλαιο και ορμώμενη από την επιβεβαίωση της 
αρχικής μου υπόθεσης περί μη ύπαρξης ικανοποιητικού αριθμού παρόμοιων 
λογισμικών, κρίνω απαραίτητη την προτροπή νέων εκπαιδευτικών προς αυτή 
την κατεύθυνση, εφόσον είναι αναγκαίος ο επαναπροσδιορισμός της 
διδασκαλίας του συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου. Τα παραπάνω 
παραδείγματα αποτελούν τρανή απόδειξη πως η μαθησιακή διαδικασία ακόμα 
και όταν αυτή αφορά το μάθημα των Θρησκευτικών μπορεί να επωφεληθεί από 
τα διάφορα τεχνολογικά μέσα και να εξελιχθεί.         
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3. Αφηγηματολογία 
 

 

3.1. Θεωρία του Αφηγηματικού λόγου. 

Η αφήγηση ως μέσο έκφρασης και παρουσίασης της καθημερινότητας ή 
ως μέσο εξιστόρησης μεγάλων και ηρωικών κατορθωμάτων, υφίσταται ήδη από 
τα αρχαία χρόνια και εξελισσόμενη σταδιακά φτάνει μέχρι και σήμερα. Βέβαια, 
μόλις μισό αιώνα πριν άρχισε να μελετάτε ως αυτόνομη επιστήμη της θεωρίας 
της λογοτεχνίας (Καψωμένος, 2004). Σε αυτό το κεφάλαιο, επιχειρείται η 
παρουσίαση των διαφόρων χαρακτηριστικών και ειδών της αφήγησης έτσι 
όπως αυτά έχουν οριοθετηθεί από τους μελετητές, προκειμένου να 
δημιουργηθεί ένα ικανό θεωρητικό πλαίσιο πάνω στο οποίο θα οικοδομηθεί το 
αφήγημα της παρούσας εργασίας.  

Σύμφωνα, λοιπόν, με τον Claude Bremond (Καψωμένος, 2004) η 
αφηγηματική ακολουθία υπόκεινται στους νόμου της χρονικής διαδοχής. 
Δηλαδή, τα γεγονότα της αφήγησης εξελίσσονται διαδοχικά καθώς το επόμενο 
είναι απόρροια του προηγούμενου. Ωστόσο, η γραμμικότητα αυτή δεν είναι 
μονοδιάστατη αλλά αποτελείται από πολλά διαφορετικά επίπεδα που 
διαδραματίζονται ταυτόχρονα. Συγκεκριμένα, υποστηρίζει την ταυτόχρονη 
ύπαρξη στον ίδιο αφηγηματικό χρόνο περισσότερων από μία λειτουργιών. Έτσι 
προφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στον αφηγητή καθώς ανοίγει μπροστά του ένα 
φάσμα επιλογών σε αντίθεση με τον Propp, ο οποίος μιλάει για αυστηρή 
διαδοχή μιας πράξης από την συναρτώμενή της. Η στοιχειώδης ακολουθία του 
αφηγήματος, τώρα, αποτελείται από τρεις διαδοχικές φάσεις έτσι όπως αυτές 
παρουσιάζονται παρακάτω. 

 

 

   

 

 

 

 

Εάν προσπαθούσαμε να εξηγήσουμε το παραπάνω διάγραμμα, θα  
μπορούσαμε να πούμε, πως ο αφηγητής θέτει έναν αρχικό στόχο και στη 
συνέχεια, ανάλογα με τις επιλογές που κάνει (οι οποίες εδώ αναπαριστούνται με 
τις αγκύλες), αποφασίζει αν θα τον επιτύχει ή όχι. Το παραπάνω σχήμα ωστόσο 
μπορεί να αφορά τη δράση ενός μόνο ήρωα. Ένας δεύτερος ήρωας θα μπορούσε 
να έχει μία αντίστοιχη δράση, η οποία όμως να εμπλέκεται στη δράση του 
πρώτου ή και να έρχεται σε σύγκρουση μαζί της π.χ. η επιτυχία του ενός να 
συνεπάγεται την αποτυχία του άλλου. Ο συνδυασμός, επομένως, ποικίλων 
τέτοιων σχημάτων οδηγεί στην παραγωγή σύνθετων ακολουθιών.  

Αρχικός στόχος 
προς επίτευξη. 

 

Συμπεριφορά προς 
επίτευξη του 

στόχου. 

 

Αδράνεια. 

 

Επίτευξη του 
στόχου. 

 

Αποτυχία 
επίτευξης του 

στόχου. 
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Ως ένα επιπλέον απαραίτητο στοιχείο, ώστε να μπορούμε να μιλάμε για 
ύπαρξη αφηγήματος, ο Bremond θέτει εκτός από τη διαδοχή των φάσεων και 
την εμπλοκή του ανθρώπινου ενδιαφέροντος. Τονίζει, δηλαδή, πως τα γεγονότα 
που διαδραματίζονται κατά τη διάρκειά του, οφείλουν να προέρχονται ή να 
αφορούν ανθρωπόμορφους χαρακτήρες. Όσον αφορά, τώρα, τις σχέσεις 
διαδοχής των ακολουθιών, αυτή μπορεί να είναι είτε αλυσιδωτή, δηλαδή από τη 
μία ακολουθία να οδηγούμαστε στην άλλη, είτε ενθετική, η μία να εισέρχεται 
στην άλλη και να μεταβάλλει τα αποτελέσματά της, είτε συζευκτική, όπου η ίδια 
ακολουθία αποτελεί ταυτόχρονα και θετική αλλά και αρνητική εξέλιξη, ανάλογα 
την οπτική γωνία από την οποία την προσεγγίζει κανείς.  

Συμπεραίνουμε λοιπόν, πως ο συγκεκριμένος ερευνητής επικεντρώνεται, 
κυρίως, στα πολλαπλά επίπεδα της αφήγησης και τις σχέσεις μεταξύ τους. Μία 
άλλη οπτική της αφήγησης έρχεται να παρουσιάσει μέσα από τα έργα του ο 
Tzvetan Torodov (Καψωμένος, 2004). Αυτός, επηρεασμένος από το Δομισμό που 
κυριαρχούσε ως θεώρηση τη δεκαετία του 60, αντιστοιχεί την αφηγηματική 
δομή με τη δομή της πρότασης. Έτσι επιχειρεί να αναλύσει το αφήγημα δίνοντας 
έμφαση στο ρόλο των δομικών στοιχείων της αφηγηματικής πρότασης και στο 
πως επιτυγχάνεται η σύνδεση μεταξύ τους. 

Οι συμβάσεις λοιπόν που γίνονται αφορούν την ταύτιση των 
υποκειμένων των προτάσεων με τους χαρακτήρες του αφηγήματος, των 
επιθέτων με τις ιδιότητες, τις συνθήκες και τις καταστάσεις και των ρημάτων με 
τις ενέργειες. Επιπλέον, δίνεται και μία άλλη διάσταση των επιθέτων και των 
ρημάτων που σχετίζεται με τη στασιμότητα και την εξέλιξη. Τα επίθετα, λοιπόν, 
είναι αυτά τα οποία δηλώνουν σταθερές, αμετάβλητες καταστάσεις, ενώ τα 
ρήματα συνδέονται με την δράση των υποκειμένων και την εξέλιξη της πλοκής. 
Εν συνεχεία, ο Torodov μελετάει την γραμματική του αφηγήματος και οδηγείται 
σε συγκεκριμένα συμπεράσματα. Όσον αφορά την έγκλιση των ρημάτων, αυτή 
μελετάται μέσα από δύο διαφορετικές κατηγορίες. 

Η πρώτη κατηγορία ταυτίζεται με την οριστική έγκλιση και δηλώνει το 
πραγματικό, δηλαδή τις ενέργειες, που όντως πραγματοποιήθηκαν. Από την 
άλλη μεριά, η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει τις υπόλοιπες εγκλίσεις και 
δηλώνει το φανταστικό, το οποίο όμως υφίσταται ως κάτι πιθανό να συμβεί. Εν 
συνεχεία, ο ερευνητής ασχολείται με το πώς οι προτάσεις συνδέονται τελικά 
μεταξύ τους ώστε να παραχθεί το αφήγημα. Τα είδη των συνθέσεων που 
παρατηρεί είναι τα εξής: 

 Η απλή χρονική ακολουθία 
 Η λογική σχέση (αίτιο – αποτέλεσμα) 
 Η σχέση ομοιότητας (παραδειγματικός τύπος) 

Εν κατακλείδι, ο Torodov υπογραμμίζει πως σε ένα αφήγημα 
παρατηρείται συνδυασμός και των τριών παραπάνω σχέσεων αλλά με 
διαφορετική σειρά κάθε φορά, η οποία εξαρτάται από τις επιλογές του εκάστοτε 
αφηγητή. Τέλος, αναφέρει, πως η ύπαρξη του αφηγήματος έγκειται στη 
δυνατότητα μετάβασης από μία αρχική κατάσταση σε μία άλλη. Σημαντική όμως 
είναι και η συμβολή του Gerard Genette (Καψωμένος, 2004), ο οποίος με τη 
σειρά του μελετά τον ρόλο και το προφίλ του αφηγητή καθώς και τις τεχνικές 
του αφηγηματικού λόγου και χρόνου. 
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Αρχικά, λοιπόν, διαχωρίζει τον μύθο – ιστορία, δηλαδή τα γεγονότα που 
βρίσκονται σε εξέλιξη, από το αφήγημα, το οποίο έγκειται στο ίδιο το κειμενικό 
είδος και εν συνεχεία, από τη διήγηση που αφορά την πράξη της αφήγησης αυτή 
κάθε αυτή (Καρακίτσιος, 2010). Ακολούθως, κάνει έναν ακόμα διαχωρισμό 
ανάμεσα στον αφηγητή και τον συγγραφέα, τονίζοντας πως τις περισσότερες 
φορές δεν πρόκειται για ταυτοπροσωπία. Όταν, επομένως, μιλάμε για αφηγητή 
αναφερόμαστε σε ένα πλασματικό πρόσωπο, τις λειτουργίες και το ρόλο του 
οποίου ρυθμίζει ο συγγραφέας. Οι λειτουργίες, τώρα, αυτού του προσώπου 
μπορεί να είναι οι εξής (Καψωμένος, 2004): 

 Αφηγηματική: ο ίδιος του είναι αυτός που εξιστορεί τα γεγονότα 
 Σκηνοθετική / Οργανωτική: επιλέγει το πώς θα κατανέμει το υλικό 

που έχει στα χέρια του, ώστε η ιστορία να δομηθεί και παρουσιαστεί 
όσο το δυνατόν καλύτερα 

 Επικοινωνιακή: φροντίζει ώστε να υπάρχει συνεχής επαφή με τον 
ακροατή 

 Πιστοποιητική: είναι υπεύθυνος να αποδείξει την εγκυρότητα των 
όσων παρουσιάζει ως αληθή συμβάντα 

 Παρεκβατική / Σχολιαστική: σε περίπτωση μη αληθοφανών συνθηκών 
/ γεγονότων προσπαθεί να αναδείξει τον σκοπό της ύπαρξης τους. 

 Ιδεολογική: μέσω σχολιασμών, στοχεύει στην αποκάλυψη της 
ταυτότητας του και τη μεταφορά στον αναγνώστη της προσωπικής 
του ιδεολογίας  
 

Οι παραπάνω λειτουργίες δεν είναι απαραίτητο να εμφανίζονται όλες 
ταυτόχρονα. Συνήθως γίνεται ένας συνδυασμός μερικών από αυτών που 
έγκειται στις αποφάσεις που παίρνει ο συγγραφέας για το κείμενό του. Όμως ο 
Genette δεν ασχολείται μόνο με το πρόσωπο του αφηγητή, αλλά μελετάει 
ολόκληρο το κειμενικό είδος, μέσα από διαφορετικές οπτικές γωνίες 
(Καρακίτσιος, 2010). 

Πρωτίστως, λοιπόν, χωρίζει το χρόνο σε ιστορικό και αφηγηματικό. Έτσι 
ενώ ο πρώτος θεωρείται «φυσικός» και συμπίπτει με αυτόν στον οποίο 
διαδραματίστηκαν τα γεγονότα, ο δεύτερος αφορά την ίδια την αφηγηματική 
πράξη και συνδέεται με το χρόνο που απαιτείται για την ανάγνωση του έργου. « 
Η χρονική σειρά ανάμεσα στη διαδοχή των γεγονότων στην ιστορία και στην 
αφήγηση μπορεί να είναι ομαλή (γραμμική αφήγηση) ή όχι» (Καρακίτσιος, 2010, 
σελ. 36). Όταν, επομένως, έχουμε μια μη γραμμική διαδοχή, ερχόμαστε 
αντιμέτωποι με διάφορα χρονικά «σχήματα», τα οποία μπορεί να κρύβουν 
αναχρονισμούς, επιταχύνσεις, προβλέψεις κ.τ.λ. Σε αυτή την περίπτωση, ο 
τρόπος παρουσίασης των γεγονότων είναι συνθετότερος και προσδίδει στο 
λογοτεχνικό κείμενο διαφορετικό χαρακτήρα. 

Εν συνεχεία, μία άλλη κατηγορία προς μελέτη αποτελεί αυτή της έγκλισης 
ή αλλιώς της τροπικότητας του κειμένου. Μέσα στους δύο αυτούς όρους 
περικλείεται τόσο ο τρόπος αφηγηματικής επεξεργασίας της πληροφορίας, όσο 
και ο τρόπος πρόσληψής της από τον εκάστοτε παρατηρητή. Πιο αναλυτικά η 
έγκλιση του αφηγήματος σχετίζεται με:  

1. Την απόσταση του παρατηρητή (ποια η συμμετοχής του αφηγητή στα 
δρώμενα της ιστορίας την οποία αφηγείται;). 
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2. Το διηγηματοποιημένο λόγο (ο λόγος που εκφέρεται από τον ίδιο τον 
αφηγητή). 

3. Αναφερόμενος λόγος (ο λόγος των ηρώων σε αντιδιαστολή με του 
αφηγητή). 

4. Μετατιθέμενος λόγος (η συμπλοκή του λόγου του ήρωα με αυτόν του 
αφηγητή και το αντίστροφο) 

Όσον αφορά, τώρα, τον τρόπο πρόσληψης της πληροφορίας από τον 
παρατηρητή αυτός σχετίζεται με την οπτική του γωνία. Είναι σημαντικό να 
σημειωθεί, πως σε μερικές περιπτώσεις ο εικονολήπτης της αφήγησης είναι 
διαφορετικός από τον εκφωνητή. Ο Genette προτείνει τρεις διαφορετικούς 
τρόπους συσχέτισής τους: 

 Μηδενική εστίαση ή αφήγηση χωρίς εστίαση: Σε αυτή την περίπτωση, 
έχουμε έναν αφηγητή παντογνώστη, ο οποίος αποτελεί και το μόνο 
φορέα πληροφορίας. 

