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Περίληψη 
Στην ανακοίνωσή µας αυτή παρουσιάζουµε µια µελέτη περίπτωσης για τη χρήση της 
τεχνολογίας των υπολογιστών για την ενίσχυση της διδασκαλίας του Μαθήµατος 
των Θρησκευτικών (ΜΘ) στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση. Αρχικά, περιγράφουµε 
το λογισµικό που αναπτύξαµε για την Ε΄ τάξη του ∆ηµοτικού Σχολείου. ΄Επειτα, 
περιγράφουµε τη διαδικασία της έρευνας, η οποία περιλαµβάνει την εφαρµογή 
του λογισµικού στην τάξη. Τέλος, παρουσιάζουµε τις βασικές παρατηρήσεις από 
τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από την µελέτη περίπτωσης. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΥΠΟΘΕΣΗ
Τα τελευταία χρόνια καταβάλλεται προσπάθεια από τους εκπαιδευτικούς φο-
ρείς για την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία διαφόρων µα-
θηµάτων σε όλες τις βαθµίδες της Εκπαίδευσης. Η διδασκαλία των µαθηµά-
των µε υπολογιστές είναι δυνατόν να προσφέρει µια ανανέωση των µεθόδων 
διδασκαλίας και τη δηµιουργία νέων, ελκυστικών περιβαλλόντων µάθησης. 
Έτσι, έχουν δηµιουργηθεί πολλά εκπαιδευτικά λογισµικά για τη διδασκαλία 
διαφόρων µαθηµάτων στο ∆ηµοτικό µε υπολογιστές, όχι όµως και για τα Θρη-
σκευτικά. 

Στη χώρα µας η ανάγκη χρήσης του υπολογιστή από τις µικρές ακόµη ηλι-
κίες τονίζεται στο νέο Αναλυτικό Πρόγραµµα (ΦΕΚ 2001), όπου δίδεται έµ-
φαση στη δηµιουργία κατάλληλων δραστηριοτήτων, οι οποίες στοχεύουν να 
βοηθήσουν το παιδί τόσο στο να εξοικειωθεί όσο και στο να χρησιµοποιήσει 
τον υπολογιστή ως εργαλείο για την µαθήση διαφόρων θεµατικών κατηγορι-
ών. Παρόλο που το Αναλυτικό Πρόγραµµα θεωρεί ότι η ένταξη των νέων τε-
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χνολογιών στα δηµοτικά της χώρας µας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την 
ανάπτυξη της «Κοινωνίας της Πληροφορίας», η ενσωµάτωση του ηλεκτρονι-
κού υπολογιστή στη διδακτική διαδικασία, αλλά και η χρήση του ως εργαλείου 
µάθησης βρίσκεται ακόµη σε αρχικά στάδια. Η θεωρία απέχει ακόµη πολύ από 
το να γίνει πράξη (Χρονάκη & Στεργίου 2004). 

Αυτή ακριβώς η έλλειψη εκπαιδευτικών λογισµικών για το ΜΘ στο ∆ηµο-
τικό Σχολείο µας οδήγησε στο σχεδιασµό και την ανάπτυξη ενός εκπαιδευ-
τικού λογισµικού για τα Θρησκευτικά για µαθητές του ∆ηµοτικού ώστε να 
διαπιστωθεί η στάση των µαθητών έναντι του µαθήµατος αυτού, όταν αυτό 
διδάσκεται µε υπολογιστές. 

Πιστεύουµε ότι η αλληλεπίδραση των µαθητών µε τον υπολογιστή, µπορεί 
αφενός να αυξήσει την κατανόηση του αντικειµένου αφετέρου να προσφέρει 
περισσότερες ευκαιρίες κοινωνικοποίησης των µαθητών µέσω της συνεργασί-
ας τους στις οµάδες και αλληλεπίδρασης µαθητών – ηλεκτρονικών υπολογι-
στών. 

