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Abstract: This paper focuses on the educational framework of the usage of electronic games
in the subject of Religious and Christian Education. It presents the board game design and the
pilot implementation of a digital literacy environment in the form of an electronic game in
Religious Education, followed by a research method, a qualitative one among primary school
pupils. The game is related to the figure of the Apostle Paul, one of the most beloved dearest
Apostles of the Orthodox Christian Tradition, and his missionary journeys for the expansion
of the Church. The game is also related to a great variety of teaching units of different classes
and educational levels. It is designed as a traditional board game, both in its function and its
appearance, but, at the same time, there has been a didactic transposition for teaching
purposes as well as renewal in context and religious meaning according to the Orthodox
Tradition and christian education. For the evaluation of the practice, the teacher had used the
qualitative method through the rubric evaluation. The main conclusion can be epitomized in
the positive reception of the particular method, the active involvement of the students in the
learning process and the improvement of their grasp of religious notions.
Keywords: electronic board game, religious education, christian education, didactic
transposition
Πεξίιεςε: Σν άξζξν κειεηά ην παηδαγσγηθφ πιαίζην ελζσκάησζεο ησλ επηηξαπέδησλ
ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ ζην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ (ΜηΘ). Παξνπζηάδεηαη ν
ζρεδηαζκφο (board game design) θαη ε πηινηηθή εθαξκνγή ελφο ςεθηαθνχ εγγξάκκαηνπ
πεξηβάιινληνο ππφ ηε κνξθή ειεθηξνληθνχ παηρληδηνχ ζην ΜηΘ, ελψ αθνινχζεζε πνηνηηθή
έξεπλα πεδίνπ ζε καζεηέο/ηξηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Σν παηρλίδη ζπλδέεηαη κε ην
πξφζσπν ηνπ Απ. Παχινπ, έλα απφ ηα πην αγαπεηά πξφζσπα ηεο Οξζφδνμεο ρξηζηηαληθήο
παξάδνζεο θαη ηηο πεξηνδείεο, ελψ ζρεηίδεηαη κε δηδαθηηθέο ελφηεηεο πνιιψλ ηάμεσλ θαη
εθπαηδεπηηθψλ βαζκίδσλ. Σν παηρλίδη αθνινπζεί ην πξφηππν (εμσηεξηθά θαη ιεηηνπξγηθά)
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παξαδνζηαθνχ επηηξαπέδηνπ παηρληδηνχ, αιιά ηαπηφρξνλα κεηαζρεκαηίδεηαη δηδαθηηθά,
αλαπιαηζηψλεηαη θαη λνεκαηνδνηείηαη ζενινγηθά ζχκθσλα θαη κε ηελ Οξζφδνμε Παξάδνζε
θαη ηε ρξηζηηαληθή αγσγή. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πξαθηηθήο ε εθπαηδεπηηθφο ρξεζηκνπνίεζε
ηελ πνηνηηθή κέζνδν κε ξνπκπξίθεο αμηνιφγεζεο. Σα βαζηθά απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο
κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ ζηε ζεηηθή απνδνρή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ παηρληδηνχ απφ πιεπξάο
εθπαηδεπηηθψλ, ζηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ/ηξηψλ θαη ηε βειηίσζε ηεο θαηαλφεζεο
ζξεζθεπηηθψλ ελλνηψλ.