 Αφήγηση με εσωτερική εστίαση: Η εστίαση, εδώ, γίνεται σε ένα 
συγκεκριμένο ήρωα και οι πληροφορίες που δίνονται αφορούν 
αποκλειστικά τις δικές του γνώσεις σε σχέση με τα εκάστοτε δρώμενα. 

 Αφήγηση με εξωτερική εστίαση: Ο ήρωας ξέρει περισσότερα από τον 
αφηγητή και του τα αποκρύπτει με αποτέλεσμα να μην τα γνωρίζουν 
ούτε και οι ακροατές. 

Ένα τελευταίο κομμάτι της αφήγησης με το οποίο ασχολείται ο Genette 
είναι η φωνή, η οποία αφορά τη στιγμή και την πράξη της αφήγησης καθώς και 
τα είδη του αφηγητή σε συνάρτηση με το δέκτη του. Η αφήγηση, λοιπόν, μπορεί 
να συντελείτε μεταγενέστερα της ιστορίας, που είναι και ο πιο συνήθης τρόπος,   
προγενέστερα από αυτή, κάνοντας χρήση μελλοντικών χρόνων, ταυτόχρονα με 
τα γεγονότα και τέλος εμβόλιμα ανάμεσα σε αυτά, όπου κανονικά υπάρχει κενό 
δράσης. Συνεχίζοντας, μπορούμε να παραθέσουμε τα είδη του αφηγητή, που 
προκύπτουν από τις παραπάνω εναλλακτικές επιλογές: 

 Εξωδιηγητικός αφηγητής: Δεν ξέρουμε την ταυτότητα του, είναι ο 
πρώτος αφηγητής της ιστορίας, αλλά «κρύβεται» πίσω από κάποιο 
άλλο πρόσωπο, όπως για παράδειγμα, το συγγραφέα. 

 Ομοδιηγητικός αφηγητής: Παίρνει κι ο ίδιος μέρος στην ιστορία και η 
αφήγηση γίνεται σε πρώτο πρόσωπο. 

 Ετεροδιηγητικός αφηγητής: Δε συμμετέχει στα γεγονότα και γι αυτό η 
αφήγηση είναι τριτοπρόσωπη.  

Λαμβάνοντας υπόψη μας όλα τα παραπάνω μπορούμε εύκολα να οδηγηθούμε 
στο συμπέρασμα πως η αφήγηση αποτελεί ένα εξαιρετικό και πολύ σύνθετο 
εργαλείο διδασκαλίας καθώς η διαφορετικές τεχνικές δόμησής της μπορούν να 
εξασφαλίσουν και διαφορετικό μαθησιακό αποτέλεσμα. Στη συνέχεια 
παραθέτονται διάφορα είδη αφήγησης που αφορούν κυρίως τη σύγχρονη 
πραγματικότητα και έχουν μεγάλη απήχηση στο κοινό (Αναγνωστόπουλος, 
2013):  

1. Προφορική Αφήγηση: είναι η αφήγηση, η οποία δεν στηρίζεται σε 
κάποιο γραπτό κείμενο, αλλά κυρίως στην αναπαραγωγή ιστοριών, 
επών κ.τ.λ., που έχουν διασωθεί μέσω της παράδοσης (ομηρικά έπη, 
λαϊκές αφηγήσεις). 
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2. Γραπτή Αφήγηση: αυτός ο τύπος αφήγησης αφορά το πέρασμα από 
τον προφορικό λόγο στο γραπτό. Έτσι πολλά από τα προαναφερθέντα 
προφορικά έπη και αφηγήματα απέκτησαν και γραπτή υπόσταση, με 
αποτέλεσμα να διασωθούν μέσα στους αιώνες.   

3. Ενδιάθετη Αφήγηση: πρόκειται για την εσωτερική αφήγηση 
γεγονότων, πράξεων, συναισθημάτων από το ίδιο το άτομο που τα 
βιώνει. Λέξεις που θα μπορούσαν να την οριοθετήσουν είναι η 
ενδοσκόπηση, αυτοαξιολόγηση ή η αναβίωση. Αυτού του είδους η 
αφήγηση μπορεί να λάβει προληπτικό ή επαναλαμβανόμενο 
χαρακτήρα. Όσον αφορά τον προληπτικό, αυτός σχετίζεται με το πώς 
φανατιζόμαστε ότι θα συμβεί ένα γεγονός στη ζωή μας πριν αυτό 
ουσιαστικά να πραγματοποιηθεί. Από την άλλη μεριά, η 
επαναλαμβανόμενη αφήγηση συνδέεται με την επαναφορά στη μνήμη 
μας γεγονότων και καταστάσεων που έχουμε βιώσει παλαιότερα. 

4. Λειτουργική αφήγηση: κατά τη διάρκειά της, υπάρχει εμπλοκή του 
ίδιου του ακροατή. Η εμπλοκή αυτή μπορεί να επιτυγχάνεται με την 
πολλαπλή αφήγηση (αφήγηση των ίδιων γεγονότων από τους 
ακροατές), συμμέτοχη στην λήψη αποφάσεων για την εξέλιξη της 
πλοκής, καθώς και κάποιου είδους συναισθηματική εμπλοκή. 

5. Εικαστική Αφήγηση: αφορά την ιστορία που μπορεί να αφηγείται 
οποιαδήποτε μορφή τέχνης, όπως ένας πίνακας ζωγραφικής, μία 
φωτογραφία ή μία βυζαντινή εικόνα.  

6. Τηλεοπτική Αφήγηση: σε αυτή την κατηγορία, εμπεριέχονται οι 
διάφορες αφηγήσεις (σίριαλ, κοινωνικές, ενημερωτικές αλλά και 
ψυχαγωγικές εκπομπές) που προβάλλονται μέσω της τηλεόρασης.  

7. Κινηματογραφική Αφήγηση: αυτή η μορφή αφήγησης είναι αρκετά 
σύνθετη καθώς ο λόγος συνυπάρχει με την εικόνα και τα διάφορα εφέ. 
Η αφήγηση σε αυτή την περίπτωση μπορεί να είναι ab ovo (να ξεκινάει  
από την αρχή), in media res (από την μέση) ή ακόμα και να αρχίζει από 
το τέλος της ιστορίας. Ιδιαίτερα τη σημερινή εποχή, η 
κινηματογραφική αφήγηση αποτελεί μία αρκετά διάσημη και ευρέως 
αποδεκτή μορφή. 

8. Θεατρική Αφήγηση: η διαφορά της από την απλή αφήγηση έγκειται 
κυρίως στον επιτηδευμένο χαρακτήρα της. Ενώ, λοιπόν, η απλή 
αφήγηση είναι μια αυθόρμητη πράξη, η θεατρική μπορεί να θεωρηθεί 
προβαρισμένη. Υπάρχει συγκεκριμένος λόγος επιτονισμού ή μη 
κάποιων σημείων, χρήσης πολλών εξωγλωσσικών στοιχείων, 
διαφόρων υλικών αντικειμένων καθώς και κατάλληλου ρουχισμού. 
Όλα τα παραπάνω είναι ξένα για την απλή αφήγηση η οποία 
παραμένει λιτή και φυσική.  

9. Εθνική Αφήγηση: ο όρος αυτός χρησιμοποιείται για να διαχωρίσει τις 
αφηγήσεις ελληνικής ταυτότητας, από όλες τις υπόλοιπες. Σε αυτές 
ανήκουν, αρχικά, οι αφηγήσεις αρχαίων ιστορικών, οι οποίοι 
αποσκοπούν στην καταγραφή σημαντικών γεγονότων (κυρίως 
πολεμικών) αναμιγνύοντας τα πολλές φορές και με φανταστικά 
στοιχεία. Επίσης η βυζαντινή λαϊκή αφήγηση, οι βίοι των αγίων αλλά 
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και τα γεγονότα της Μ. Εβδομάδας, ξεχωριστά, μπορούν να ενταχθούν 
σε αυτή την κατηγορία ως πνευματική κληρονομιά των Ελλήνων και 
στοιχείο της ταυτότητας του έθνους. Επιπλέον προφητείες, ιστορικά 
αφηγήματα, αυτοβιογραφίες, που συνδέονται κυρίως με περιόδους 
πολέμων (21’, Α’ – Β’ Παγκόσμιος), αποτελούν και αυτά κομμάτι της 
συγκεκριμένης μορφής αφήγησης. 

10. Δημοτική Αφήγηση: περιλαμβάνει πλήθος δημοτικών τραγουδιών, 
παραμυθιών, διηγημάτων και αγημάτων, τα οποία διασώζονται μέσα 
στους αιώνες και ως επί των πλείστων, αναπαράγονται μέχρι κα 
σήμερα.  
 
 
 
    

3.2.   Διαδραστική αφήγηση (Interactive storytelling).  

Στο προηγούμενο κεφάλαιο, παρουσιάσαμε ορισμένα από τα πιο 
σημαντικά χαρακτηριστικά της αφήγησης και παραθέσαμε μερικά από τα πιο 
δημοφιλή της είδη. Σε αυτό το κεφάλαιο, θα ασχοληθούμε, πιο συγκεκριμένα, με 
μία μόνο μορφή αφήγησης, η οποία πρωτοεμφανίστηκε στα τέλη της δεκαετίας 
του 80 και άρχισε να εφαρμόζετε κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 90. Παρά 
ταύτα, πριν την έλευση της νέας χιλιετίας δεν είχε ιδιαίτερη απήχηση στο ευρύ 
κοινό (Crawford, 2012). Πρόκειται, λοιπόν, για τη μορφή εκείνη της αφήγησης 
που αναφέρεται ως  διαδραστική, ενώ στη διεθνή βιβλιογραφία συναντάται ως  
interactive storytelling.  

Αρχικά θα πρέπει να επισημάνουμε πως η ιδιαιτερότητα και η 
διαφορετικότητα έγκειται στη λέξη «διαδραστική». Η έννοια αυτή συνεπάγεται 
μια σειρά από καινούργια χαρακτηριστικά και τεχνικές, που καλούμαστε να 
γνωρίσουμε. Εξάλλου, ο επόμενος όρος «αφήγηση» μας είναι πλέον γνώριμος. Αν 
θα θέλαμε, τώρα, να δώσουμε έναν ορισμό, θα μπορούσαμε να πούμε πως 
πρόκειται για εκείνη την αφήγηση , η οποία μετατρέπει τον ακροατή σε ενεργό 
συμμετέχοντα, μέσω της αλληλεπίδρασης μαζί του. Πιο αναλυτικά, μέσω της 
διαδραστικής αφήγησης δίνεται η δυνατότητα στο δημιουργό της, να εμπλέξει 
τον ακροατή στην ίδια την εξέλιξη της ιστορίας, να διαφοροποιήσει τη συνέχειά 
της, ανάλογα με τις αντιδράσεις του ή ακόμα και να προκαλέσει τη βαθύτερη 
νοητική του συμμετοχή (Crawford, 2012).  

Ο συνδυασμός των παραπάνω δυνατοτήτων συνοψίζεται στη λέξη 
«διάδραση», η οποία θεωρήθηκε αρκετά ελκυστική και προκάλεσε το 
ενδιαφέρον πολλών εμπορικών χώρων, όπως του κινηματογράφου, της 
βιομηχανίας ηλεκτρονικών παιχνιδιών κ. α. Ο κάθε χώρος, λοιπόν, με τη σειρά 
του, θέλησε να επωφεληθεί τα διάφορα πλεονεκτήματα της και να την εντάξει 
στους κόλπους του. Κάτι τέτοιο, ωστόσο, θα μπορούσε να δημιουργήσει 
παρανοήσεις σχετικά με την αυτονομία της, μελετώντας την ταυτόχρονα με την 
εξέλιξη του εκάστοτε κλάδου και θεωρώντας την κομμάτι του. Γι αυτό το λόγο, η 
μελέτη της ως ένα νέο, πολλά υποσχόμενο, αυτόνομο εργαλείο δείχνει να είναι 
πιο επιθυμητή (Crawford, 2012). Εν συνεχεία, θα προσπαθήσουμε να 
αναλύσουμε λίγο εκτενέστερα τις λειτουργίες της αλλά και να οριοθετήσουμε τα 
στάδια υλοποίησής της.  
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Ίσως έχει γίνει ήδη αντιληπτό, πως αυτού του είδους η αφήγηση, απαιτεί 
από το συγγραφέα μερικές επιπλέον ικανότητες απ’ ότι όλες οι υπόλοιπες. Αυτό 
έγκειται στο γεγονός της ενεργής συμμετοχής του ακροατή. Ο συγγραφέας/ 
δημιουργός σε αυτή την περίπτωση καλείται να προσλάβει νέους ρόλους όπως 
αυτός του «προφήτη» (Crawford, 2012). Θεωρείται αναγκαίο, λοιπόν, να είναι 
σε θέση να προβλέψει τις αντιδράσεις και τις συμπεριφορές του κοινού του και 
να τις ενσωματώσει στην ιστορία του. Μπορεί, για παράδειγμα, διαφορετική 
αντίδραση να οδηγεί σε διαφορετική διάρθρωση της πλοκής. Πιο συγκεκριμένα, 
στην περίπτωση που ο ακροατής βρεθεί σε ένα δίλημμα του τύπου «Ελευθερία ή 
Θάνατος», η απόφαση που θα πάρει είναι καθοριστική για τη συνέχεια της 
ιστορίας. Έτσι, λοιπόν, η πρόβλεψη της αντίδρασης από το δημιουργό, φαντάζει 
ιδιαίτερα δύσκολο εγχείρημα, ιδίως στην περίπτωση που αυτή διαφέρει από την 
αντίδραση του ίδιου του δημιουργού. Εξάλλου είναι γνωστό το γεγονός της 
διαφοροποίησης των αντιδράσεων σε σχέση με τον χαρακτήρα των φορέων 
τους. Έτσι ο συγγραφέας θα πρέπει να απευθύνεται στο μέσο ακροατή. 
Προκειμένου, επομένως, να δημιουργήσει μία πετυχημένη ιστορία, είναι ανάγκη 
να λειτουργεί με «ενσυναίσθηση».    

Η ίδια η λέξη κρύβει ένα δυναμισμό, που αφορά την ικανότητα, την οποία 
προσδίδει σε όποιον τη χρησιμοποιεί. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για την 
ικανότητα εκείνη που σου επιτρέπει να μπαίνεις στη θέση του άλλου και να 
προσπαθείς να καταλάβεις, το πώς θα αντιδρούσε αυτός στην εκάστοτε 
περίσταση. Εκτός όμως από την ενσυναίσθηση, είναι σημαντικό ο δημιουργός να 
μπορεί να προηγείται της σκέψης του ακροατή, όπως περίπου και στο σκάκι 
(Crawford, 2012). Του δίνεται, έτσι, η δυνατότητα, να σχεδιάσει τις διάφορες 
εναλλακτικές διαδρομές, που απαιτεί η αφήγηση αυτή, καθώς δεν πρέπει να 
ξεχνάμε, πως ο ίδιος του δεν αλληλεπιδρά με το δέκτη σε πραγματικό χρόνο, 
αλλά σχεδιάζει αυτή την αλληλεπίδραση σε προγενέστερο χρόνο απ’ ότι 
πρόκειται να συμβεί. 