Σύµφωνα µε την υπόθεσή µας, οι υπολογιστές µε τη χρήση εκπαιδευτικών 
λογισµικών µπορούν να συµβάλλουν ενεργητικά στην διδασκαλία του Μαθή-
µατος των Θρησκευτικών στο ∆ηµοτικό Σχολείο, 
• προσφέροντας νέους τρόπους για την παρουσίαση του περιεχοµένου της 

προς µάθηση ύλης και
• επαναπροσδιορισµό και ανανέωση των διδακτικών µεθόδων. 
 Είµαστε της άποψης ότι η αλληλεπίδραση των µαθητών µε τον υπολογιστή, 

µπορεί 
• να αυξήσει την κατανόηση του αντικειµένου 
• να προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες κοινωνικοποίησης των µαθητών 

µέσω της συνεργασίας τους στις οµάδες και 
• αλληλεπίδρασης µαθητών – ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

Το σενάριο του λογισµικού αφορά τις διδακτικές ενότητες: «Η Εκκλησια-
στική Τέχνη», από το βιβλίο της Ε΄ ∆ηµοτικού οι οποίες περιέχονται στο κε-
φάλαιο «Αγώνας για έναν όµορφο και δίκαιο κόσµο» ενώ υπακούει τόσο στο 
γενικό σκοπό όσο και στους επιµέρους στόχους του ΜΘ όπως έχουν καθορι-
στεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. 

Οι παιδαγωγικές αρχές στις οποίες στηρίζεται είναι: της εποπτείας, της 
διδασκαλίας σε µικρές οµάδες, της αυτενέργειας, αλληλεπίδρασης του κάθε 
µαθητή µε τους συµµαθητές του και τον Η/Υ, συνεργασίας, επικοινωνίας, οι-
κοδόµησης της γνώσης µέσω ανακάλυψης και διερεύνησης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
Το εκπαιδευτικό λογισµικό «Η Εκκλησιαστική Τέχνη» είναι µια υπερµεσική 
εφαρµογή που απευθύνεται στους µαθητές της Ε΄ ∆ηµοτικού. Περιλαµβάνει 
κείµενα, εικόνες, video, χάρτες, αφηγήσεις, µουσική, ευρετήριο όρων (γλωσ-
σάρι). Μπορεί να χωριστεί σε τρεις θεµατικές ενότητες οι οποίες εντάσσονται 
σε συγκεκριµένες διδακτικές ενότητες του σχολικού εγχειριδίου: Αρχιτεκτο-
νική («Εκκλησιά µολυβδωτή, µολυβδοκοντυλοπελεκητή»), Εικονογραφία 
(«Ζωγραφική στις Εκκλησίες», «Με το ρηγλί, µε το ψηφί, µε το µαργαριτάρι»), 
Υµνογραφία («Σε υµνούµεν», «Αινείτε τον Κύριον»). (εικ. 1) 
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Εικόνα.1.

Προηγείται η Εισαγωγή. Σ΄αυτήν γίνεται µια αισθητική προσέγγιση του 
θέµατος της εφαρµογής µέσα από θρησκευτικές εικόνες και εκκλησιαστική 
µουσική. Κατόπιν έχουµε στην οθόνη την εµφάνιση ενός εισαγωγικού κειµέ-
νου σχετικά µε το θέµα των υποενοτήτων και ενός κεντρικού menu δραστη-
ριοτήτων χωρισµένο στις τρεις θεµατικές ενότητες. Οι µαθητές µπορούν να 
αρχίσουν από οποιαδήποτε ενότητα επιθυµούν. Σε κάθε υποενότητα, µε ένα 
κείµενο σε µορφή διαλόγου, τίθεται το πλαίσιο και η βάση συζήτησης για τους 
µαθητές. Η αναφορά στην αρχιτεκτονική των ναών, στη βυζαντινή ζωγραφική 
τέχνη και στους ύµνους δίνει την αφόρµηση για ενδοοµαδική συνεργασία µε-
ταξύ των µαθητών. (εικ. 2) 

Εικόνα 2.

Αρχιτεκτονική: η ενότητα αυτή πραγµατεύεται τα µέρη των βυζαντινών 
ναών όσον αφορά τόσο το εξωτερικό όσο και το εσωτερικό τους καθώς και 
τους συµβολισµούς που αυτά έχουν στη χριστιανική θρησκεία. 

Εικονογραφία: η ενότητα αφορά στην παρουσίαση των διαφόρων ειδών 
της βυζαντινής τέχνης (ψηφιδωτά, τοιχογραφίες, φορητές εικόνες), όσον αφο-
ρά τόσο στην τεχνοτροπία του καθενός από αυτά, όσο και τα µέρη όπου υπάρ-
χουν µέσα στο βυζαντινό ναό. 
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Υµνογραφία: εδώ παρουσιάζεται η ποικιλία των ειδών της βυζαντινής µου-
σικής (ύµνοι, απολυτίκια, κοντάκια) και οι διαφοροποιήσεις τους ανάλογα µε 
την περίπτωση που ακούγονται. 