Λέμεηο θιεηδηά: επηηξαπέδην ειεθηξνληθφ παηρλίδη, ζξεζθεπηηθή εθπαίδεπζε, ρξηζηηαληθή
αγσγή, δηδαθηηθφο κεηαζρεκαηηζκφο,

Δηζαγσγή
Ζ πξνζέγγηζε ηεο ζξεζθεπηηθήο εθπαίδεπζεο ζην ειιεληθφ ζρνιείν έρεη δηαλχζεη καθξά
πνξεία θαη έρεη δηέιζε απφ ηε δηδαζθαιηθή απζεληία, ηελ θαηήρεζε θαη ηελ θαζ‘ έδξαο
δηδαζθαιία έσο θαη ηε ζεψξεζή ηεο ππφ παηδαγσγηθά, ςπρνινγηθά θαη ζενινγηθά θξηηήξηα
σο κία ζχγρξνλε κνξθσηηθή δηαδηθαζία δίλνληαο έκθαζε ζηελ ζξεζθεπηηθή θαη εζηθή
αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ (Πεξζειήο, 1994:33-37 & 134). ην παξφλ άξζξν παξνπζηάδεηαη ην
παηδαγσγηθφ πιαίζην ελζσκάησζεο ελφο επηηξαπέδηνπ ειεθηξνληθνχ παηρληδηνχ ζην κάζεκα
ησλ Θξεζθεπηηθψλ (ΜηΘ) θαη ν δηδαθηηθφο κεηαζρεκαηηζκφο ησλ ηεξαπνζηνιηθψλ
πεξηνδεηψλ ηνπ Απ. Παχινπ. Δπίθεληξν απηήο ηεο πξνζέγγηζεο είλαη ε Οξζφδνμε παξάδνζε
(Πεξζειήο, 1994:245) κε ζθνπφ λα ππεξεηήζεη ηε Θξεζθεπηηθή Δθπαίδεπζε (ΚνπθνπλάξαοΛηάγθεο, 2015:183-4) θαη ηε ρξηζηηαληθή αγσγή ζην ζρνιείν (Πεξζειήο, 2010:20-24).
Σα επηηξαπέδηα παηρλίδηα παξέρνπλ εμαηξεηηθνχο πφξνπο θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ
γηα λα ζεξαπεχζνπλ έλα επξχ θάζκα ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ, ελψ πξνζθέξνπλ
δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ζηελ εθπαίδεπζε ζπλδένληαο ηελ επηζηήκε, ηελ ηέρλε, ηελ
ηερλνινγία θαη ηελ ηζηνξία κέζα ζε έλα θνηλσληθφ πιαίζην (Αικπαλάθε, 2017:13). Όζνλ
αθνξά ην ΜηΘ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί αξθεηέο πξνζπάζεηεο έληαμεο ηεο ηερλνινγίαο θαη
δξαζηεξηνηήησλ κε παηγληψδε ραξαθηήξα (Μεηξνπνχινπ 2015:3-25), φπσο πξνηείλνληαη θαη
απφ ηα πθηζηάκελα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ (Π.) (π.ρ αμηνπνίεζε ηνπ επηηξαπέδηνπ
παηρληδηνχ) (Πεξζειήο, 2005:28; Κνπθνπλάξαο Ληάγθεο, Κνιάζε, Αιεμαλδξή, et all.,
2016:446-454). Σν πξνηεηλφκελν παηρλίδη έρεη σο ηίηιν: «Αθνινπζψληαο ηα βήκαηα ηνπ
Απφζηνινπ ησλ Δζλψλ: ζπλδένληαο ην ρζεο κε ην ζήκεξα» θαη θαηαηάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία
«Δθπαηδεπηηθά παηρλίδηα» (educational games) (Linaza; 1984:271-274; Deubel, 2006: 30-35).
Οη δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ιακβάλνπλ ππφςε ηνλ ραξαθηήξα ηνπ ΜηΘ, ελψ δηαθέξνπλ σο πξνο
ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα κνληέια κάζεζεο πνπ ππνζηεξίδνπλ (Μεηξνπνχινπ 2015:3-25).
Δίλαη ζρεδηαζκέλν, ψζηε λα ιεηηνπξγεί ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη λα δίλεη ηε δπλαηφηεηα
ελεξγνχο ζπκκεηνρήο ησλ εκπιεθνκέλσλ (Σζηηνπξίδνπ-Βξχδαο-εκεληεξηάδεο, 1999:192).