 Όσον αφορά, τώρα, την ανατροφοδότηση που παίρνει ο δημιουργός, 
αυτή μπορεί να συμβεί αρχικά σε ένα δοκιμαστικό στάδιο (Thue, Bulitko, Spetch 
and Wasylishen, 2007), όπου ή ιστορία θα δοθεί σε συγκεκριμένους ανθρώπους 
για να την διαβάσουν, έτσι ώστε να διαπιστωθεί το κατά πόσο ο συγγραφέας 
κατέχει τις παραπάνω δεξιότητες και μπορεί να τις χρησιμοποιεί ορθά. Σε 
περίπτωση, που η ιστορία δεν καταφέρει να προκαλέσει το προσωπικό 
ενδιαφέρον και την εμπλοκή του κοινού, τότε μάλλον χρειάζεται να επέλθει 
επανεξέτασή της. Εν συνεχεία, πραγματοποιείται εκ νέου δοκιμή μέχρις ότου να 
θεωρηθεί πως πετυχαίνει τους στόχους της ώστε να παρουσιαστεί στο ευρύ 
κοινό. Η διαδικασία αυτή δεν έχει και τόση σημασία για τα προαναφερθέντα 
είδη αφήγησης και γι αυτό δεν πραγματοποιείται ομοίως, πριν την κυκλοφορία 
του εκάστοτε έργου. 

Οι λόγοι τώρα για τους οποίους κάποιος επιλέγει να δημιουργήσει μία 
διαδραστική αφήγηση είναι πολλοί. Η διασκέδαση, για παράδειγμα, μπορεί να 
είναι ένας από αυτούς, καθώς οι άνθρωποι ψάχνουν, συνεχώς, νέους τρόπους να 
ικανοποιήσουν αυτή τους την ανάγκη. Εξάλλου, όπως έχουμε ήδη προαναφέρει, 
τα πλεονεκτήματα της αφήγησης αυτής έσπευσαν να επωφεληθούν και οι 
εταιρίες κατασκευής ηλεκτρονικών παιχνιδιών. Ένας ίσως πιο σημαντικός 
λόγος, ωστόσο, είναι η εκπαίδευση. Φαίνεται λοιπόν, πως ανάλογα με τις 
προκλήσεις, στις οποίες εμπλέκεται ο ακροατής και τις δοκιμασίες, τις οποίες 
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καλείται να διεκπεραιώσει, διαφοροποιείται και η συμμετοχή του νευρικού του 
συστήματος (Crawford, 2012). Εάν, επομένως, δομήσουμε την αφήγηση, 
σύμφωνα ίσως, με ένα εποικοδομητικό μοντέλο, η διάδραση θα μας επιτρέψει να 
προχωρήσουμε σε αποδόμηση εναλλακτικών ιδεών και σε σχηματισμό 
καινούργιων εγκεφαλικών συνάψεων. Γίνεται σαφές έτσι, το πόσο χρήσιμη θα 
μπορούσε να υπάρξει η συμβολή της διαδραστικής αφήγησης στον τομέα της 
εκπαίδευσης.   

Βέβαια, η διάδραση αυτή καθ’ αυτή μπορεί να χωριστεί σε 
διαβαθμισμένα σκαλοπάτια (Crawford, 2012). Μία αφήγηση, για παράδειγμα, 
υπάρχει περίπτωση να αλληλεπιδρά ελάχιστα με τον ακροατή καλώντας τον  να 
πάρει ευτελείς αποφάσεις. Σε αυτή την περίπτωση, δε μπορούμε να πούμε πως 
προκαλείται κάποια γνωστική σύγκρουση ή κάποια ανώτερη γνωστική 
διεργασία. Επιπλέον, σπουδαίο ρόλο, στο να θεωρηθεί πετυχημένη μία τέτοια 
αφήγηση, παίζει και η ταχύτητα της αντίδρασης (Crawford, 2012). Εάν λοιπόν η 
αντίδραση στα ερεθίσματα του δέκτη δεν είναι άμεση, ελλοχεύει ο κίνδυνος να 
χαθεί το αρχικό του ενδιαφέρον και να σταματήσει ο ίδιος να συμμετέχει στη 
διαδικασία. Γι αυτό το λόγο, η γρήγορη ανταπόκριση είναι αναγκαίο να 
επιδιώκεται κάθε φορά.  

Συνεχίζοντας, έχει ενδιαφέρον να δούμε τα 3 βασικά στάδια/σταθμούς, 
από τα οποία πρέπει να περάσει ο δημιουργός, προκειμένου να παράγει μία 
ολοκληρωμένη αφήγηση: 

1. Αλληλουχία γεγονότων (Thue et al, 2007). 

Η σειρά με την οποία διαδραματίζονται τα γεγονότα αλλά και οι 
σχέσεις που τα συνδέουν μεταξύ τους, έχουν τον πρωταρχικό ρόλο 
στην αφήγηση. Η αλληλουχία, λοιπόν, διαρθρώνεται από τον ίδιο το 
δημιουργό, ο οποίος χρειάζεται να έχει και τις απαραίτητες γνώσεις, 
ώστε να μπορεί να επιλέγει έξυπνους και ελκυστικούς συνδυασμούς. 
Άλλωστε, δε θα πρέπει να ξεχνάμε, πως στην περίπτωση της 
διαδραστικής αφήγησης έχουμε πολλές διαφορετικές αλληλουχίες που 
ενώνουν τα γεγονότα μεταξύ τους. Διαφορετικές επιλογές, δηλαδή, 
των ακροατών μπορεί να οδηγήσουν σε διαφορετικές 
διαδρομές/αλληλουχίες της ιστορίας. Όπως, λοιπόν, προαναφέραμε ,οι 
διαδρομές αυτές, σχεδιάζονται σε προγενέστερο χρόνο απ’ ότι 
πραγματικά συμβαίνουν και γι αυτό το λόγο, η κάθε εναλλακτική 
διαδρομή θα πρέπει να ελεγχθεί, πριν το τελικό έργο δοθεί σε 
κυκλοφορία, ώστε να υπάρξει ανατροφοδότηση. Είναι σημαντικό να 
προσθέσουμε, επίσης, πως ακόμα κι επιλογές μικρότερης σημασίας, 
που μπορεί να μην επηρεάζουν την κεντρική ιστορία, δίνουν τη 
δυνατότητα στον δέκτη να οικειοποιηθεί την αφήγηση και να 
θεωρήσει την εξέλιξή της, προσωπική του υπόθεση. Επομένως, 
έχοντας μία ποικιλία τέτοιων επιλογών, μπορούμε να καλύψουμε τις 
απαιτήσεις ενός μεγάλου κοινού. Τέλος, ιδιαίτερης προσοχής, άπτεται 
το έναυσμα που δίνεται στον ακροατή για μπει στη διαδικασία να 
συμμετάσχει. Το πώς, δηλαδή, θα πιστεί να ασχοληθεί με την όλη 
διαδικασία. Για το λόγο αυτό, είναι αναγκαίο να δοθεί μεγάλη έμφαση 
στην αφετηρία της αφήγησης.  

2. Χώρος, χρόνος και ταυτότητα (Thue et al, 2007). 
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Κάθε ιστορία, αλλά και κάθε ξεχωριστό γεγονός, από το οποίο αυτή 
αποτελείται, έχει συγκεκριμένο χώρο και χρόνο στον οποίο συμβαίνει, 
ακόμα κι αν κάτι τέτοιο δε δηλώνεται ξεκάθαρα. Κατά το σχεδιασμό 
της αφήγησης, λοιπόν, θα πρέπει ο δημιουργός να καταλήξει τόσο στο 
χώρο όσο και στο χρόνο του αφηγήματος. Δηλαδή, να απαντήσει στα 
παρακάτω ερωτήματα:  που θα τοποθετείται η ιστορία του; Ποια θα 
είναι η χρονική σχέση μεταξύ των γεγονότων (γραμμική ή όχι); Από 
ποιο σημείο θα ξεκινά η ιστορία; Είναι αλήθεια, πως ακόμα και αυτή 
του η επιλογή, έχει ξεχωριστή σημασία για την μετέπειτα απήχηση του 
αφηγήματος στο κοινό, καθώς ο κάθε ακροατής προσπαθεί να 
αισθανθεί κομμάτι της ιστορίας. Κάτι τέτοιο, βέβαια, είναι πιο 
δύσκολο, όταν ο χώρος, για παράδειγμα, που διαδραματίζεται η 
ιστορία, απέχει πολύ από την πραγματικότητα του ίδιου. Εν συνεχεία, 
θα πρέπει να προσδιοριστούν και οι ταυτότητες των χαρακτήρων που 
συμμετέχουν στα γεγονότα, έτσι ώστε να διαμοιραστούν και οι ρόλοι. 
Σε ένα αφήγημα, για παράδειγμα, στο οποίο εμπλέκονται πολλοί 
ήρωες, οι ρόλοι είναι περισσότεροι και πιο εξειδικευμένοι, απ’ ότι σε 
αντίθετη περίπτωση.    

3. Οι συμπεριφορές (Thue et al, 2007). 

Σε αντίθεση με τα προηγούμενα στάδια, το συγκεκριμένο, 
διαμορφώνεται, συνήθως, από τους ίδιους τους ακροατές, μετά την 
κυκλοφορία του αφηγήματος και αφόρα τις επιλογές που οι ίδιοι 
κάνουν για τους χαρακτήρες. Παραδείγματος χάρη, εάν μετά από ένα  
δυσάρεστο γεγονός, ο ακροατής αποφασίσει να πάρει εκδίκηση μέσω 
του ήρωα, τότε η συμπεριφορά του τελευταίου μπορεί να θεωρηθεί 
άσχημη. Από την άλλη πλευρά, αν αποφασίσει να συγχωρήσει και να 
προχωρήσει παρακάτω, τότε αυτή τη φορά, η συμπεριφορά του ήρωα 
θα εισπράξει θετικές κριτικές. Έτσι, λοιπόν, αυτό το στάδιο είναι 
διαφορετικό για κάθε ακρόαση, καθώς η επιλογή έγκειται κάθε φορά 
στο χαρακτήρα και την ιδιοσυγκρασία του εμπλεκόμενου δέκτη στην 
ιστορία και όχι του δημιουργού της. 

Με την παρουσίαση λοιπόν των τριών αυτών σταδίων ολοκληρώνεται 
και το παρόν κεφάλαιο. Εν κατακλείδι, αξίζει να αναφερθεί για μία ακόμα φορά 
η αξία της διαδραστικής αφήγησης ιδιαίτερα στον τομέα της  εκπαίδευσης, λόγω 
ακριβώς των πολλαπλών θετικών χαρακτηριστικών της. Παρουσιάζει επομένως 
μεγάλο ενδιαφέρον, η ενασχόληση με αυτή, μέσω της εκτενέστερης διερεύνησης  
των δυνατοτήτων της. 
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4. Η Δική μας Πρόταση 
 
 

4.1. Scratch: Ποια η ταυτότητα και ποιες οι δυνατότητές του 

 

Το Scratch είναι έργο της Lifelong Kindergarten Group της MIT Media 
Lab, ειδικά σχεδιασμένο για άτομα από 8 έως 16 ετών, αλλά χρησιμοποιείται 
ευρέως και από άλλες ηλικιακές ομάδες. Αν θα θέλαμε να δώσουμε έναν ορισμό, 
θα μπορούσαμε να πούμε ότι πρόκειται για  μία διαδικτυακή πλατφόρμα 
«απλού» προγραμματισμού (βέβαια υπάρχει η δυνατότητα και off  line 
εργασίας, κατεβάζοντας την εφαρμογή). Ο όρος «απλός» χρησιμοποιείται, 
ακριβώς, για να περιγραφεί η δομή του, η οποία μπορεί να γίνει εύκολα 
κατανοητή ακόμα και από παιδιά μικρής ηλικίας. Ο βασικός στόχος του Scratch, 
είναι να προσφέρει τη δυνατότητα ανάπτυξης ικανοτήτων προγραμματισμού 
(κυρίως σε παιδιά), καθώς αυτές κρίνονται ολοένα και πιο απαραίτητες, σε μία 
εποχή που η τεχνολογία αποτελεί, έναν από τους τομείς με τη μεγαλύτερη 
ανάπτυξη.  

Αρχικά, ο όρος «προγραμματισμός» αναφέρεται στην τέχνη του να 
μπορείς να υλοποιείς οτιδήποτε και αν έχεις φανταστεί. Να καταφέρνεις, 
δηλαδή, να δημιουργείς ολόκληρους κόσμους από το τίποτα (Hunt and Thomas, 
2001). Αυτό, βέβαια, δεν είναι καθόλου απλό, καθώς σε επαγγελματικό επίπεδο 
απαιτείται άρτια γνώση των ειδικών γλωσσών, αλλά και κατάκτηση των  

απαραίτητων 
δεξιοτήτων που 
αφορούν τη χρήση 
τους. Η καινοτομία 
του Scratch λοιπόν, 
έγκειται στο 
γεγονός της άρσης 
αυτής της 
πολυπλοκότητας. Οι 
διάφορες εντολές 

προγραμματισμού 
υπάρχουν ήδη 

καταγεγραμμένες 
σε ορθογώνια 
πλαίσια που 
μοιάζουν με 
κομμάτια από πάζλ. 
Έτσι ο εκάστοτε 

δημιουργός επιλέγει, κάθε φορά, τις κατάλληλες, ανάλογα με το τι ακριβώς 
επιθυμεί να υλοποιήσει και τις ενώνει μεταξύ τους, σαν σε ένα κατακόρυφο 
πάζλ. Συνεπώς, η μόνη ικανότητα που θα πρέπει να εξασκήσει ο χρήστης είναι 
αυτή της αντιστοιχίας σκέψης και εντολής. Θα πρέπει, δηλαδή, να είναι σε θέση 
να επιλέγει και να ενώνει με σωστό τρόπο τις διάφορες εντολές, έτσι ώστε όταν 
αυτές εκτελούνται, να πραγματοποιείται αυτό που αρχικά υπήρχε μόνο ως 
σκέψη στο μυαλό του. Επομένως, ακόμα και χρήστες μικροί σε ηλικία μπορούν 
να αποπειραθούν να δώσουν μορφή στις πρώτες τους ιδέες. 
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Εκτός όμως από ένα περιβάλλον προγραμματισμού για παιδιά, το Scratch 
μπορεί να θεωρηθεί και ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών. 
Όπως και στην περίπτωση των μαθητών, οι εκπαιδευτικοί, στην πλειοψηφία 
τους, θεωρούνται και αυτοί αρχάριοι στον προγραμματισμό. Το ευχάριστο και 
εύχρηστο, λοιπόν, αυτό περιβάλλον τους δίνει τη δυνατότητα, αρχικά να 
αναπτύξουν τις αντίστοιχες δεξιότητες και εν συνεχεία, να γίνουν οι ίδιοι τους 
δημιουργοί διαφόρων εφαρμογών, τις οποίες και μπορούν να χρησιμοποιούν, 
προκειμένου να εμπλουτίζουν τις διδασκαλίες τους. Πιο αναλυτικά, οι 
εφαρμογές αυτές μπορούν να αποτελούν, είτε: 

1. Τρόπους εναλλακτικής αξιολόγησης  

Πριν την έναρξη της διδασκαλίας, προκειμένου να διαπιστωθεί το 
επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων που έχει κατακτηθεί από τους 
μαθητές μέχρι εκείνη τη στιγμή (αρχική αξιολόγηση). Κατά τη διάρκεια 
της μάθησης, ως οδοδείκτης για το ποιο θα πρέπει να είναι το επόμενο 
βήμα τόσο του εκπαιδευτικού, όσο και του μαθητή (διαμορφωτική 
αξιολόγηση). Και στο τέλος της διδασκαλίας, προκειμένου να 
διαπιστωθεί ο βαθμός επίτευξης των στόχων που τέθηκαν στην αρχή 
(τελική αξιολόγηση). 