Ο τρόπος παρουσίασης των πληροφοριών είναι σε µορφή διαλόγου, βασι-
σµένου σε ένα σενάριο, ενώ ο όγκος τους είναι αφενός µικρός αφετέρου ουσι-
αστικός και περιεκτικός. ΄Ετσι αποφεύγεται ο κίνδυνος απόσπασης ή κάµψης 
της προσοχής των µαθητών λόγω κόπωσης. Κάθε σενάριο αρχίζει µε ένα διά-
λογο που αποτελεί και το στάδιο της αφόρµησης. (εικ. 3) 

Εικόνα 3.

Ο σχεδιασµός του λογισµικού, δηλ. το διάγραµµα ροής, είναι σε µορφή 
δένδρου, και παρέχει στους µαθητές τη δυνατότητα να µεταβούν εύκολα και 
άµεσα σε οποιοδήποτε σηµείο της εφαρµογής (Dharmappa 2000) η δε µέθο-
δος πλοήγησης µπορεί να είναι είτε υπερµεσική είτε µικτή-ιεραρχική. 

Βασικό στοιχείο του λογισµικού είναι ότι το περιβάλλον του δεν είναι πο-
λύπλοκο, µε αποτέλεσµα ακόµα και εκπαιδευτικοί µε λίγες γνώσεις στους ηλε-
κτρονικούς υπολογιστές να µπορούν να το χρησιµοποιήσουν. 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ
Η εφαρµογή εγκαθίσταται στο εργαστήριο Πληροφορικής του σχολείου πριν 
από το µάθηµα.Το λογισµικό περιλαµβάνει σειρά δραστηριοτήτων µε ερωτή-
σεις και ασκήσεις σε ποικιλία µορφών και αποσκοπεί στην παροχή ερεθισµά-
των για περαιτέρω έρευνα και εµβάθυνση στο προς µάθηση υλικό και στην κα-
λύτερη επεξεργασία του. Σε όλη τη διάρκεια του µαθήµατος οι µαθητές οδη-
γούνται, µέσω των δραστηριοτήτων, στην κατάκτηση των διδακτικών στόχων. 
Η πορεία διδασκαλίας του λογισµικού έχει την εφαρµογή της στη λογική των 
σύγχρονων διδακτικών µοντέλων (Βασιλόπουλου 2002). 

Οι µαθητές για να εκτελέσουν τις διάφορες δραστηριότητες πρέπει να διε-
ρευνήσουν στα κείµενα, στις εικόνες, στους ύµνους, στο ευρετήριο όρων. Κατά 
τη διάρκεια του µαθήµατος, οι µαθητές συζητούν στις οµάδες και διατυπώ-
νουν τις εντυπώσεις, τις κρίσεις και τις απόψεις τους. Οι µαθητές πρέπει ήδη 
να κατέχουν δεξιότητες πλοήγησης σε µια υπερµεσική εφαρµογή (όπως χρήση 
του ποντικιού, πληκτρολόγηση). Οι οµάδες των µαθητών αλληλεπιδρούν µε 
την εγκατεστηµένη εφαρµογή του προτεινόµενου λογισµικού στο Εργαστήριο 
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Πληροφορικής και συνεργάζονται στα στάδια της διερεύνησης, αναζήτησης 
πληροφοριών για την εκτέλεση δραστηριοτήτων και εξαγωγής συµπερασµά-
των, ενώ όπου δυσκολεύονται ζητούν βοήθεια ή καθοδήγηση ή επεξηγήσεις 
από τον εκπαιδευτικό. 