Αθνινπζεί, ζε κεγάιν βαζκφ, ην πξφηππν (εμσηεξηθά θαη ιεηηνπξγηθά) ησλ παξαδνζηαθψλ
επηηξαπέδησλ παηρληδηψλ (Laird, 2010:187-198; Κσηζίδνπ, 2014:59), αιιά ηαπηφρξνλα
αλαπιαηζηψλεηαη, κεηαζρεκαηίδεηαη δηδαθηηθά θαη λνεκαηνδνηείηαη ζενινγηθά ζχκθσλα κε
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ηελ Οξζφδνμε Υξηζηηαληθή Παξάδνζε ψζηε λα ππεξεηεί ηε ρξηζηηαληθή αγσγή θαη ηε
ζξεζθεπηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ. Σέινο, νη επηζηνιέο ηνπ Παχινπ, απφ φπνπ αληιείηαη ην
απαξαίηεην πιηθφ, αμηνπνηνχληαη φρη σο «ζενινγηθά δνθίκηα», αιιά σο ζεξαπεπηηθφ κέζν γηα
ηελ θαηαλφεζε θαη εθαξκνγή ηνπ Υξηζηηαληζκνχ (Πεξζειήο, 1994:247). Σέινο, κπνξεί λα
εληαρζεί ζηε δηδαζθαιία ζε ηάμεηο Γεκνηηθνχ, Γπκλαζίνπ, Λπθείνπ, αιιά θαη κε ηε κνξθή
ζρεδίνπ εξγαζίαο (project) (Αικπαλάθε, Γθηνχξα, Μεηξνπνχινπ-Μνχξθα, 2017:1174).

1. Θεσξεηηθό ππόβαζξν
Σν παξφλ παηρλίδη ζηνρεχεη λα ιεηηνπξγήζεη σο δηακεζνιαβεηήο ζηελ ππεξεζία ηεο
ρξηζηηαληθήο αγσγήο κέζα απφ ηνλ δηδαθηηθφ κεηαζρεκαηηζκφ ησλ πεξηνδεηψλ ηνπ Απ.
Παχινπ. Ζ ζεσξία ηνπ δηδαθηηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ Κνηλσληνιφγνπ Verret (Verret,
1975) (Perrenoud, 1998: 487-514; Chevalard, 1991; Hopmann, 2006: 109-124) αμηνπνηήζεθε
σο έλα κνληέιν εξγαιεηνπνίεζεο δηδαθηηθψλ θαηλνκέλσλ εμαηηίαο ηεο απφζηαζεο πνπ
ρσξίδεη ηελ επηζηεκνληθή γλψζε θαη εθείλσλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ ηειηθά επηιέγνληαη θαη
δηδάζθνληαη ζην ζρνιείν (Βειινπνχινπ-Ραβάλεο, 2006:144; Polidoro & Stigar, 2010:1-6).
χκθσλα κε ηνλ Chevalard, (1991:39) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο δηελεξγείηαη έλαο
κεηαζρεκαηηζκφο, ν νπνίνο δελ είλαη κία απινπνίεζε ηεο γλψζεο θαη έρεη ηελ εμήο κνξθή:
γλσζηηθφ αληηθείκελν—αληηθείκελν πξνο δηδαζθαιία—αληηθείκελν πνπ δηδάζθεηαη. Σν
αληηθείκελν φκσο πνπ δηδάζθεηαη, αλαπιαηζηψλεηαη, ηειηθά, απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ,
ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηε ζρνιηθή ηάμε
(Chevalard, 1991:252).
Ζ απινπνίεζε απηή ηεο επηζηεκνληθήο-ζενινγηθήο γλψζεο δελ ζπλεπάγεηαη αιιαγέο ζηελ
νπζία ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ην ζενινγηθφ ππφβαζξν, αιιά πεξηιακβάλεη: (α) ηελ απινπνίεζε
ηνπ λνήκαηνο ησλ επηζηεκνληθψλ φξσλ (ελλνηνινγηθφ πεδίν), (β) ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ
πεξηερνκέλνπ κε παξαδείγκαηα, ηα νπνία ζηεξίδνληαη ζηελ εκπεηξία ησλ καζεηψλ/ηξηψλ,
δειαδή, είλαη νηθεία θαη ζχκθσλα κε ηα ελδηαθέξνληά ηνπ/ηεο (κεζνδνινγηθφ πεδίν), (γ) ηε
ζπλάξηεζε ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο κε ηνλ θαζεκεξηλφ θφζκν (πνιηηηζκηθφ πεδίν)
(Γειέγθνο, 2005:94-108). Ο κεηαζρεκαηηζκφο απηφο δηαθξίλεηαη (Βειινπνχινπ-Ραβάλεο,
2006:144): α) ζε κία πξψηε θάζε «εμσηεξηθή», ε νπνία απνηειεί ηνλ βαζηθφ
κεηαζρεκαηηζκφ ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ, ψζηε λα κπνξνχλ λα δηδαρζνχλ ζηε ζρνιηθή
ηάμε κε ηηο θαηάιιειεο θσδηθνπνηήζεηο θαη ηνπο ζπκβνιηζκνχο θαη λα έρνπλ πξφζβαζε ζε
απηή ηε γλψζε φινη/εο θαη β) ζε κία δεχηεξε θάζε πνπ είλαη ν «εζσηεξηθφο
κεηαζρεκαηηζκφο» θαη ζρεηίδεηαη κε φιεο ηηο ελέξγεηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ψζηε λα δηδαρζεί
ην αληηθείκελν αλάινγα κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο ηάμεο (Βειινπνχινπ-Ραβάλεο, 2006:144).