2. Πηγές αναζήτησης και ανακάλυψης της νέας γνώσης 

Ο εκπαιδευτικός, δηλαδή φροντίζει να διαρθρώσει με τέτοιο τρόπο την 
εκάστοτε εφαρμογή, έτσι ώστε αυτή να εμπλέκει τα παιδιά σε μία 
ευχάριστη διαδικασία αναζήτησης της νέας γνώσης, ούτως ώστε η 
διαδικασία της μάθησης να πραγματοποιείται αβίαστα και ευχάριστα .  

3. Μέσο αφόρμησης  

Σε αυτή την περίπτωση, η εφαρμογή δίνεται στους μαθητές πριν την 
έναρξη της διδασκαλίας, έτσι ώστε να τους κινήσει το ενδιαφέρον και 
να τραβήξει την προσοχή τους. Με αυτό τον τρόπο, ο εκπαιδευτικός 
επιδιώκει μεγαλύτερη απόδοση των μαθητών στη συνέχεια της 
διδασκαλίας. 

4. Μέσο προβληματισμού 

Τέλος, η εφαρμογή μπορεί να σχεδιαστεί προκειμένου να εισάγει ένα 
νέο προβληματισμό στους μαθητές. Ο προβληματισμός αυτός, είτε 
τίθεται στην αρχή του μαθήματος, ώστε να κινητοποιήσει τους 
μαθητές να οικοδομήσουν τη νέα γνώση, είτε τίθεται στο τέλος της 
διδασκαλίας (φάση εμπέδωσης), προκειμένου να παρατηρηθεί η 
ικανότητα των μαθητών, οι οποίοι έχουν πλέον αποκτήσει νέες 
γνώσεις και δεξιότητες, να ανταποκριθούν σε μία αντίστοιχη 
προβληματική κατάσταση.   

Συνειδητοποιούμε επομένως, πως ανάλογα με τις ανάγκες και τα 
ενδιαφέροντα της κάθε τάξης, ο δάσκαλος μπορεί να παράξει και το αντίστοιχο 
προϊόν. Σε κάποιες περιπτώσεις επίσης, μπορεί να διαφοροποιήσει τη χρονική 
διάρκεια ή το βαθμό δυσκολίας της εφαρμογής ανάλογα με τις δυνατότητες του 
μαθητή στον οποίο αυτή απευθύνεται (διαφοροποιημένη διδασκαλία). 
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4.2. Παρουσίαση της Πρότασής μας 
 

Τα πλεονεκτήματα που αναφέρθηκαν προηγουμένως,  αποφασίσαμε να 
εκμεταλλευτούμε κι εμείς και να δημιουργήσουμε μία εφαρμογή προκειμένου να 
διδάξουμε το Ζ’ Κεφάλαιο του βιβλίου των Θρησκευτικών της Γ’ Δημοτικού με 
τίτλο: Τα Πάθη και η Ανάσταση του Χριστού, που αποτελείται από πέντε 
διδακτικές ενότητες. Όσον αφορά τις προβλεπόμενες διδακτικές ώρες, γι αυτό 
το κεφάλαιο, σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα ανέρχονται σε 5. Ωστόσο, η 
διδασκαλία με τη χρήση της εφαρμογής τις περιορίζει σε 2 (είτε συνεχόμενες, 
είτε σπαστές).  

Η εφαρμογή αυτή καθ’ αυτή βασίζεται στη διαδραστική αφήγηση και 
αποσκοπεί στην ενεργή συμμετοχή του μαθητή στη διαδικασία της μάθησης. 
Κατά τη διάρκειά της λοιπόν, ο παίκτης καλείται να πραγματοποιήσει διάφορες 
ενέργειες (π.χ. να χτυπήσει το κουδούνι ή να σβήσει το φως), να λάβει 
αποφάσεις, να παίξει διαφορετικά παιχνίδια, να επιλέξει την σωστή απάντηση 
και να ακούσει τις αφηγήσεις των γεγονότων της Μεγάλης Εβδομάδας, 
συγκρατώντας τις πιο σημαντικές πληροφορίες. Έτσι επιτυγχάνεται η αυτόνομη 
και ενεργητική μάθηση, καθώς και η εκούσια εμπλοκή του μαθητή στη 
διαδικασία.  

Την εφαρμογή συνοδεύουν και τέσσερα φύλλα εργασίας που οι μαθητές 
συμπληρώνουν κατά τη διάρκειά της. Τα φύλλα αυτά σκοπεύουν στην 
αποτελεσματικότερη μάθηση καθώς ωθούν τους μαθητές σε μία διαδικασία 
αναστοχασμού των πληροφοριών που λαμβάνουν. Έτσι αφού πρώτα ακούσουν 
ή διαβάσουν την εκάστοτε πληροφορία, στη συνέχεια τη φιλτράρουν και 
κρατούν τα πιο σημαντικά κομμάτια της, τα οποία και χρησιμοποιούν για να 
ολοκληρώσουν τις ασκήσεις του φύλλου. Σε αντίθετη περίπτωση, υπήρχε ο 
κίνδυνος απλής περιδιάβασης των γεγονότων, χωρίς τη δυνατότητα 
συνειδητοποίησης τους. Κάτι τέτοιο βέβαια, θα είχε ως αποτέλεσμα η εφαρμογή 
να χάσει το διδακτικό της χαρακτήρα και να θεωρηθεί απλά ψυχαγωγική. 

Όσον αφορά, τώρα, την αφήγηση, αυτή γίνεται τόσο από τη μεριά ενός 
εξωδιηγητικού αφηγητή (δεν γνωρίζουμε την ταυτότητά του), όσο και από έναν 
ήρωα της ιστορίας (αφήγηση με εσωτερική εστίαση). Οι λειτουργίες τώρα του 
συγγραφέα είναι: πρώτον η αφηγηματική, καθώς είναι και ο ίδιος που 
αφηγείται τα γεγονότα (όχι σε όλα τα σημεία αφήγησης, αλλά στα 
περισσότερα), δεύτερον σκηνοθετική/ οργανωτική, λόγω τις ενασχόλησής του 
με την σωστή κατανομή του υλικού, τρίτον επικοινωνιακή, αφού φροντίζει να 
υπάρχει συνεχής επαφή με τον ακροατή και τέταρτον πιστοποιητική, καθώς 
είναι υπεύθυνος για την εγκυρότητα των πληροφοριών.  

Ο χρόνος της αφήγησης σε αυτή την περίπτωση είναι γραμμικός, λόγω 
της ανάγκης, από πλευράς των μαθητών, προσανατολισμού στο χρόνο και το 
χώρο όπου έλαβα μέρος τα γεγονότα στην πραγματικότητα. Σε αντίθετη 
περίπτωση, μπορεί να υπήρχε σύγχυση ως προς την αλληλουχία τους. Για 
παράδειγμα, δε θα μπορούσε ο μαθητής να φτάσει στην Ανάσταση πριν περάσει 
από τη Σταύρωση, διότι θα βρισκόταν αντιμέτωπος με ένα γνωστικό κενό. 

Εάν θα θέλαμε, εν συνεχεία, να αναφερθούμε στο μαθητή και πιο 
συγκεκριμένα, στον τρόπο με τον οποίο εμπλέκεται στη  διαδικασία της 
αφήγησης, θα πρέπει να εστιάσουμε και πάλι στη λέξη «διάδραση». Όπως, 
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λοιπόν, αναφέρθηκε και σε προηγούμενο κεφάλαιο ο όρος είναι αλληλένδετος με 
την «ενεργό συμμετοχή». Η εφαρμογή αυτή επομένως, ως διαδραστική, δίνει  
την ευκαιρία στον παίκτη να αισθανθεί μέρος της ιστορίας (ενσυναίσθηση) και 
να έχει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξή της. Επιπλέον, το σενάριο της ιστορίας 
είναι διαρθρωμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε να τοποθετεί στη θέση του 
πρωταγωνιστή-ήρωα τον εκάστοτε παίκτη. Έτσι, μπορούμε να μιλάμε πλέον και 
για μία λειτουργική αφήγηση, η οποία εμπλέκει τον ακροατή.  

Η ιστορία αυτή καθ’ αυτή, εξελίσσεται στο «σπίτι της γιαγιά» του 
πρωταγωνιστή-ήρωα (τον οποίο ενσαρκώνει ο κάθε μαθητής) κατά τη διάρκεια 
της πρώτης εβδομάδας των διακοπών του Πάσχα. Αναφέρεται, λοιπόν, σε μία 
σύγχρονη πραγματικότητα, ώστε να επιτευχθεί αβίαστα η ταύτιση από τη μεριά 
του παίκτη. Ο ήρωας, λοιπόν, αφού λαμβάνει πρόσκληση από τη γιαγιά του, 
ταξιδεύει μέχρι το σπίτι της, όπου και διαμένει, μέχρι την Κυριακή του Πάσχα. 
Κατά τη διάρκεια των διακοπών, μαθαίνει αρχικά μέσω αφηγήσεων  της γιαγιά 
και εν συνεχεία ξεφυλλίζοντας κάποιο βιβλίο, για τα γεγονότα που αναβιώνουμε 
οι Χριστιανοί τη Μεγάλη Εβδομάδα. Επίσης, συμμετέχει στις αντίστοιχες 
ακολουθίες της Εκκλησίας και ακούει τα διάφορα τροπάρια που συνδέονται με 
το εκάστοτε γεγονός της ημέρας. Ακόμα, έρχεται σε επαφή με διάφορα έθιμα 
των ημερών, όπως τη νηστεία της Σαρακοστής, το βάψιμο των αυγών, την 
προσφορά λουλουδιών στον Εσταυρωμένο και το πασχαλινό τραπέζι. Μέσα σε 
αυτές τις δραστηριότητες περικλείεται και όλη η διδακτέα ύλη του κεφαλαίου, 
γι αυτό και έχουν πρωτεύοντα ρόλο στο σενάριο. 

Εκτός όμως από τις παραπάνω, υπάρχουν και κάποιες επιπλέον 
δραστηριότητες (δευτερεύουσες), η οποίες στοχεύουν στο να «ξεκουράσουν» το 
μαθητή και να του προσφέρουν ευχάριστα διαλείμματα. Αυτές συνήθως, 
ταυτίζονται με τα διάφορα παιχνίδια, όπως το μάζεμα των λουλουδιών, την 
αγορά λαμπάδων, το συγύρισμα του σαλονιού κ.α. Χάρη σε αυτά, ο μαθητής δεν 
αισθάνεται κόπωση από τη συνεχή έκθεση σε νέες πληροφορίες. Επίσης, 
προλαβαίνει να τις επεξεργαστεί και να συμπληρώσει τα φύλλα εργασία.  

Η διαδικασία, τώρα, που ακολουθήθηκε, έτσι ώστε να είμαστε όσο το 
δυνατόν καλύτερα προετοιμασμένοι πριν από την είσοδό μας στην τάξη, ήταν η 
εξής. Αμέσως μόλις ολοκληρώθηκε η δημιουργία της εφαρμογής έγιναν 
τουλάχιστον 3-4 περιδιαβάσεις όλων των επί μέρους κομματιών της, από την 
αρχή μέχρι το τέλος, ώστε να διορθωθούν πιθανές ατέλειες της. Επίσης, έλεγχος 
πραγματοποιήθηκε και από τρίτους για να σημειωθούν οι παραλήψεις ή τα λάθη 
που δεν έγιναν αντιληπτά από εμένα. Ακόμη, αφού έγιναν όλες οι απαραίτητες 
διορθώσεις, τόσο η εφαρμογή στο σύνολό της όσο και τα φύλλα εργασίας 
δόθηκαν σε συγγενικό παιδάκι, ανάλογης ηλικίας, προκειμένου να έχουμε μία 
πρώτη εικόνα των εντυπώσεων και της αποτελεσματικότητάς της. Με αυτό τον 
τρόπο, ελέγξαμε και την εγκυρότητα των φύλλων εργασίας. Έτσι, όταν πλέον 
βρεθήκαμε στην τάξη είχαμε μια σχετική επίγνωση των απαντήσεων που θα 
παίρναμε. 

Όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα, το κεφάλαιο του βιβλίου των 
Θρησκευτικών με το οποίο ασχοληθήκαμε, αποτελείτε από 5 διδακτικές 
ενότητες. Έτσι η εφαρμογή καλείται να καλύψει αρκετά μεγάλη ποσότητα ύλης. 
Προκειμένου επομένως, να αποφευχθεί η δυσαρέσκεια και η κόπωση των 
μαθητών, η ύλη αυτή χωρίστηκε σε τέσσερεις επί μέρους θεματικές, κάθε μία 
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από τις οποίες αποτελεί και ένα ξεχωριστό κομμάτι της εφαρμογής. Το κάθε ένα 
από αυτά θα το δούμε αναλυτικότερα παρακάτω. 

Οι στόχοι τώρα που επιθυμούμε να επιτύχουμε μέσω αυτής, είναι οι 
παρακάτω. 