Ο δάσκαλος, από την πλευρά του, προβαίνει σε µια σειρά ενεργειών πριν 
την παρουσίαση της ενότητας µε το λογισµικό: κατανέµει τους µαθητές σε µι-
κρές οµάδες των δυο ή τριών ατόµων – µια οµάδα σε κάθε ηλεκτρονικό υπο-
λογιστή - και στη συνέχεια δίνει σ’ αυτούς κάποιες βασικές κατευθύνσεις, οδη-
γίες και επεξηγήσεις για το χειρισµό του λογισµικού ώστε να τους εξοικειώσει 
µε αυτό και κάνει την εισαγωγική παρουσίαση της εφαρµογής. Σκοπός του 
είναι να ενεργοποιήσει τους µαθητές που εργάζονται σε µικρές οµάδες στο µε-
γαλύτερο δυνατό βαθµό (Κογκούλη 1995). Κατά τη διάρκεια του µαθήµατος ο 
δάσκαλος δεν παρέµβαινει στην αλληλεπίδραση µαθητών-υπολογιστή, αλλά 
περιφέρεται ανάµεσά τους, επικοινωνεί µαζί τους, τους καθοδηγεί, παρακο-
λουθεί την πρόοδο τους, τους ενθαρρύνει, τους βοηθά όπου συναντούν δυ-
σκολίες (π.χ. επεξηγεί τις ερωτήσεις), συντονίζει τη συζήτηση και παρεµβαίνει 
διευκολυντικά, κάνοντας προτάσεις και παρατηρήσεις, αν κάποια οµάδα συ-
ναντά δυσκολίες ή ξεφεύγει από το θέµα. Καθ’ όλη τη διάρκεια της διδακτικής 
ώρας συµµετέχει ενεργά, φροντίζοντας ώστε όλοι οι µαθητές να προχωρούν 
παράλληλα µε τον ίδιο περίπου ρυθµό καθώς τη στιγµή που ασχολείται µε µια 
οµάδα µαθητών, οι υπόλοιπες συνεχίζουν να εργάζονται (Khan & Yip 1996). 

Ο συνολικός χρόνος που απαιτείται για τη διδασκαλία της εφαρµογής είναι 
τρεις διδακτικές ώρες, δηλ. µία για κάθε υπο-ενότητά της.

Ο δάσκαλος µπορεί να επιλέξει τις δραστηριότητες που θα ασχοληθούν οι 
µαθητές του είτε από τις προτεινόµενες στο λογισµικό είτε µπορεί να διατυπώ-
σει δικές του και να τις αποθηκεύσει στο πρόγραµµα. (Κάββουρα κ.α. 1999). 

Στο τέλος του µαθήµατος συγκεντρώνει τα αρχεία που δηµιουργήθηκαν 
από τις απαντήσεις των µαθητών (Μητροπούλου 2005). 

Στην αξιολόγηση συµµετείχαν 28 µαθητές που φοιτούν σε ένα ολοήµερο 
∆ηµοτικό σχολείο της Θεσσαλονίκης. Οι µαθητές αυτοί δεν είχαν διδαχθεί τις 
σχετικές διδακτικές ενότητες µε τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας. Η χρο-
νική περίοδος κατά την οποία διεξήχθη η αξιολόγηση ήταν ∆εκέµβριος 2005.

Η αξιολόγηση της εκπαιδευτικής εφαρµογής έγινε από άποψη πολυµεσι-
κής παρουσίασης, περιεχοµένου, διεπαφής χρήστη (user interface) και συνερ-
γατικής µάθησης.

Εργαλείο της αξιολόγησης της προτεινόµενης εφαρµογής ήταν ένα ερωτη-
µατολόγιο, το οποίο δόθηκε στους µαθητές για να απαντήσουν µετά το πέρας 
της παρουσίασης. 

Οι συνθήκες για την αξιολόγηση ήταν οι ακόλουθες:
• Οι ερευνητές και οργανωτές της αξιολόγησης έκαναν την εισαγωγική πα-

ρουσίαση της εφαρµογής και κατεύθυναν τους µαθητές σε όλη τη διάρκεια 
της παρουσίασης. 

• Οι µαθητές ήταν χωρισµένοι σε οµάδες των 3-4 ατόµων (µία οµάδα ανά ένα 
Η/Υ) και αλληλεπιδρούσαν µε την εγκατεστηµένη εφαρµογή του προτει-
νόµενου λογισµικού στο Εργαστήριο Πληροφορικής.