Σν δήηεκα ηεο θαηαλφεζεο ησλ ζξεζθεπηηθψλ ελλνηψλ θαη ηεο ζξεζθεπηηθήο γλψζεο πνπ
παξάγεηαη ζηελ εθπαίδεπζε έρεη απαζρνιήζεη ηνπο εξεπλεηέο θαη έρνπλ δηελεξγεζεί ζην
παξειζφλ αληίζηνηρεο έξεπλεο (Κνπθνπλάξαο-Ληάγθεο, 2015:191-194; Πεξζειήο, 1998:5160). ην ΜηΘ, νη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη πξέπεη λα κεηαζρεκαηηζηνχλ ζε γλψζε, αθνχ
ζπλδπαζηνχλ κε ηελ εξκελεία ηνπο (ηνγηαλλίδεο, 2009:111; Αικπαλάθε, 2017:34) γηα ηελ
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θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ Υξηζηηαληζκνχ, θαη θαη‘ επέθηαζε, γηα ηελ ίδηα ηε ρξηζηηαληθή
αγσγή, πνπ ζηνρεχεη κεηαμχ άιισλ «ζηε κεηάδνζε θαη ηε ‗βίσζε‘ ηνπ ρξηζηηαληθνχ
κελχκαηνο» (Πεξζειήο, 1994:249). ηε ζπλέρεηα, θαηά ηνλ «εζσηεξηθφ δηδαθηηθφ
κεηαζρεκαηηζκφ», ην πιηθφ ηεο πξνεγνχκελεο θάζεο πξνζαξκφζζεθε ζηηο ηδηαίηεξεο
ζπλζήθεο ηεο ηάμεο, ελψ ζπζρεηίζηεθε κε δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο
(Chionidou – Moskofoglou et. all., 2012:37-42) θαη αμηαθέο αξρέο θαη έλλνηεο (αξεηή ηεο
αγάπεο, ρξηζηηαληθή εζηθή, Άγην Πλεχκα, ζεζκνί δηνίθεζεο ηεο Δθθιεζίαο θ.α) (Πεξζειήο,
1994:250).
1.1

Σρεδηαζκόο επηηξαπέδηνπ ειεθηξνληθνύ παηρληδηνύ

Καηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ παηρληδηνχ δφζεθε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνλ ζξεζθεπηηθφ ραξαθηήξα
ησλ πεξηνδεηψλ, ψζηε λα αλαδεηρζεί ην ζηνηρείν ηεο ζεφδνηεο θιήζεο ηνπ Απφζηνινπ ησλ
Δζλψλ θαη ηεο βαξχλνπζαο ζεκαζίαο ηεο απνδνρήο απηήο ηεο θιήζεο ζηε δηάδνζε ηνπ
Υξηζηηαληζκνχ (Πεξζειήο, 1994:249; Αικπαλάθε, Γθηνχξα, Μεηξνπνχινπ-Μνχξθα,
2017:1175). Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ παηρληδηνχ ζπλέβαιαλ ψζηε λα επηηεπρζεί ν δηδαθηηθφο
κεηαζρεκαηηζκφο θαη λα λνεκαηνδνηεζεί ζενινγηθά θαη κε ρξηζηηαλνπαηδαγσγηθά θξηηήξηα
(Αικπαλάθε, 2017:37). Γηαθξίλνληαη απφ δηεπηζηεκνληθφηεηα, ελψ νη εξσηήζεηο είλαη
ζπλήζσο επαλαιεπηηθνχ ραξαθηήξα θαη ζπκπεξηιακβάλνπλ βίληεν, εηθφλεο, παξαγσγή
πξνθνξηθνχ ιφγνπ, αζθήζεηο αμηνιφγεζεο, ππεξκέζα θ.α. Παξάιιεια νη καζεηέο/ηξηεο πξηλ
ιάβνπλ θάπνηα απφθαζε (π.ρ επηινγή δηαδξνκήο), πξέπεη λα ζπλππνινγίζνπλ ηελ