 

• Να γνωρίσουν, οι μαθητές, τα γεγονότα από την είσοδο του 
Χριστού στα Ιεροσόλυμα, μέχρι την προδοσία και την καταδίκη 
Του σε θάνατο 

• Να νιώσουν αγάπη προς Αυτόν 

• Να γνωρίσουν τα γεγονότα της Σταύρωσης 

• Να συναισθανθούν την αξία της θυσίας του Χριστού 

• Να γνωρίσουν τα γεγονότα της Αποκαθήλωσης και της Ταφής 

• Να γνωρίσουν τα γεγονότα της ανάστασης  

• Να συναισθανθούν τη σπουδαιότητά τους 

• Να γνωρίσουν τα έθιμα των ημερών  

 

Συνοψίζοντας, εάν θα θέλαμε να απαντήσουμε στο ερώτημα: «Γιατί να 
διδάξω την ενότητα χρησιμοποιώντας την εφαρμογή και όχι με κάποιον άλλο 
τρόπο;», που πιθανώς θα έκανε ο κάθε εκπαιδευτικός, μπορούμε να 
χρησιμοποιήσουμε ως επιχείρημα το σύνολο των πλεονεκτημάτων της. Έτσι 
μπορούμε να πούμε τα εξής: 

 Μειώνει το χρόνο από 5 σε 2 διδακτικές ώρες 

 Εμπλέκει στη διαδικασία μάθησης το μαθητή 

 Χρησιμοποιεί ως μέσω διδασκαλίας, τη διαδραστική αφήγηση 

 Προσφέρει εκτός από γνώσεις και τη δυνατότητα διασκέδασης και 
ξεκούρασης στο μαθητή 

 Προσφέρει επιπλέον κίνητρα μάθησης, λόγω του παιγνιώδους 
χαρακτήρα της  

 Χρησιμοποιεί οπτικοακουστικό υλικό για την εξιστόρηση των 
γεγονότων  

 Καλύπτει ένα ευρύ φάσμα στόχων    

Στο επόμενο κεφάλαιο παρουσιάζονται  με περισσότερες λεπτομέρειες τα 
τέσσερα επί μέρους κομμάτια της εφαρμογής, καθώς και τα φύλλα εργασίας που 
τα συνοδεύουν.  
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4.3. Επί Μέρους Ανάλυση 
 

1ο Μέρος 

Το πρώτο μέρος της εφαρμογής παρουσιάζει τα βασικότερα γεγονότα 
που διαδραματίζονται από την Κυριακή των Βαΐων μέχρι και τη Μεγάλη Τρίτη. 
Αυτά επιγραμματικά είναι τα εξής: 

1. Η Είσοδος στα Ιεροσόλυμα 
2. Η Διδασκαλία των δύο σημαντικότερων εντολών 
3. Η Συνάντηση με τους Έλληνες. 

Αρχικά λοιπόν, με την έναρξη της εφαρμογής, ο παίκτης κατατοπίζεται 
στο χώρο και στο χρόνο της εξέλιξης της ιστορίας και η πρώτη δραστηριότητα 
την οποία καλείται να ολοκληρώσει, είναι η αποδοχή της πρόσκλησης της 
γιαγιάς στέλνοντας της ένα γράμμα.  

 

 

 

 

 

 

Εν συνεχεία, επιβιβάζεται στο λεωφορείο και ταξιδεύει μέχρι το χωριό, 
όπου και διαμένει στο σπίτι της γιαγιάς για το υπόλοιπο της εβδομάδας. 
Ακολούθως, καλείται να επιλέξει αν θα ήθελε να πάρει ένα γεύμα ή όχι.  
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Ανάλογα, με την επιλογή του παίκτη έχουμε και την αντίστοιχη 
αντίδραση. Σε περίπτωση θετικής απάντησης, μεταφερόμαστε στην κουζίνα 
όπου και ο παίκτης καλείται να προβλέψει ποιο από τα φαγητά είναι αυτό που 
μαγείρεψε η γιαγιά εκείνη την ημέρα (μόνο το ένα από αυτά είναι νηστίσιμο). Εν 
συνεχεία, μεταφερόμαστε στο παιδικό υπνοδωμάτιο του σπιτιού, όπου 
φιλοξενείται ο ήρωας, καθώς η μέρα φτάνει στο τέλος της. Σε περίπτωση 
αρνητικής απάντησης προσπερνάμε την προηγούμενη δραστηριότητα και 
βρισκόμαστε κατευθείαν στο υπνοδωμάτιο.  

 

 

 

 

 

 

Σε λίγη ώρα καταφτάνει και η γιαγιά, ώστε να παρουσιάσει με τη μορφή 
βραδινής ιστορίας το γεγονός της Εισόδου στα Ιεροσόλυμα. Κάπου εδώ, η 
πρώτη μέρα των διακοπών τελειώνει. 
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Την επομένη το πρωί, ακούγεται η καμπάνα της εκκλησίας, καθώς 
βρισκόμαστε πλέον στην Κυριακή των Βαΐων. Στην εκκλησία, ο παίκτης έχει τη 
δυνατότητα να ακούσει δύο απολυτίκια και να επιλέξει ποιο από τα δύο 
πιστεύει πως αναφέρεται σε αυτή τη γιορτή. Ακολούθως, επιστρέφουμε στο 
σπίτι και μετά από ένα σύντομο διάλογο με τη γιαγιά, παρουσιάζονται και πάλι 
σε μορφή διήγησης τα πιο σημαντικά γεγονότα των επόμενων ημερών (Μεγάλη 
Δευτέρα, Μεγάλη Τρίτη) και κάπως έτσι ολοκληρώνεται το πρώτο μέρος της 
εφαρμογής. 

 

     

 

 

 

 

2ο Μέρος 

Το δεύτερο μέρος, τώρα, όπως προαναφέραμε αποτελεί συνέχεια του 
πρώτου και η θεματολογία στην οποία είναι βασισμένο αφορά τα εξής 
γεγονότα: 

1. Το Μυστικό Δείπνο 
2. Την Προσευχή του Ιησού στον κήπο των Ελαιών  
3. Την Προδοσία 
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Πατώντας λοιπόν, την πράσινη σημαία μεταφερόμαστε και πάλι στην 
κουζίνα του σπιτιού. Προκειμένου να εισάγουμε ομαλά το μαθητή στην 
εξιστόρηση του Μυστικού Δείπνου, ξεκινάμε από το δικό του δείπνο, το οποίο 
και επιλέγει μεταξύ δύο εναλλακτικών. Στην συνέχεια, η γιαγιά εστιάζει την 
προσοχή του παίκτη σε μία εικόνα του τοίχου (Μυστικός Δείπνος) και του ζητά 
να προσπαθήσει να καταλάβει, ποιο γεγονός αναπαριστά. Ο παίκτης, αφού βρει 
τη σωστή απάντηση, πατά πάνω στην εικόνα, ώστε να ακούσει την εξιστόρηση 
του γεγονότος. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 Ακολούθως, η γιαγιά προτείνει να βγούνε για μία όμορφη βόλτα στο 

χωριό. Μεταφερόμαστε λοιπόν, σε έναν κήπο παρόμοιο με εκείνον των Ελαιών. 
Έτσι, γίνεται η σύνδεση με το επόμενο γεγονός αυτό της Προσευχής του Ιησού, 
το οποίο εξιστορεί η ίδια η γιαγιά. Αμέσως μετά, ακούγεται η καμπάνα της 
εκκλησίας, καθώς ξεκινά η απογευματινή ακολουθία της ημέρας. Η γιαγιά στο 
άκουσμα αυτό, ζητά από το «εγγονάκι» της να της μαζέψει μερικά λουλούδια για 
να τα πάει στην εκκλησία. Έτσι, ο μαθητής παίζει το πρώτο παιχνίδι «Μάζεμα 
των λουλουδιών».  
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Μετά την ολοκλήρωση του, μεταφερόμαστε για μία ακόμη φορά στο 
προαύλιο της εκκλησίας και εκεί γίνεται ακρόαση του τροπαρίου των ημερών 
«Ιδού ο Νυμφίος έρχεται». Τέλος, επιστρέφουμε στο σπίτι και συγκεκριμένα στο 
παιδικό υπνοδωμάτιο, καθώς άλλη μία μέρα φτάνει στο τέλος της. Εκεί για μία 
ακόμα φορά, η γιαγιά με τη μορφή βραδινής ιστορίας, παρουσιάζει το επόμενο 
γεγονός, αυτό της Προδοσίας. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3ο Μέρος 

Το τρίτο μέρος είναι το προτελευταίο στη σειρά και εκτός από την 
αφήγηση των γεγονότων επιδιώκει να εμπλέξει το μαθητή στην αναβίωση 
μερικών από των πιο γνωστών εθίμων της Μεγάλης Πέμπτης.  Όσον αφορά 
αρχικά τα γεγονότα, αυτά συνοψίζονται στα εξής: 

1. Τη Δίκη του Ιησού 
2. Τη Σταύρωση 

Ενώ τα έθιμα που παρουσιάζονται είναι τα παρακάτω: 

1. Το βάψιμο των αυτών 
2. Η προσφορά στεφανιών στο Εσταυρωμένο 

Για μία ακόμα φορά, η καμπάνα μας καλεί στη πρωινή Θεία Λειτουργία 
της Μεγάλης Πέμπτης. Σε αυτή την περίπτωση, ωστόσο, δε μεταφερόμαστε στην 
εκκλησία, αλλά συνεχίζουμε από το σημείο που υποθετικά αυτή έχει 
ολοκληρωθεί. Μεταφερόμαστε λοιπόν στην κουζίνα του σπιτιού, όπου ο 
μαθητής καλείται να παίξει το δεύτερο παιχνίδι που αφορά το έθιμο των 
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κόκκινων αυγών. Ακολουθώντας, επομένως, τις απαραίτητες οδηγίες, 
επιτυγχάνει να βάψει μόνος του τα κόκκινα αυγά της χρονιάς. Εν συνεχεία, με τη 
βοήθεια της γιαγιάς, γίνεται εξιστόρηση των γεγονότων της Δίκης του Ιησού.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αμέσως μετά, παρουσιάζεται το δεύτερο έθιμο, αυτό της προσφοράς 
στεφάνων. Η γιαγιά μαζί με τον «εγγονάκι» της επισκέπτονται το μαγαζί της κ. 
Ελισάβετ, η οποία φτιάχνει τα καλύτερα στεφάνια. Εκεί, ο μαθητής παίζει το 
τρίτο παιχνίδι που αφορά το συνδυασμό χρωμάτων της αρεσκείας του, ώστε να 
δημιουργηθεί ένα όμορφο στεφάνι γι αυτούς.  
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Μόλις ολοκληρωθεί και αυτό το παιχνίδι, ακούγεται και πάλι η καμπάνα 
που μας καλεί στην ακολουθία. Μεταφερόμαστε έτσι, στο εσωτερικό αυτή τη 
φορά του ναού, προκειμένου να παραδώσουμε το στεφάνι μας, το οποίο και 
κοσμεί πλέον τον Εσταυρωμένο. Επίσης μέσα στο ναό, γίνεται και η ακρόαση 
των γεγονότων στης Σταύρωσης με τη συνοδεία αντίστοιχων εικόνων. Κάπως 
έτσι, τελειώνει και το τρίτο μέρος της εφαρμογής.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4ο Μέρος 

Με το τέταρτο και  τελευταίο μέρος της εφαρμογής, ολοκληρώνεται η 
εξιστόρηση των Παθών του Ιησού, τα οποία εν τέλει οδηγούν στην Ανάσταση. 
Ποιο αναλυτικά τα γεγονότα που παρουσιάζονται σε αυτό, είναι τα εξής: 

1. Η Αποκαθήλωση του Εσταυρωμένου 
2. Η Ταφή του Ιησού 
3. Η Ανάστασή 

Ενώ τα αντίστοιχα έθιμα είναι τα παρακάτω: 

1. Το δώρο της νονάς (λαμπάδα) 
2. Το πασχαλινό τραπέζι 

Με την επιλογή της πράσινης σημαίας, ο παίκτης μεταφέρεται στο 
εσωτερικό του ναού, όπου και παρακολουθεί την ακολουθία της 
Αποκαθήλωσης.  
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Αμέσως μετά επιστρέφει στο σπίτι όπου παίρνει ένα λυτό πρωινό, λόγω 

ημέρας και στη συνέχεια λαμβάνει ένα πακέτο. Μέσα σε αυτό βρίσκει τη 
λαμπάδα του, καθώς επίσης και ένα γράμμα από τη νονά του. Με αφορμή τη 
δική του λαμπάδα, η γιαγιά ζητάει τη βοήθειά του στην αγορά των λαμπάδων 
των δικών της βαφτισιμιών.  
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Μεταβαίνουν έτσι, σε ένα ακόμη μαγαζί και εκεί ο μαθητής παίζει το 
τέταρτο παιχνίδι που αφορά την επιλογή των λαμπάδων. Ακολούθως, 
μεταφέρεται στην ακολουθία του Επιταφίου, όπου και ακούει μία στροφή από 
κάθε στάση των εγκωμίων.  

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
Η Μεγάλη Παρασκευή φτάνει στο τέλος της και σειρά έχει πλέον το 

Μεγάλο Σάββατο. Βρισκόμαστε λοιπόν, στο σπίτι λίγο πριν την Αναστάσιμη 
ακολουθία. Το σαλόνι όμως είναι λίγο ακατάστατο και ο παίκτης καλείται να το 
συμμαζέψει στα γρήγορα πριν αποχωρίσει για την εκκλησία. Έτσι παίζει και το 
πέμπτο παιχνίδι της εφαρμογής. Αμέσως μετά, μεταφέρεται και πάλι στο 
εσωτερικό του ναού, όπου ακούει το Χριστός Ανέστη, καθώς και την αφήγηση 
των αντίστοιχων γεγονότων.  
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Τέλος, την επομένη ημέρα καταφτάνουν στο σπίτι της γιαγιάς και τα 
υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, ώστε όλοι μαζί να γιορτάσουν το Πάσχα. Μέσα 
σε αυτή τη γιορτινή ατμόσφαιρα, ο μαθητής καλείται να παίξει με τον «αδερφό» 
του και το τελευταίο κατά σειρά παιχνίδι που ακούει στο όνομα «Badminton».           

 

 

 

 

 

 

Και κάπως έτσι, ολοκληρώνεται και το τελευταίο μέρος της εφαρμογής. Ο 
μαθητής λοιπόν, μέσα από την εμπλοκή του σε αυτή τη διαδικασία, διδάσκεται 
την ύλη ολόκληρου του Ζ’ Κεφαλαίου, με έναν τρόπο πρωτότυπο, ξεκούραστο 
και διασκεδαστικό. Όπως όμως, αναφέραμε και σε προηγούμενο κεφάλαιο, 
προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία και ο χρόνος στο μαθητή να επεξεργαστεί και 
να φιλτράρει τις πληροφορίες που του δίνονται, το κάθε μέρος την εφαρμογής 
συνοδεύεται και από ένα φύλλο εργασίας. Τα τέσσερα αυτά φύλλα 
παρουσιάζονται σε παράρτημα, στη σελίδα 69.  
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5. Η Έρευνά μας 
 
 

5.1. Συνθήκες Διεξαγωγής της 

 

Προκειμένου να εξετάσουμε, σε ποιο βαθμό η παρούσα εργασία μπορεί 
να εφαρμοστεί στη σύγχρονη πραγματικότητα ενός δημόσιου ελληνικού 
σχολείου και να έχει τα αποτελέσματα που σε θεωρητικό επίπεδο αναλύσαμε, 
αποφασίσαμε να την εφαρμόσουμε σε ένα δημόσιο σχολείο της Φλώρινας (Ν. 
Φλώρινας). Μετά από επικοινωνία που είχαμε λοιπόν, με το δάσκαλο της Γ’ 
Δημοτικού του Πρότυπου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας, 
ορίσαμε, συγκεκριμένη ημέρα και ώρα για τη διεξαγωγή της διδασκαλίας. 
Ωστόσο ήρθα σε επαφή και με το δάσκαλο της πληροφορικής, ώστε να του 
εξηγήσω τι ακριβώς θέλω να κάνω, με σκοπό να μου παρέχει την κατάλληλη 
στήριξη. Η ημερομηνία που συμφωνήθηκε, τελικά, ήταν η 20η  Απριλίου, ημέρα 
Τετάρτη, πρώτο δίωρο, λίγες μέρες πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα. Παρά ταύτα, εγώ 
επισκέφτηκα το σχολείο και στις 14 του μηνός, έτσι ώστε να κάνω την 
απαραίτητη προετοιμασία, προκειμένου να μην έχουμε καμία εκκρεμότητα μέχρι 
και την ημέρα της διδασκαλίας.   