• Ο δάσκαλος της τάξης παρίστατο ως απλός παρατηρητής (δεν παρέµβαινε 
στην αλληλεπίδραση µαθητών-υπολογιστή)

• Ο καθηγητής της Πληροφορικής βρισκόταν στο γραφείο του ώστε να επι-
λύσει τεχνικά προβλήµατα -αν τυχόν προέκυπταν- σε σχέση µε τη λειτουρ-
γία των υπολογιστών.
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• Ο διαθέσιµος χρόνος ήταν µια διδακτική ώρα (40 λεπτά) ανά υποενότητα
• Η εφαρµογή είχε εγκατεσταθεί εκ των προτέρων από τους οργανωτές της 

έρευνας στην αίθουσα υπολογιστών του δηµοτικού χολείου. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ
 Στο δηµοτικό σχολείο όπου διεξήχθη η έρευνα δεν υπήρχε εκπαιδευτικό λογι-
σµικό για τα Θρησκευτικά και συνεπώς οι µαθητές δεν είχαν παρακολουθήσει 
άλλη φορά διδασκαλία των Θρησκευτικών µε υπολογιστές. 

 Όλοι οι µαθητές που συµµετείχαν στην έρευνα απάντησαν στο τέλος σε 
ένα ερωτηµατολόγιο το οποίο εξέταζε την κατανόηση της λειτουργίας του, τον 
τρόπο πολυµεσικής παρουσίασης, τη διεπαφή του χρήστη µε το σύστηµα, την 
εργονοµία του, καθώς και ερωτήσεις γενικότερου ενδιαφέροντος σχετικά µε 
τους υπολογιστές και τη χρήση τους. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι το 78,6% των µαθητών είχε υπολογιστή στο 
σπίτι, σύµφωνα όµως, µε τις απαντήσεις τους στην ερώτηση «Πώς χρησιµο-
ποιείς τον υπολογιστή στο σπίτι;» µόλις το 3,6% το χρησιµοποιεί µόνο για τα 
µαθήµατά του. Οι περισσότεροι τον χρησιµοποιούν είτε περισσότερο για παι-
χνίδια και λιγότερο στα µαθήµατα (35,7%) είτε περισσότερο στα µαθήµατα και 
λιγότερο για παιχνίδια (28,6%), ενώ ένα µικρό ποσοστό (7,1%) τον χρησιµο-
ποιεί µόνο για παιχνίδια. Αυτό δείχνει ότι στα παιδιά του ∆ηµοτικού ο υπολο-
γιστής λειτουργεί περισσότερο ως παιχνίδι παρά ως διδακτικό εργαλείο. 

 Στην ερώτηση «∆ιέφερε ο τρόπος της διδασκαλίας των Θρησκευτικών µε 
Η/Υ µε τον τρόπο διδασκαλίας χωρίς Η/Υ;», 60,7% των µαθητών απάντησε 
Πολύ, 28,6% Αρκετά, 10,7% Λίγο.

 Στην ερώτηση που αφορούσε την πολυµεσική παρουσίαση του µαθησια-
κού υλικού της διδακτικής ενότητας οι µαθητές απάντησαν θετικά µε υψηλά 
ποσοστά. Στην ερώτηση «Νοµίζεις ότι οι εικόνες των ναών που είδες σε βοή-
θησαν να κατανοήσεις καλύτερα το µάθηµα;» απάντησαν 64,3% Πολύ, 28,6% 
Αρκετά, 7,1% Λίγο, 0% Καθόλου. Τα ποσοστά των απαντήσεων δείχνουν ότι οι 
µαθητές θεώρησαν ότι η διδασκαλία µε υπολογιστή τους βοήθησε να κατανο-
ήσουν καλύτερα µε την πληθώρα των εικόνων το σχήµα των ναών καθώς και 
τους συµβολισµούς των διαφόρων µερών του. 

 Όσον αφορά την εµφάνιση των κειµένων στην οθόνη του υπολογιστή στην 
ερώτηση «Η παρακολούθηση των κειµένων στην οθόνη του Η/Υ ήταν κουρα-
στική;» το 3,6% απάντησαν πολύ, 3,6% Αρκετά, 39,3% Λίγο, 53,5% Καθόλου. 
Σύµφωνα µε έρευνες, η ανάγνωση από την οθόνη του υπολογιστή θεωρείται 
πιο κουραστική και η αναγνωσιµότητα λιγότερη σε σχέση µε το έντυπο κείµε-
νο (Μητροπούλου 2005). Όµως η εναλλαγή εικόνων και η αφήγηση των κει-
µένων απασχόλησε ευχάριστα τους µαθητές και τους πρόσφερε ενδιαφέροντα 
στοιχεία ώστε να µην αισθανθούν ότι κουράζονται από την έκταση των κει-
µένων, τα οποία προσπαθήσαµε ούτως ή άλλως να είναι όσο το δυνατόν πιο 
σύντοµα. 