αλαγθαηφηεηα ηεο εθπιήξσζεο ελφο ζεφδνηνπ ζηφρνπ θαη φηη ην νηθνλνκηθφ «θφζηνο» δελ
απνηειεί κνλαδηθφ θξηηήξην [π.ρ α) ζηελ Σξσάδα, ν Θεφο θαιεί κε φξακα ηνλ απφζηνιν θαη
ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ λα θαηεπζπλζνχλ ζηε Μαθεδνλία, παξά ηα δηαθνξεηηθά ζρέδηά ηνπο β) ν
Απ. Παχινο επηζθέπηεηαη κεγάιεο πφιεηο γηα λα θεξχμεη ην Δπαγγέιην θαη ηδξχεη εθθιεζίεο
θαη γηα ηνλ ιφγν απηφλ αθνινπζνχζε ηνπο θχξηνπο εκπνξηθνχο δξφκνπο, ελψ επηζθέπηνληαλ
θάζε θνξά θαη ηελ εβξατθή ζπλαγσγή ηεο πφιεσο, φπνπ ππήξρε γ) πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο
πεξηνδείεο ηνπ Απ. Παχινπ δηαδξακαηίδνπλ νη ζπλεξγάηεο ηνπ] (Αικπαλάθε, 2017:37).
Ζ δνκή ηνπ επηηξαπέδηνπ παηρληδηνχ είλαη ζε γξακκηθή πνξεία, ε νπνία δηεπθνιχλεη
ρσξνηαμηθά ηελ ελζσκάησζε ησλ ζηαζκψλ ησλ πεξηνδεηψλ. Σαπηφρξνλα, δίλεηαη ε
δπλαηφηεηα λα αλαδεηρζεί ε «ζπλέρεηα» (ρξνληθή, ρσξηθή, πνιηηηζκηθή) ηνπ Υξηζηηαληζκνχ
κε αλαθνξέο ζε γεσγξαθηθνχο φξνπο θαη ηνπσλχκηα. Δπηπιένλ, ην παηρλίδη πεξηέρεη
αξηζκεηηθέο έλλνηεο θαη καζεκαηηθέο πξάμεηο. Ζ κεηαθνξά ησλ αξηζκψλ απηψλ ζε
πξαγκαηηθά λνχκεξα βαζηζκέλα ζε ξεαιηζηηθέο θαηαζηάζεηο αλαδεηθλχεη κε ηνλ πην
παξαζηαηηθφ ηξφπν ην έξγν ηνπ Απ. Παχινπ ζηηο εμαηξεηηθά δχζθνιεο ζπλζήθεο ηεο επνρήο
θαζψο θαη ηε ζπλέξγεηα ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο. Δπίζεο, θαηαβιήζεθε πξνζπάζεηα λα
ακβιπλζεί ε πξνηεξαηφηεηα ηνπ ρξεκαηηθνχ ζηνηρείνπ θαη ηεο νηθνλνκηθήο επηβξάβεπζεο (νη
καζεηέο/ηξηεο ζα πξέπεη λα εκπιαθνχλ ζε ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο αιιά κφλν ζε
ζρέζε κε ηελ εθπιήξσζε ησλ πεξηνδεηψλ, ελψ δελ πξαγκαηνπνηνχληαη αγνξαπσιεζίεο)
(Αικπαλάθε, Γθηνχξα, Μεηξνπνχινπ-Μνχξθα, 2017:1175). Σέινο, ην παηρλίδη ζρεδηάζηεθε
γηα λα παίδεηαη νκαδηθά θαη φρη αηνκηθά ψζηε λα πξνσζεζεί πλεχκα ζπλεξγαζίαο θαη πγηνχο
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αληαγσληζκνχ (Κνπθνπλάξαο Ληάγθεο, θ.α., 2016:446-454). Νηθεηήο είλαη ε νκάδα (θαη φρη ν
παίθηεο), πνπ ζα επηηχρεη ηε βέιηηζηε δηαδξνκή φρη κφλν ζε ζρέζε κε ην νηθνλνκηθφ ζηνηρείν
αιιά θαη κε ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα ηεο πεξηνδείαο.