Όσον αφορά την υλικοτεχνική υποδομή του Σχολείου, αυτή ήταν αρκετά 
καλή σχετικά με τις αρχικές μας προσδοκίες. Ακριβώς λοιπόν, επειδή η 
εφαρμογή βασίζεται στη διαδραστική αφήγηση, ενέκυπτε η ανάγκη παροχής 
ακουστικών στον κάθε μαθητή ξεχωριστά. Στην περίπτωσή μας, την ανάγκη 
αυτή την κάλυπτε επαρκώς το ίδιο το σχολείο. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της 
διδασκαλίας παρατηρήθηκε ένα τεχνικό πρόβλημα με τον ήχο. Παρ’ όλο που η 
ένταση, σύμφωνα με τις ενδείξεις του πίνακα ελέγχου, βρισκόταν στο 
υψηλότερο δυνατό σημείο, οι μαθητές μετά βίας κατάφερναν να ακούσουν της 
ηχογραφήσεις. Όπως είναι φυσικό αυτό το γεγονός, προκάλεσε δυσαρέσκεια και 
παράπονα καθ’ όλη τη διάρκεια του μαθήματος. Παρά ταύτα, η διδασκαλία 
κύλησε ομαλά και οι μαθητές κατάφεραν να ολοκληρώσουν και τα τέσσερα μέρη 
της εφαρμογής.   

Ακολούθως, θα πρέπει να αναφερθώ και στο έμψυχο υλικό της έρευνας, 
τους μαθητές της Γ’ Δημοτικού του Πρότυπου Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας, με 
τους οποίους εγώ ερχόμουν σε επαφή για πρώτη φόρα. Στην πρώτη συνάντηση 
λοιπόν που είχα με το δάσκαλο, δεν αναφέρθηκαν κάποιες προβληματικές 
καταστάσεις, ή κάποιες ιδιαίτερες μαθησιακές δυσκολίες των μαθητών. Ο ίδιος 
του, μου έκανε λόγο για ένα μόνο παιδί, λέγοντάς μου πως δύσκολα μπορεί να 
δουλέψει μόνο του και πως χρειάζεται σίγουρα κάποια βοήθεια. Όντως και εγώ 
αργότερα, όταν πλέον μπήκα ως δασκάλα στην τάξη, δεν παρατήρησα κάποια 
ιδιαίτερη δυσκολία. Οι μαθητές προσπαθούσαν να ακούσουν της αφηγήσεις και 
να συμπληρώσουν τα φύλλα εργασίας τους. Επίσης, έδειχναν μεγάλο 
ενθουσιασμό, κάθε φορά που καλούνταν να παίξουν ένα παιχνίδι. Βέβαια όπως 
είναι φυσικό δεν έλειπαν και οι «ζωηροί» μαθητές, οι οποίοι ωστόσο δεν 
προξένησαν κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα.  

Ακόμα, θα πρέπει να αναφερθεί και ο τρόπος με τον οποίο κλίθηκαν να 
εργαστούν οι μαθητές. Αυτός  λοιπόν που επιλέχθηκε ήταν βασισμένος στην  
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εταιρική εργασία. Έτσι οι μαθητές ανά δύο, μοιράζονταν τον ίδιο υπολογιστή, 
ενώ είχε το δικό του ζευγάρι ακουστικών ο καθένας. Ομοίως, κοινά ήταν και τα 
φύλλα εργασίας, οπότε συμπληρώνονταν και από τα δύο μέλη της ομάδας. Η 
εργασία σε ζευγάρια, εξυπηρετούσε τόσο τεχνικά ζητήματα όσο και 
παιδαγωγικά. Αρχικά λοιπόν, επέτρεπε την διεξαγωγή της διδασκαλίας με την 
ταυτόχρονη παρουσία και των 21 μαθητών στην αίθουσα πληροφορικής, καθώς 
οι υπολογιστές στο σύνολό τους ήταν 11. Επιπλέον, από παιδαγωγικής 
απόψεως, έδινε τη δυνατότητα στους μαθητές να συνεργαστούν μεταξύ τους, να 
ανταλλάξουν ιδέες, να συνειδητοποιήσουν τα λάθη τους μέσα από τη συζήτηση 
των απαντήσεων και να αλληλοβοηθηθούν προκειμένου να πετύχουν τον κοινό 
τους στόχο (συμπλήρωση των φύλλων). Ακολούθως, παρουσιάζεται αναλυτικά 
και η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε.    

 
 
 
  

5.2. Μεθοδολογία Έρευνας 
 

Το δείγμα της έρευνας, όπως προαναφέραμε, το αποτέλεσαν οι μαθητές 
της Γ’ Δημοτικού του Πρότυπου Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας, οι οποίοι ήταν 
22 στο σύνολο. Ωστόσο την ημέρα της διδασκαλίας, παρευρέθηκαν στο σχολείο 
21 μαθητές. Από αυτούς, 11 ήταν κορίτσια και 10 ήταν αγόρια.  

Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε μέσω ερωτηματολογίων 
αλλά και μέσω φύλλων παρατήρησης. Στο τέλος, λοιπόν, της διαδικασίας οι 
μαθητές κλίθηκαν να συμπληρώσουν από ένα ερωτηματολόγιο ο καθένας, έτσι 
ώστε να διαπιστωθεί το κατά πόσο τους άρεσε ή όχι, αυτός ο τρόπος μάθησης, 
τι τους εντυπωσίασε περισσότερο αλλά και τι τους φάνηκε δύσκολο. Επίσης, 
τόσο ο δάσκαλος όσο και εγώ, είχαμε από ένα φύλλο παρατήρησης, 
διαφορετικού περιεχομένου ο καθένας, το οποίο και καλούμασταν να 
συμπληρώσουμε, είτε κατά τη διάρκεια του μαθήματος, είτε αμέσως μετά το 
πέρας του. Φυσικά, προκειμένου να εξάγω τα τελικά συμπεράσματα, έλεγξα και 
τα φύλλα εργασίας των μαθητών, τόσο ως προς την ορθότητα των απαντήσεων 
όσο και προς το βαθμό συμπλήρωσής τους. Παρακάτω, θα παρατεθούν όλα τα 
προαναφερθέντα εργαλεία συλλογής δεδομένων. 

  Μετά λοιπόν, από τη συλλογή των δεδομένων, ακολούθησε η 
επεξεργασία τους στο excel, η ποσοτική και ποιοτική τους ανάλυση, η 
παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε μορφή διαγραμμάτων και η διεξαγωγή 
συμπερασμάτων. Αρχική μας εργασία ήταν ο διαχωρισμός των 
ερωτηματολογίων ανάλογα με το φύλο. Εν συνεχεία, φροντίσαμε να τα 
αριθμήσουμε ένα προς ένα, ώστε να γίνει πιο εύκολη η μεταφορά των 
απαντήσεων σε πίνακες excel. Έτσι τα δεδομένα των ερωτηματολογίων, 
περάστηκαν σε ηλεκτρονική μορφή. Αμέσως μετά, δημιουργήσαμε διαγράμματα, 
τόσο σε σχέση με το φύλο, όσο και επί του συνόλου, ώστε να είναι ευκολότερη η 
ανάγνωση των αποτελεσμάτων.  

Ακολούθως, εξετάσαμε τις απαντήσεις που έδωσε ο δάσκαλος της τάξης 
στα φύλλα παρατήρησης και οδηγηθήκαμε σε αντίστοιχα συμπεράσματα. Τέλος 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν και τα φύλλα εργασίας των μαθητών, καθώς 
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κανένα από αυτά δεν ήταν ολοκληρωμένο στο σύνολό του. Τα αποτελέσματα 
της έρευνας παρουσιάζονται λεπτομερώς, σε επόμενο κεφάλαιο.      

 
 
 
 

5.3.  Μέτρα Συλλογής Δεδομένων 
 

Προκειμένου να συλλέξουμε τα απαραίτητα δεδομένα για την αξιολόγηση 
της όλης διαδικασίας, δημιουργήσαμε τριών ειδών ερωτηματολόγια. Το πρώτο 
από αυτά (σελ. 47-48) απευθύνεται στους ίδιους τους μαθητές και ζητάει τη δική 
τους γνώμη σε σχέση με την εφαρμογή. Οι ερωτήσεις είναι γραμμένες σε απλή 
γλώσσα, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις γλωσσικές ικανότητες της  
αντίστοιχης ηλικιακής ομάδας. Οι τέσσερεις από αυτές είναι κλιμακούμενης 
απάντησης. Η κλίμακα που χρησιμοποιείται είναι η εξής: Καθόλου, Λίγο, Μέτρια, 
Πολύ. Οι επόμενες δύο ερωτήσεις ελέγχουν τι άρεσε και τι δεν άρεσε στους 
μαθητές και είναι τύπου «πολλαπλής επιλογής», προκειμένου να διευκολυνθούν 
στο να τις απαντήσουν. 

Το επόμενο ερωτηματολόγιο (σελ. 49-52), δίνεται στο δάσκαλο της τάξης, 
καθώς θεωρείται απαραίτητη και η δίκη του αξιολογική κρίση. Οι ερωτήσεις που 
συμπεριλήφθηκαν σε αυτό, έχουν βασιστεί σε παρόμοια ερωτηματολόγια, τα 
οποία χρησιμοποιούσαμε, ως φύλλα παρατήρησης, στην Α’ Φάση της Πρακτικής 
μας άσκησης. Μέσα από αυτό εξετάζουμε την άποψη του δασκάλου, σχετικά με 
την επίτευξη των γνωστικών στόχων, την καινοτομία της εφαρμογής, τα 
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της καθώς και την απήχησή της στους 
μαθητές.     

Το τρίτο ερωτηματολόγιο (σελ. 53-55), αποτελεί είδος αυτοαξιολόγησης 
και δομήθηκε με βάση τις γνώσεις που αποκομίσαμε κατά την Γ’ Φάση της 
Πρακτικής άσκησης, σχετικά με τον αναστοχασμό μετά από κάθε διδασκαλία 
και την αξιολόγησή της από εμάς τους ίδιους. Οι ερωτήσεις έλεγχαν τις 
προϋποθέσεις μάθησης της τάξης, τις δυσκολίες και τα προβλήματα που 
συναντήσαμε, το βαθμό επίτευξης των αρχικών στόχων, το βαθμό στον οποίο 
ανταποκρίθηκαν οι μαθητές στην όλη διαδικασία και το τι δεν πήγε «καλά» στην 
ίδια τη διδασκαλία. Οι απαντήσεις που συλλέχθηκαν από αυτό το 
ερωτηματολόγιο, αξιοποιήθηκαν περισσότερο στο κομμάτι της 
αυτοαξιολόγησης, όπως προαναφέρθηκε και έτσι δεν παρουσιάζονται στο 
κεφάλαιο των αποτελεσμάτων.   

Ακολούθως παραθέτονται με τη σειρά που παρουσιάστηκαν, τα τρία 
ερωτηματολόγια.             
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5.4. Τα Αποτελέσματά της 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο, παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα της 
παρούσας έρευνας, έτσι όπως αυτά προέκυψαν μετά  από τη λεπτομερή 
επεξεργασία των δεδομένων που συλλέξαμε. Αφού αποκτήσουμε λοιπόν, μία 
σαφή εικόνα τους, θα μπορέσουμε, σε επόμενο κεφάλαιο να οδηγηθούμε και σε 
ορισμένα συμπεράσματα, σχετικά με αυτά. 

Αρχικά θα αναφερθώ σε μία σημαντική μεταβλητή που συνέβαλε 
καθοριστικά στη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων. Αυτή δεν είναι άλλη από 
την έλλειψη κατάλληλης ακουστικής κάλυψης (μειωμένη ένταση του ήχου), που 
είχε ως αποτέλεσμα την ανάλωση της ενεργείας των μαθητών στη συνεχή 
προσπάθεια που έκαναν ώστε να ακούσουν την αφήγηση. Κάτι τέτοιο φυσικά 
δεν τους επέτρεπε να συγκεντρωθούν, εκατό τις εκατό, στο γνωστικό 
περιεχόμενο της εφαρμογής και στη συμπλήρωση των φύλλων εργασίας. 

Επιπλέον παρατηρήθηκε πως οι μαθητές δεν ήταν συνηθισμένοι να 
δουλεύουν σε ζευγάρια και γι αυτό υπήρχε μια σχετική ανησυχία καθ’ όλη τη 
διάρκεια της διδασκαλίας. Η κατάσταση αυτή με δυσκόλεψε ως ένα βαθμό, 
καθώς οι ομιλίες μεταξύ των μαθητών, σε συνδυασμό με το μειωμένο ήχο των 
υπολογιστών, με ανάγκαζε να παρακαλώ συνεχώς για ησυχία, πράγμα που δε θα 
ήταν απαραίτητο σε αντίθετη περίπτωση.   

Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας οι μαθητές ήταν προσηλωμένοι, 
παρακολουθώντας την εξέλιξη της ιστορίας. Κάθε φορά που καλούνταν να 
παίξουν ένα παιχνίδι έρχονταν σε διαφωνία μεταξύ τους, για το ποιος θα έχει 
τον κυρίαρχο ρόλο, αφού τους φαινόταν ιδιαίτερα διασκεδαστικό. Όσον αφορά 
τη συμπλήρωση των φύλλων εργασίας, υπήρχαν σημεία στα οποία οι μαθητές 
ζητούσαν βοήθεια, προκειμένου να συνεχίσουν. Αυτό θεωρώ πως οφειλόταν 
τόσο στο πρόβλημα του ήχου, που δεν τους επέτρεπε να ακούν καθαρά την 
γνωστική πληροφορία, όσο και στο ότι οι μαθητές δεν ήταν συνηθισμένοι να 
δουλεύουν με αυτό τον τρόπο (ταυτόχρονη παρουσίαση και επεξεργασία των 
πληροφοριών). Στο τέλος της ώρας, οι εντυπώσεις της πλειοψηφίας ήταν 
θετικές και οι μαθητές ζητούσαν να επαναληφθεί παρόμοια διδασκαλία στο 
μέλλον.      