 Από την πλευρά της εργονοµίας, δηλαδή ευχρηστίας του λογισµικού, από 
τις απαντήσεις που έδωσαν οι µαθητές στην ερώτηση «Η χρήση των πλήκτρων 
πλοήγησης ήταν:»: 64,3% Εύκολη, 32,1% Αρκετά Εύκολη, 3,6% Αρκετά ∆ύσκο-
λη 0% Πολύ ∆ύσκολη, φαίνεται ότι οι µαθητές του ολοήµερου δηµοτικού ήταν 
αρκετά εξοικειωµένοι µε τη χρήση του υπόλογιστή.

 Μία από τις υποθέσεις µας για τη ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισµικού 
ήταν ότι η διδασκαλία των Θρησκευτικών µε τη χρήση λογισµικών θα µπο-
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ρούσε να συµβάλλει στη δηµιουργία θετικής στάσης των µαθητών έναντι του 
µαθήµατος των Θρησκευτικών. Γι’ αυτό θέσαµε την ερώτηση: «Νοµίζεις ότι η 
διδασκαλία των Θρησκευτικών µε υπολογιστές θα έκανε το µάθηµα πιο ενδι-
αφέρον;» για να διαπιστώσουµε κατά πόσο οι απαντήσεις τους ανταποκρίνο-
νται στην αρχική µας υπόθεση. Παρατηρήσαµε ότι οι απαντήσεις των µαθη-
τών 78,6% Πολύ, 10,7% Αρκετά, 10,7% Λίγο, 0% Καθόλου, συνηγόρησαν στην 
υπόθεσή µας. 

Τέλος, στην ερώτηση: «Θα ήθελες να γίνεται το Μάθηµα των Θρησκευτικών 
µε τη χρήση υπολογιστή;» το σύνολο των µαθητών απάντησε: 53,6% Πάντα, 
42,8% Αρκετά Συχνά, 3,6% Σπάνια, 0% Καθόλου. Τα ποσοστά των απαντήσε-
ων δείχνουν ότι οι µαθητές έκριναν θετικά τη διδασκαλία των Θρησκευτικών 
µε χρήση υπολογιστή θεωρώντας ότι παίζει σηµαντικό ρόλο στην εκπαιδευτι-
κή διαδικασία του συγκεκριµένου γνωστικού αντικειµένου. 

Στα πλαίσια δε της κοινωνικοποίησης των µαθητών, µέσω της συνεργατι-
κής διδασκαλίας σε µικρές οµάδες, καθώς οι µαθητές κάθονταν ανά τρεις σε 
ένα υπολογιστή οι απαντήσεις τους στην ερώτηση: «Πώς σου φάνηκε η συνερ-
γασία µε τους συµµαθητές σου; Ήταν ευχάριστη και αποδοτική;», 67,8% Πολύ, 
28,6% Αρκετά, 0% Λίγο και 3,6% Καθόλου, µας οδήγησαν στο συµπέρασµα 
ότι η συνεργασία τους αυτή τους άρεσε. Το µικρό ποσοστό απαντήσεων στην 
επιλογή καθόλου αφορούσε µια οµάδα µαθητών, στην οποία ένας µαθητής 
ενοχλούσε τους υπόλοιπους τρεις συµµαθητές του, γιατί ήθελε µόνο αυτός να 
χειρίζεται τον υπολογιστή. 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
Σύµφωνα µε την υπόθεσή µας, οι υπολογιστές µε τη χρήση εκπαιδευτικών λο-
γισµικών µπορούν να συµβάλλουν σηµαντικά στην διδασκαλία του Μαθήµα-
τος των Θρησκευτικών στο ∆ηµοτικό Σχολείο. 

Η εκπαιδευτική εφαρµογή που σχεδιάσαµε έχει σκοπό να προσφέρει ένα 
ολοκληρωµένο περιβάλλον εργασίας µε τον υπολογιστή για τον µαθητή και 
τον εκπαιδευτικό και να παρουσιάσει – εν µέρει – τη νέα µορφή που θα µπο-
ρούσε να έχει το µάθηµα των Θρησκευτικών, αν οι δάσκαλοι χρησιµοποιού-
σαν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή στη διδασκαλία.