ε ζρέζε κε ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο αλακέλνληαη νη θαησηέξσ γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο
(Αικπαλάθε, 2017:44-46): α) Καηαλφεζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ Απ. Παχινπ, ν νπνίνο κε ην
θήξπγκά ηνπ γηα ηελ ελ Υξηζηψ ιχηξσζε ηνπ αλζξψπνπ επέδξαζε θαηαιπηηθά ζηελ εμέιημε
ηνπ επξσπατθνχ θαη ελ γέλεη ηνπ παγθφζκηνπ πνιηηηζκνχ θαη ζχλδεζε κε ην ζήκεξα
(Αικπαλάθε-Γθηνχξα, 2015:306), β) Καηαλφεζε ηεο επηξξνήο ηεο Βίβινπ ζηε δσή θαη ζηνλ
πνιηηηζκφ ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξψπεο θαη αλαθάιπςε ζηελ Αγία Γξαθή απαληήζεσλ γχξσ
απφ ζεκειηψδε δεηήκαηα θνηλσληθήο νξγάλσζεο θαη ζπκπεξηθνξάο (Πεξζειήο, 2005:121122), γ) Αλάπηπμε ελζπλαίζζεζεο σο πξνο ηα πξφζσπα ησλ ζξεζθεπηηθψλ αθεγήζεσλ θαη
αμηνιφγεζε ππφ ην θσο ησλ φζσλ θαηαλφεζαλ ησλ δηθψλ ηνπο ζηάζεσλ θαη επηινγψλ
(Essinger, 1991:3-18; Koukounaras‐Liagis, 2011:75-89), δ) Δλίζρπζε έξεπλαο, κειέηεο θαη
αμηνιφγεζεο θεηκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ θαη, ε) Αλάπηπμε ζπλεξγαηηθψλ δεμηνηήησλ,
δεμηνηήησλ ρσξηθήο θαη καζεκαηηθήο ζθέςεο θαη θαιιηέξγεηα ηθαλνηήησλ νηθνλνκηθήο
δηαρείξηζεο.

2. Έξεπλα
θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο θαη ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο είλαη ε αμηνιφγεζε ησλ
απνηειεζκάησλ ηεο αμηνπνίεζεο ελφο ςεθηαθνχ πεξηβάιινληνο ζην ΜηΘ ζε ζρέζε κε ηελ
ελίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζην ΜηΘ, ηε βειηίσζε ηεο επίδνζήο ηνπο αιιά
θαη ηεο θαηαλφεζεο ζξεζθεπηηθψλ ελλνηψλ θαη ηεο ελίζρπζεο ηεο νκαδνζπλεξγαηηθφηεηάο
ηνπο (Βαρηζεβάλνπ-ηακνχιε, 2005:170-171; Αικπαλάθε, Γθηνχξα, ΜεηξνπνχινπΜνχξθα, 2017:1176).
2.1 Μεζνδνινγία έξεπλαο
Καηά ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ επηηξαπέδηνπ ειεθηξνληθνχ παηρληδηνχ ρξεζηκνπνηήζεθε ην
δηδαθηηθφ κνληέιν ADDIE (Υαηδεαιεμηάδνπ, 2012:70). Σν κνληέιν πεξηιακβάλεη πέληε
θάζεηο θαη ραξαθηεξίδεηαη καζεηνθεληξηθφ (Instructional Design Models) Analysis, Design,
Development, Implement, Evaluation) (Molenda & Pershing & Reigeluth, 1996:266-293,
νισκνλίδνπ, 2006:15-16, Μεηξνπνχινπ, 2016:8). ηε θάζε ηεο αλάιπζεο (Analysis)
αλαθνηλψλνληαη νη ζθνπνί θαη νη ζηφρνη ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο, ζχκθσλα κε ηα
Πξνγξάκκαηα πνπδψλ ηνπ ΜηΘ. Γηεξεπλψληαη θαη αλαθαινχληαη νη πξνυπάξρνπζεο
γλψζεηο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ θαη επηιέγεηαη ε νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία θαη ε
δηεξεπλεηηθή κέζνδνο (Μαηζαγγνχξαο, 2000:29-31). Σίζεηαη, επίζεο, ην δήηεκα ηεο
Ηεξαπνζηνιήο, ησλ πεξηνδεηψλ θαη ησλ πξνβιεκάησλ ησλ πξψησλ ρξηζηηαληθψλ θνηλνηήησλ.