Εξετάζοντας, ακολούθως, τα φύλλα εργασίας, μπορούμε να 
διαπιστώσουμε πως σε επίπεδο ομάδας, δεν υπήρχε καμία που να κατόρθωσε να 
ολοκληρώσει και τα 4.  
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Στο παραπάνω διάγραμμα φαίνεται το ποσοστό ολοκλήρωσης του κάθε 
φύλλου ξεχωριστά αλλά και το ποσοστό αυτών, που έμεινε κενό. Μελετώντας το 
μπορούμε να συμπεράνουμε, ότι το 1ο και το 3ο φύλλο έχουν συμπληρωθεί σε  
ικανοποιητικό βαθμό, αλλά δε συμβαίνει το ίδιο και με το 4ο φύλλο, το ποσοστό 
ολοκλήρωσης του οποίου ανέρχεται στο 16%. Αυτό ίσως οφείλεται στο γεγονός, 
πως μερικές από τις ομάδες δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν το τέταρτο μέρος 
της εφαρμογής εγκαίρως, πριν τη λήξη της διδακτικής ώρας.  

Παρ’ όλα αυτά, όσες ασκήσεις έχουν πραγματοποιηθεί, στην πλειοψηφία 
τους είναι ορθές.  

Παρακάτω παρουσιάζονται τα αντίστοιχα ποσοστά των απαντήσεων 
ανά φύλλο εργασίας. Παρατηρώντας το διάγραμμα βλέπουμε, πως μόνο στο 
τέταρτο φύλλο οι λανθασμένες ερωτήσεις υπερτερούν. 

Όσον αφορά, τώρα, τα είδη των ασκήσεων που φάνηκε να προτιμούν 
περισσότερο οι μαθητές, αυτά περιορίζονται στα δύο επόμενα: «ασκήσεις 
πολλαπλής επιλογής» και «ασκήσεις με εικόνες». Αντιθέτως, αυτές που μάλλον 
τους δυσκόλεψαν, ήταν «ανάπτυξης», «αντιστοίχισης» και όσες αφορούσαν 

60% 
40% 

Οι Απαντήσεις Συνολικά 

Σωστές 

Λανθασμένες 



58 
 

Σωστές 
75% 

Λάθος 
14% 

Κενές 
11% 

1η Ερώτηση 

Σωστές 
59% 

Κενές 
41% 

2η Ερώτηση 

αρχαίο κείμενο. Επίσης, προς έκπληξή δική μας, δυσκολία φάνηκε πως 
συνάντησαν οι μαθητές και σε ασκήσεις «σωστού-λάθους».   

Αν θα θέλαμε να αναφερθούμε πιο αναλυτικά στις ασκήσεις των φύλλων 
εργασίας θα μπορούσαμε να ασχοληθούμε με την κάθε μία από αυτές 
ξεχωριστά, ξεκινώντας από το 1ο φύλλο εργασίας, το οποίο ήταν συμπληρωμένο 
κατά 67%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το μικρότερο ποσοστό κενών απαντήσεων, όπως προκύπτει από τα 
παραπάνω γραφήματα, το έχει η 1η ερώτηση, η οποία είναι πολλαπλής επιλογής. 
Η 2η ερώτηση είναι συμπληρωμένη από τις μισές ομάδες, αλλά ωστόσο όλες οι 
απαντήσεις που δόθηκαν είναι σωστές. Το είδος αυτής της ερώτησης είναι 
«Κατηγοριοποίησης» και απευθύνεται σε αρχαίο κείμενο. Τέλος η 3η ερώτηση, η 
οποία μπορεί να θεωρηθεί «αντιστοίχισης, ολοκληρώθηκε και αυτή σε ένα 
ποσοστό 50%, με τις σωστές απαντήσεις να υπερτερούν έναντι των 
λανθασμένων. Κρίνοντας από τα παραπάνω αποτελέσματα μπορούμε να πούμε, 
πως οι μαθητές σε αυτό το φύλλο εργασίας προτίμησαν τον πρώτο τύπο 
ερώτησης. Ακολούθως παρουσιάζονται και τα γραφήματα που αφορούν το 2ο 
φύλλο εργασίας, το οποίο και συμπληρώθηκε σε ποσοστό 49%.  
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Η 1η ερώτηση αυτού του φύλλου, η οποία είναι «ανάπτυξης», έχει 
συμπληρωθεί σε ποσοστό 79% με τα 2/3 των απαντήσεων που δόθηκαν να 
είναι σωστά. Η 2η ερώτηση είναι συμπληρωμένη σε ποσοστό 45% χωρίς να έχει 
κάποια λανθασμένη απάντηση. Το είδος αυτής της ερώτησης είναι 
«συμπλήρωση κενών». Η 3η ερώτηση, «αρίθμησης» αφορά αρχαίο κείμενο και 
συγκεκριμένα το τροπάριο «Ιδού ο Νυμφίος έρχεται». Βλέπουμε λοιπόν, πως σε 
ένα ποσοστό 82% δεν συμπληρώθηκε από τους μαθητές. Η ερμηνεία που μπορεί 
να δοθεί σε αυτό το αποτέλεσμα, είναι ο αυξημένος βαθμός δυσκολίας της. 
Ωστόσο υπήρχε και ομάδα που κατάφερε να την ολοκληρώσει, χωρίς κανένα 
λάθος, έτσι δε μπορεί να χαρακτηριστεί «αδύνατη». Η τελευταία ερώτηση του 
2ου φύλλου, η οποία είναι «αντιστοίχισης», συμπληρώθηκε σε ποσοστό 55%, 
χωρίς επίσης καμία λανθασμένη απάντηση. 

Και πάλι η ερώτηση με την μεγαλύτερη απήχηση στους μαθητές, είναι η 
πρώτη, αν και ως ερώτηση «ανάπτυξης» δε θεωρείται εύκολη. Αντιθέτως αυτή 
που δυσκόλεψε ιδιαίτερα τους μαθητές είναι η τρίτη. Εν συνεχεία, 
παρουσιάζονται και οι ερωτήσεις του 3ου φύλλου εργασίας, το οποίο 
συμπληρώθηκε σε ποσοστό 60%.     

 



60 
 

Σωστές 
52% 

Κενές 
30% 

1η Ερώτηση 

Λάθος 
18% 

Σωστές 
21% 

Λάθος 
14% 

Κενές 
56% 

2η Ερώτηση 

Σωστές 
32% 

Λάθος 
14% 

Κενές 
55% 

3η Ερώτηση 

Σωστές 
73% 

Λάθος 
9% 

Κενές 
18% 

4η Ερώτηση 

Σωστές 
3% 

Λάθος 
10% 

Κενές 
87% 

1η Ερώτηση 

Σωστές 
5% 

Κενές 
91% 

2η Ερώτηση 

Λάθος 
4% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όπως φαίνεται παραπάνω, η 1η ερώτηση αυτού του φύλου είναι κατά 
70% συμπληρωμένη, με τα 2/3 των απαντήσεων σωστά. Το είδος της είναι 
«πολλαπλής επιλογής». Ακολούθως η 2η ερώτηση, η οποία ανήκει σε αυτές της 
«αντιστοίχισης» δεν έχει ολοκληρωθεί κατά 56%. Ωστόσο οι σωστές απαντήσει 
υπερτερούν των λανθασμένων. Περίπου ίδια εικόνα παρουσιάζει και η επόμενη 
ερώτηση, με τη μόνη διαφορά, ότι αυτή τη φορά πρόκειται για ερώτηση 
«ανάπτυξης». Τέλος η τελευταία ερώτηση αυτού του φύλλου αφορά την επιλογή 
της κατάλληλης εικόνας και έχει συμπληρωθεί σε ποσοστό 82%, εκ των οποίων 
το 89% αντιστοιχεί σε σωστές απαντήσεις. Αμέσως μετά, παρουσιάζονται και τα 
αποτελέσματα του τελευταίου φύλλου εργασίας.      
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Με μία πρώτη ματιά συνειδητοποιούμε, ότι σε αυτή την περίπτωση, η 
συντριπτική πλειοψηφία των ερωτήσεων δεν απαντήθηκε από τους μαθητές. 
Επίσης, μεγάλα είναι και τα ποσοστά των λαθών σε σχέση με το σύνολο των 
δοθέντων απαντήσεων. Ο λόγος που οδήγησε σε αυτό το αποτέλεσμα, όπως ήδη 
αναφέρθηκε, μπορεί να είναι η αδυναμία ορισμένων ομάδων να ολοκληρώσουν 
και το τέταρτο μέρος της εφαρμογής πριν το πέρας της ώρας, αλλά και η 
κόπωση που επήλθε προς το τέλος της διδασκαλίας.    

Εν συνεχεία, περνάμε στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων που 
προέκυψαν μετά από ανάλυση των ερωτηματολογίων που δόθηκαν στους 
μαθητές, μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, προκειμένου να αξιολογήσουν 
την όλη διαδικασία. Συνολικά, λοιπόν, οι μαθητές στις πρώτες τέσσερεις 
ερωτήσεις απάντησαν ως εξής: 
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Ερωτήσεις 
1η: Πόσο σου αρέσουν τα «Θρησκευτικά», σαν μάθημα; 
2η: Πόσο σου άρεσε ο τρόπος, με τον οποίο κάναμε σήμερα τα «Θρησκευτικά»; 
3η: Θα ήθελες κάτι τέτοιο να γίνεται πιο συχνά; 
4η: Πόσο σε βοηθάει αυτός ο τρόπος να καταλάβεις το μάθημα; 

 

Στο παραπάνω διάγραμμα φαίνεται καθαρά η θετική στάση των 
μαθητών, τόσο απέναντι στο γνωστικό αντικείμενο, όσο και στο νέο τρόπο 
διδασκαλίας που παρουσιάσαμε. Στην πλειοψηφία τους, λοιπόν, τα παιδιά 
επέλεξαν το «Πολύ» και στις τέσσερις ερωτήσεις. Διαφοροποιήσεις δεν 
παρατηρήθηκαν ούτε ανάμεσα στα δύο φύλα. Μόνο ένας μαθητής έμεινε 
δυσαρεστημένος από την όλη διαδικασία, με αποτέλεσμα να απαντήσει Καθόλου 
σε όλες τις ερωτήσεις. Αυτό συνέβη, διότι εξ αρχής, όπως προαναφέραμε, υπήρξε 
πρόβλημα με τον ήχο και στην περίπτωσή του, το πρόβλημα αυτό ήταν 
αξεπέραστο.   

Οι επόμενες δύο ερωτήσεις αφορούσαν τα χαρακτηριστικά της 
εφαρμογής και πιο συγκεκριμένα, τι άρεσε περισσότερο και τι λιγότερο στους 
μαθητές. Παρακάτω παρουσιάζονται οι απαντήσεις στην ερώτηση «Τι σου 
άρεσε περισσότερο στην εφαρμογή;»:  

Παρατηρούμε, λοιπόν, πως κυρίαρχη θέση στην επιλογή των μαθητών 
έχουν τα «παιχνίδια» ενώ αμέσως μετά ακολουθεί «ο τρόπος με τον οποίο έλεγε 
την ιστορία». Το αποτέλεσμα αυτό είναι αρκετά ενθαρρυντικό για την ίδια τη 
διαδραστική αφήγηση καθώς αποδεικνύει την απήχηση της στους μαθητές. 
Ούτε και σε αυτή την περίπτωση δεν υπήρξαν σημαντικές διαφοροποιήσεις 
ανάμεσα στα δύο φύλα.    
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Ακολούθως, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν σχετικά 
με την τελευταία ερώτηση, η οποία αναγράφεται παρακάτω: «Τι δε σου άρεσε 
στην εφαρμογή;». 

Παρατηρούμε επομένως, πως η επιλογή «κρατούσε πολλή ώρα» έρχεται 
πρώτη στις απαντήσεις των μαθητών, ενώ ακολουθεί το «δεν υπήρχε κάτι που 
να μη μου άρεσε». Σε αυτή την ερώτηση ωστόσο υπήρξε μία διαφοροποίηση σε 
σχέση με το φύλο. Δηλαδή, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό στο γράφημα των 
κοριτσιών, αντιστοιχεί στην απάντηση «Δεν υπήρχε κάτι που να μη μου άρεσε», 
στο γράφημα των αγοριών, αντιστοιχεί στην απάντηση «Κρατούσε πολλή ώρα».  

 

 

Όσον αφορά, εν συνεχεία, το φύλλο παρατήρησης του δασκάλου, το 
οποίο μελετήθηκε προσεκτικά, φαίνεται πως παρουσιάζει και αυτό, εξίσου 
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μεγάλο ενδιαφέρον ως προς το περιεχόμενό του. Σχετικά, λοιπόν, με τους 
στόχους, τους οποίους επιδίωκε να καλύψει η εφαρμογή, ο δάσκαλος σημειώνει, 
πως στην πλειοψηφία τους επιτεύχθηκαν, «Πιστεύω ότι πραγματοποιηθήκαν 
σχεδόν όλοι οι στόχοι, με επάρκεια και σαφήνεια, τόσο μέσα από τις εικόνες όσο 
και από το ακουστικό υλικό (απολυτίκια – περιγραφή)». Εξαίρεση ίσως 
αποτελεί ο στόχος που αναφέρεται στη γνωριμία των εθίμων της Μεγάλης 
Εβδομάδας, «Ο μόνος στόχος που ίσως δεν καλύφθηκε επαρκώς, είναι να 
γνωρίσουν οι μαθητές τα έθιμα των ημερών (εκτός από το βάψιμο των αυγών)». 
Σχετικά με τον τρόπο εργασίας των μαθητών, ο ίδιος θεωρεί πως η εταιρική 
εργασία η οποία και επιλέχθηκε ήταν αρκετά ικανοποιητική, αλλά ακόμη 
καταλληλότερη, κατά τη γνώμη του, θα ήταν ατομική εργασία, εάν βέβαια το 
επέτρεπε η υλικοτεχνική υποδομή, «Είναι αρκετά ιδανική μέθοδος διδασκαλίας, 
με τα μικροπροβλήματα της (αψιμαχίες – προστριβές των μαθητών, ομιλίες)».  

Αναφερόμενος αμέσως μετά στην εφαρμογή, σημειώνει πως αυτή 
εξυπηρετεί πλήρως την μαθητοκεντρική προσέγγιση διδασκαλίας, προσφέρει 
επιπλέον κίνητρα στους μαθητές και βελτιώνει τη διαδικασία μάθησης. Πιο 
συγκεκριμένα, όταν καλείται να αναφέρει τρία πλεονεκτήματα της, επιλέγει τα 
ακόλουθα: «διαδραστική μάθηση, οπτικοακουστικό υλικό, εταιρική συνεργασία 
μαθητών». Όσον αφορά, τώρα, τα μειονεκτήματα που εντοπίζει ο ίδιος, αυτά δεν 
αναφέρονται τόσο στην εφαρμογή αυτή καθ’ αυτή, όσο στον εξοπλισμό του 
εργαστηρίου, ο οποίος χαρακτηρίζεται ανεπαρκής και στις προϋποθέσεις 
μάθησης της τάξης, οι οποίες δεν θεωρούνται και οι ιδανικότερες «μη 
εξοικείωση των μαθητών με παρόμοιες διαδικασίες, αποπροσανατολισμός από 
τη μαθησιακή διαδικασία λόγω ομιλιών μεταξύ τους». 