Οι παρατηρήσεις που προκύπτουν από αυτή την έρευνα δείχνουν ότι η 
διδασκαλία µε τις νέες τεχνολογίες στο µάθηµα των Θρησκευτικών είναι σε 
θέση να ενισχύσει την εκπαιδευτική διαδικασία µάθησης. 

Το συγκεκριµένο εκπαιδευτικό λογισµικό µε τίτλο «Η Εκκλησιαστική Τέ-
χνη» µπορεί, µέσω της διδασκαλίας µε υπολογιστές, να προσφέρει νέους τρό-
πους για την παρουσίαση του περιεχοµένου της προς µάθηση ύλης, στην περί-
πτωσή µας, των Θρησκευτικών. 

Σε κάθε περίπτωση, αποτελεί διδακτικό υλικό, που µπορεί ο κάθε εκπαι-
δευτικός να χρησιµοποιήσει ανάλογα µε τις ανάγκες που θα ανακύπτουν. 

Αλλάζει ο ρόλος τόσο του δασκάλου όσο και του µαθητή στην τάξη και 
έχουµε επαναπροσδιορισµό και ανανέωση των διδακτικών µεθόδων (διδασκα-
λία στο Εργαστήριο Πληροφορικής, διδασκαλία σε µικρές οµάδες, αλληλεπί-
δραση µαθητών – υπολογιστή, ο δάσκαλος µετατρέπεται σε συντονιστή).

Στο νέο µαθησιακό περιβάλλον οι µαθητές θεωρούνται ως «ενεργητικοί 
δοµητές της γνώσης τους» (Waeytens et al. 2002) καθώς µπορούν πλέον µό-
νοι τους αλληλεπιδρώντας µε τον υπολογιστή αλλά και µε τους συµµαθητές 
τους, εφόσον εργάζονται σε µικρές οµάδες, να αντλήσουν πληροφορίες από 
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το λογισµικό ή το διαδίκτυο (Leh χ.η.) κι έτσι να αυξήσουν την κατανόηση του 
περιεχοµένου του µαθήµατος. 

Επιπλέον η συνεργασία των µαθητών σε µικρές οµάδες µπορεί να προσφέ-
ρει περισσότερες ευκαιρίες κοινωνικοποίησής τους. 

Η παραπάνω ερευνητική εργασία δίνει αισιόδοξη απάντηση στην αρχική 
υπόθεση ότι η διδασκαλία µε υπολογιστές µπορεί να παρέχει ένα νέο πλαίσιο 
αλληλεπιδραστικής επικοινωνίας µέσα στο οποίο θα δηµιουργηθούν οι προ-
ϋποθέσεις για µια ανανέωση στη διδασκαλία του µαθήµατος των Θρησκευτι-
κών στο ∆ηµοτικό.

 Συνολικά, µπορούµε να συµπεράνουµε ότι τα αποτελέσµατα της έρευνας 
ανταποκρίνονται στις προσδοκίες της υπόθεσής µας δεν θεωρούµε, όµως, ότι 
τα ποσοστά αυτά είναι αρκετά ικανοποιητικά ώστε να διασφαλίσουν ότι η θε-
τική ανταπόκριση και αποδοχή από τους µαθητές δεν οφείλονται στον πρώτο 
ενθουσιασµό από την παρουσίαση των Θρησκευτικών µε το νέο τρόπο διδα-
σκαλίας µε εκπαιδευτικό λογισµικό.

Πιστεύουµε ότι τα αποτελέσµατα της έρευνας θα µας βοηθήσουν να το 
βελτιώσουµε ώστε να καταστεί πιο αποτελεσµατικό προς τελικό όφελος αυ-
τών για τους οποίους προορίζεται, δηλ. των µαθητών. Όσον δε αφορά την αξι-
ολόγηση κατανόησης του γνωστικού αντικειµένου µε την προαναφερθείσα 
εφαρµογή θεωρούµε ότι µια περαιτέρω έρευνα στο πεδίο αυτό, θα µπορέσει 
να δώσει µια πιο σαφή και αναλυτική εικόνα. 
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