ηε θάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ (Design), ζρεδηάδνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο αμηνιφγεζεο. ηε θάζε
ηεο αλάπηπμεο (Development) δεκηνπξγνχληαη νη δξαζηεξηφηεηεο, εξεπλψληαη ηα πηζαλά
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πξνβιήκαηα θαη ελζσκαηψλνληαη νη ηερλνινγίεο. ηε θάζε ηεο εθαξκνγήο (Implement)
δηεμάγεηαη ε δηδαζθαιία. Οη ρξήζηεο εθηεινχλ ηηο νδεγίεο θαη παίδνπλ νκαδηθά. ηε θάζε ηεο
αμηνιφγεζεο (Evaluation) γίλεηαη απνηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο κε βάζε ηε
δηακνξθσηηθή (formative), θαη ηελ ηειηθή αζξνηζηηθή (summative) αμηνιφγεζε.
2.2 Γείγκα έξεπλαο
Ζ έξεπλα δηεμήρζε ζε καζεηέο/ηξηεο ηνπ 2νπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ Πεχθσλ ηνπ Ννκνχ
Θεζζαινλίθεο ηεο Γ΄ ηάμεο Γεκνηηθνχ, ειηθίαο 9-10 εηψλ (63 καζεηέο/ηξηεο) θαη είρε
δηάξθεηα έλα κήλα. Σν δείγκα δηαλεκήζεθε ζε δχν νκάδεο: α) ηελ πεηξακαηηθή νκάδα
(experimental group) (42 καζεηέο/ηξηεο), ε νκάδα ππνθεηκέλσλ ζηελ νπνία αζθνχληαλ ην
πεηξακαηηθφ εξέζηζκα θαη ε νπνία δηδάρζεθε ηηο πεξηνδείεο ηνπ Απ. Παχινπ ζην πιαίζην ηνπ
ΜηΘ θαη β) ηελ νκάδα ειέγρνπ («control») (21 καζεηέο/ηξηεο), πνπ ζπκκεηείρε ζην πείξακα,
ρσξίο φκσο λα ζπκκεηέρεη ζηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία θαη ε νπνία αλήθε ζηελ ίδηα
ειηθηαθή νκάδα κε ηελ πεηξακαηηθή (ηαιίθαο, 2005:182, 187). Ζ νκάδα ειέγρνπ ζπκκεηέρεη
ζηελ πξψηε θάζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ζχγθξηζεο κε ηελ
πεηξακαηηθή νκάδα εληζρχνληαο ηελ εξεπλεηηθή ππφζεζε φηη νη αιιαγέο πνπ παξαηεξνχληαη
ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα νθείινληαη ζηνλ πεηξακαηηθφ ρεηξηζκφ θαη ζηελ επίδξαζε ηνπ
πεηξακαηηθνχ εξεζίζκαηνο θαη φρη ζε εμσγελείο κεηαβιεηέο (ηαιίθαο, 2005:182).
2.3 Δξεπλεηηθά εξγαιεία
Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο επηιέρζεθε ε πνηνηηθή έξεπλα θαη αμηνπνηήζεθαλ ξνπκπξίθεο
αμηνιφγεζεο (Dornish & Sabatini McLoughlin, 2006:1-4, Jonassen et all., 2011:263; Blaxter,
Hughes & Tight, 2001:40-45; Cohen & Manion, 1994: 25-26). H ξνπκπξίθα νξίδεηαη σο κηα
«θιίκαθα δηαβαζκηζκέλσλ θξηηεξίσλ» θαη απνηειείηαη απφ ηα εμήο δνκηθά ζηνηρεία: ηα
θξηηήξηα (criteria), ηα επίπεδα επίδνζεο (standards), ηελ θιίκαθα βαζκνινγίαο θαη ηηο
πεξηγξαθέο ησλ επηπέδσλ επίδνζεο ζχκθσλα κε ηα αληίζηνηρα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο
(Κνπινπκπαξίηζε & Μαηζαγγνχξαο, 2004:55-83). Αμηνπνηήζεθαλ ηξάπεδεο ξνπκπξηθψλ, νη
νπνίεο ηξνπνπνηήζεθαλ, ελψ ηα απνηειέζκαηα ησλ ξνπκπξηθψλ ζπγθξίλνληαη γηα ηε
δηαπίζησζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ.