Συνοψίζοντας, αναφέρει πως ο ίδιος του θα επέλεγε να χρησιμοποιήσει 
το ίδιο υλικό και ότι το μόνο που θα άλλαζε, αν μπορούσε, θα ήταν ο τρόπος 
προβολής του (μέσω προβολικού στο σύνολο των μαθητών), λόγω του τεχνικού 
προβλήματος του ήχου, «Ναι θα τον επέλεγα αν είχα το λογισμικό και αν 
μπορούσα να το εφαρμόσω στους υπολογιστές του εκάστοτε εργαστηρίου. Μια 
διαφορετική προσέγγιση του μαθήματος (εξαιτίας των μη λειτουργικών 
ακουστικών) θα ήταν η κεντρική παρουσίαση του λογισμικού από εμένα μέσω 
προτζέκτορα ή διαδραστικού πίνακα και η συμπλήρωση των φύλλων εργασία; 
από τους μαθητές, εταιρικά ή ομαδοσυνεργατικά. Αν ήταν λειτουργικά τα 
ακουστικά δε θα άλλαζα τίποτα». 

 
 
 
 

5.5. Συμπεράσματα 

 

Αρχικά θα μπορούσαμε να πούμε, σύμφωνα πάντα με τα παραπάνω 
αποτελέσματα αλλά με βάση και την προσωπική, δική μου παρατήρηση, πως 
τόσο οι μαθητές, όσο και ο δάσκαλος ανταποκρίθηκαν αρκετά θετικά στην 
εναλλακτική αυτή μορφή διδασκαλίας του μαθήματος των «Θρησκευτικών». 
Επίσης, αν και όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο, τα παιδιά δεν ήταν 
συνηθισμένα στην εταιρική εργασία, κατάφεραν να συνεργαστούν σε 
ικανοποιητικό βαθμό μεταξύ τους.   
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Όσον αφορά την απήχηση της εφαρμογής στους μαθητές, αυτή ήταν 
εξίσου μεγάλη τόσο μεταξύ των αγοριών, όσο και μεταξύ των κοριτσιών της 
τάξης. Αυτό μπορεί να πιστοποιηθεί και από τις ομόφωνες θετικές απαντήσεις 
των δύο φύλων στο τέλος της διδασκαλίας. Συμβουλευόμενοι, επίσης, τα 
προαναφερθέντα αποτελέσματα, διαπιστώνουμε πως τα παιχνίδια που υπήρχαν 
κατά τη διάρκειά της, φάνηκαν ικανά να ψυχαγωγήσουν τους μαθητές και να 
κερδίσουν τις εντυπώσεις τους. Στην περίπτωση όμως των κοριτσιών, αρκετά 
υψηλό ποσοστό συνέλεξε και η απάντηση που αναφερόταν στον τρόπο 
αφήγησης των γεγονότων. Κάτι τέτοιο, είναι αρκετά ενθαρρυντικό για αυτού 
του είδους τη διδακτική προσέγγιση.   

Επίσης, αρκετά ικανοποιητική ήταν και η αξιολόγηση της όλης 
διαδικασίας από τον ίδιο το δάσκαλο, ο οποίος από την αρχή, φάνηκε πολύ 
πρόθυμος να βοηθήσει και έδειξε να συμμετέχει με μεγάλο ενδιαφέρον. Παρ’ 
όλες επομένως, τις τεχνικές δυσκολίες που συναντήσαμε, λόγω ανεπαρκούς 
υλικοτεχνικής υποδομής του σχολείου, μπορούμε να πούμε πως η διδασκαλία 
ολοκληρώθηκε με επιτυχία και έτσι επαληθεύτηκαν, σε μεγάλο βαθμό, οι 
προσδοκίες και οι στόχοι που τέθηκαν εξ αρχής.  

Ωστόσο, σε προηγούμενο κεφάλαιο, αναφέραμε πως καμία ομάδα δε 
μπόρεσε να ολοκληρώσει, στο σύνολό τους, τα φύλλα εργασίας που συνόδευαν 
την εφαρμογή. Πως λοιπόν μπορούμε να μιλάμε για επιτυχία; 

Η αλήθεια είναι πως η παραπάνω διαπίστωση ήταν αναμενόμενη αλλά 
και επιθυμητή. Όπως ήδη έχει ειπωθεί, τα φύλλα εργασίας αυτά καθ’ αυτά, δε 
δόθηκαν προκειμένου να αξιολογήσουν τις γνώσεις των μαθητών, αλλά με 
σκοπό να τους βοηθήσουν να επεξεργαστούν και να κωδικοποιήσουν τη νέα 
γνώση. Επίσης, οι ασκήσεις που εμπεριείχαν τα φύλλα, ήταν διαβαθμισμένες ως 
προς τη δυσκολία υλοποίησής τους. Κάποιες μάλιστα, θα μπορούσαν να 
χαρακτηριστούν αρκετά δύσκολες σε σχέση με τις δεξιότητες που αναμένεται να 
έχει αναπτύξει ένας μέσος μαθητής της Γ’ Δημοτικού. Και όμως η απόφαση να 
τις συμπεριλάβουμε και αυτές στα φύλλα, φάνηκε να είναι ορθή, καθώς σε ένα 
εξ αυτών, μία από τις φερόμενες ως δύσκολες ασκήσεις (3η άσκηση, 2ο φύλλο 
εργασίας), η οποία περιείχε και αρχαίο κείμενο, αποδείχθηκε πως ήταν 
ολόσωστα συμπληρωμένη. Η διαβάθμιση λοιπόν, δεν εξυπηρετεί το μέσο όρο 
των ικανοτήτων των μαθητών αλλά στοχεύει στην ανάδειξη των διαφορετικών 
ταχυτήτων μάθησης που αναπτύσσονται σε μία, κατά τα άλλα, ομοιόμορφη 
τάξη. 

Ένας ακόμη παράγοντας, που συνετέλεσε στο να μην ολοκληρωθούν τα 
φύλλα εργασίας, ήταν και το γεγονός πως δεν υπήρχε εξοικείωση από τη μεριά 
των μαθητών με παρόμοιες διαδικασίες επεξεργασίας και ανάλυσης 
πληροφοριών σε επίπεδο εταιρικής εργασίας. Έτσι, παρατηρήθηκαν φαινόμενα 
διάσπασης της προσοχής, ενασχόλησης και συζήτησης με τα μέλη άλλων 
ομάδων και απλής ακρόασης των αφηγήσεων, χωρίς το συνεχή έλεγχο των 
ερωτημάτων των φύλλων εργασίας.   

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε λοιπόν, πως η αδυναμία ολοκλήρωσης 
των ασκήσεων, δεν μπορεί να χρεωθεί στην εφαρμογή ως αρνητικό 
χαρακτηριστικό της, καθώς οι παράγοντες που συνετέλεσαν σε αυτό το 
αποτέλεσμα, είχαν να κάνουν αρχικά, με τη φύση των ασκήσεων και το λόγο 
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ύπαρξης τους , και εν συνεχεία με τις προϋποθέσεις μάθησης της τάξης. 
Επομένως, δεν τίθεται ζήτημα ανεπάρκειας της.   

Με αυτό το κεφάλαιο, ολοκληρώνεται και το κομμάτι της έρευνας, η 
οποία έρχεται να συμπληρώσει αλλά και να υποστηρίξει το θεωρητικό μέρος της 
παρούσας εργασίας. Ωστόσο θα αποτελούσε παράληψη, εάν δεν γινόταν και μια 
αυτοαξιολόγηση εκ μέρους μας, της όλης διαδικασίας. Έτσι το επόμενο 
κεφάλαιο είναι αφιερωμένο σε αυτή, καθώς και σε προτάσεις εξέλιξης της 
παρούσας ιδέας, οι οποίες με τη σειρά τους μπορούν να δώσουν το έναυσμα για 
μελλοντικές έρευνες.  
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6. Το Επόμενο Βήμα 
 
 

6.1. Αυτοαξιολόγηση της Διδασκαλίας 

 

Μελετώντας προσεκτικά, τόσο τα αποτελέσματα της έρευνας όσο και τα 
συμπεράσματα που διεξήχθησαν από την ανάλυσή τους και συγκρίνοντάς τα με 
την προσωπική μου εμπειρία, συνειδητοποιώ πως η παρούσα εργασία 
αποδεικνύεται αρκετά εποικοδομητική και ωφέλιμη, καθώς ασχολείται με μία 
διδακτική προσέγγιση, την οποία δεν έχει εκμεταλλευτεί μέχρι στιγμής το 
ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Αναφέρομαι βέβαια, στη διδασκαλία μέσω 
διαδραστικής αφήγησης, που όπως αποδείχθηκε μπορεί να ανταποκριθεί 
πλήρως στις ανάγκες της σύγχρονης πραγματικότητας και να ανταγωνιστεί 
άλλες, πιο δημοφιλής προσεγγίσεις.  

Μιλώντας πιο συγκεκριμένα και εξετάζοντας σε πρώτο επίπεδο την ίδια 
την εφαρμογή, θεωρώ πως έχει καταφέρει, χάρη στον τρόπο διάρθρωσης της 
και τη προσεκτική κατασκευή της, να υπηρετήσει, σε μεγάλο βαθμό, τους 
στόχους, τους οποίους θέσαμε αρχικά και για την επίτευξη των οποίων αυτή 
δημιουργήθηκε. Βέβαια πάντα υπάρχει και η δυνατότητα βελτίωσης, σε επίπεδο 
ωστόσο λεπτομερειών. Επίσης, η επιλογή της ύπαρξης συνοδευτικών φύλλων 
εργασίας, πιστεύω πως και αυτή με τη σειρά της κατάφερε να ενισχύσει τη 
διαδικασία της μάθησης, μέσα από την οποία επιτυγχάνεται άλλωστε και η 
υλοποίηση των μαθησιακών στόχων. 

Παρ’ όλα αυτά, μέσω της διαδικασίας προετοιμασίας και διεξαγωγής της 
διδασκαλίας, κατάλαβα πως τέτοιου είδους πρακτικές δεν υποστηρίζονται 
υλικοτεχνικά από τα σχολεία της σημερινής ελληνικής κοινωνίας. Γι αυτό το 
λόγο, είναι πολύ δύσκολη, έως αδύνατη (μερικά σχολεία δεν διαθέτουν καν 
αίθουσα πληροφορικής) η εδραίωση τους στην εκπαιδευτική πραγματικότητα 
και η συχνότερη εφαρμογή τους.     

Τελειώνοντας, προκειμένου να αξιολογήσω ξεχωριστά τη διαδικασία της 
διδασκαλίας, θα επικεντρωθώ στο εξής ένα σημείο. Καθ’ όλη τη διάρκεια της 
διδακτικής ώρας, έπρεπε να περιφέρομαι μέσα στην αίθουσα πληροφορικής, 
προκειμένου να ανοίγω το επόμενο αρχείο, μετά την ολοκλήρωση του κάθε 
κομματιού της εφαρμογής. Ωστόσο, η ανάλωσή μου σε αυτή την εργασία, δε μου 
επέτρεπε να ασχοληθώ εξατομικευμένα με τις διάφορες ομάδες, για να τις 
βοηθήσω σε τυχών προβλήματα, να συζητήσω με τους μαθητές ή να τους δώσω 
επιπλέον εξηγήσεις, όποτε το χρειάζονταν. Δυστυχώς όμως, δεν είχα άλλη 
επιλογή, καθώς οι μαθητές δεν ήταν οι ίδιοι σε θέση να πραγματοποιούν αυτές 
τις αλλαγές από κομμάτι σε κομμάτι. Ούτε όμως και ο δάσκαλος διέθετε αυτή 
την ικανότητα, έτσι ώστε να αναλάβει, τουλάχιστον τις μισές ομάδες. Επομένως, 
δεν υπήρχε από μέρους μου η κατάλληλη υποστηρικτική συμβολή, όπως 
προφανώς είχε σχεδιαστεί. 
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6.2. Προτάσεις Επέκτασης 

 

Στο τελευταίο αυτό κεφάλαιο παρουσιάζονται προτάσεις επέκτασης της 
παρούσας εργασίας τόσο σε επίπεδο διδασκαλίας, όσο και σε επίπεδο έρευνας, 
προκειμένου να επιτευχθεί η ολοκλήρωσή της. 

Σε επίπεδο διδασκαλίας θα διαφοροποιούσα αρχικά τα φύλλα εργασίας, 
όχι ως προς τη δομή και τη δυσκολία των ασκήσεων αλλά ως προς την 
ποσότητά τους, έτσι ώστε στο σύνολό τους να είναι λιγότερες. Σε επόμενο 
επίπεδο, θα αξιοποιούσα της «περισσευούμενες» διδακτικές ώρες, οι οποίες 
ανέρχονται σε τρείς, προκειμένου να πραγματοποιήσω δραστηριότητες 
επέκτασης, βασισμένες στη νέα γνώση. Αυτές θα μπορούσαν να είναι, 
δημιουργία λευκώματος για τη Μεγάλη Εβδομάδα ή προσωπικού ημερολογίου, 
ώστε ο κάθε μαθητής να γράψει σε αυτό τις δικές του εμπειρίες και να το γεμίσει 
με αντίστοιχες φωτογραφίες των πιο σημαντικών του στιγμών κατά τη 
διάρκεια της μεγάλης εβδομάδας. Επίσης η παρουσίαση από τη μεριά των 
μαθητών εθίμων του τόπου του (εργασία σε ομάδες), θα μπορούσε να αποτελεί 
μία ακόμα δραστηριότητα, καθώς επίσης και η συζήτηση γύρω από την πράξη 
αυτή της Αγάπης του Θεού (θυσία του Υιού του, για χάρη όλων). 

Σε ερευνητικό επίπεδο τώρα, η πρότασή μου αφορά τη χρήση της 
διαδραστικής αφήγησης για τη διδασκαλία επιπλέον γνωστικών αντικειμένων, 
όπως είναι η Ιστορία, καθώς το συνδυασμό αυτής της προσέγγισης με αυτή της 
ενσώματης μάθησης. Πιο αναλυτικά, η Ιστορία όπως και τα Θρησκευτικά 
αποτελεί ένα κατά βάση θεωρητικό μάθημα, με αποτέλεσμα να μην έχει 
ιδιαίτερη απήχηση στην μαθητική κοινότητα. Θεωρώ επομένως πως η 
διδασκαλία του μέσω της διαδραστικής αφήγησης θα του προσδώσει νέο κύρος, 
καθώς θα αυξηθούν τα κίνητρα μάθησης και το ενδιαφέρον των μαθητών. Όσον 
αφορά το συνδυασμό της με την ενσώματη μάθηση, νομίζω πως αυτός θα 
συνεισφέρει σε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα.   

Κάπου εδώ ολοκληρώνεται η παρούσα πτυχιακή εργασία, η οποία 
αναμένεται να συνδράμει στην εδραίωση των νέων τεχνολογιών στον τομέα της 
εκπαίδευσης, μιας που πλέον αποτελούν τον πιο σύντομο δρόμο επικοινωνίας με 
το μαθητή και επίσης να δώσει το έναυσμα για τη διεξαγωγή νέων ερευνών σε 
αυτό τον τομέα.          
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