Ζ έξεπλα δηελεξγήζεθε ζε ηέζζεξηο θάζεηο. Ζ 1ε, 2ε θαη 3ε θάζε δηήξθεζαλ έμη (6) ψξεο ζε
δηάξθεηα ηξηψλ (3) εβδνκάδσλ (2 ψξεο εβδνκαδηαίσο). ηελ 1ε θάζε πξαγκαηνπνηήζεθε
δίσξν ζεσξεηηθφ κάζεκα ζην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο θαη ζπκκεηείραλ θαη νη δχν νκάδεο.
ηε 2ε θάζε ζπκκεηείρε κφλν ε πεηξακαηηθή νκάδα θαη πξαγκαηνπνηήζεθε δίσξε εμάζθεζε.
ηελ 3ε θάζε ζπκκεηείρε εθ λένπ κφλν ε πεηξακαηηθή νκάδα. Οη καζεηέο/ηξηεο ρσξίζηεθαλ
ειεχζεξα ζε ηέζζεξηο νκάδεο ησλ πέληε αηφκσλ θαη έλαο/κία καζεηήο/ηξηα αλέιαβε ηνλ ξφιν
ηνπ ζπληνληζηή. Ζ 4ε θάζε, δηάξθεηαο δχν (2) σξψλ (4ε εβδνκάδα) απνζθνπνχζε ζηελ
αμηνιφγεζε ηεο πξαθηηθήο κε ηε βνήζεηα ξνπκπξηθψλ αμηνιφγεζεο (Αιεβπδάθε, 2008:79).
ε απηήλ ηε θάζε ζπκκεηείρε ε πεηξακαηηθή θαη ε νκάδα ειέγρνπ κε αληίζηνηρεο ξνπκπξίθεο
αμηνιφγεζεο.
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3. Απνηειέζκαηα
ηελ παξνχζα κειέηε ηα θξηηήξηα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ξνπκπξηθψλ άπηνληαη ηεο
επηηπρεκέλεο νινθιήξσζεο ηνπ παηρληδηνχ, ηεο επηηπρήο αλάιεςεο πξσηνβνπιηψλ, ηεο
ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ θ.α (Αιεβπδάθε, 2008:75), φπσο παξνπζηάδνληαη θαησηέξσ
(Πίλαθαο 1):
Πίλαθαο 3. Γείθηεο αμηνιόγεζεο θαη βαξύηεηα ξνπκπξίθαο αμηνιόγεζεο .

Γείθηεο αμηνιόγεζεο επίδνζεο καζεηώλ/ηξηώλ
1. πκκεηνρή
2. Βειηίσζε γλψζεσλ
3. Δμνηθείσζε κε Σ.Π.Δ
4. πλεξγαζία καζεηψλ

Βαξύηεηα
25%
25%
20%
30%

Σα θξηηήξηα πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηε ξνπκπξίθα επίδνζεο είλαη: αμηνπνίεζε–νξγάλσζε
ρξφλνπ, νινθιήξσζε παηρληδηνχ κέζα ζην νξηδφκελν ρξνληθφ πιαίζην, αλαδήηεζε θαη
ζπιινγή πιεξνθνξηψλ, βαζκφο θαηαλφεζεο, εκπέδσζε πιεξνθνξηψλ, ρξήζε ηνπ
αιθαβεηηθνχ ζπζηήκαηνο, εμνηθείσζε κε ηε ζξεζθεπηηθή γιψζζα θαη ζενινγηθνχο φξνπο,
εμνηθείσζε κε ηε καζεκαηηθή ζθέςε, θαιιηέξγεηα γεσγξαθηθψλ δεμηνηήησλ, εμνηθείσζε κε
δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο θαη πεξηβάιινληα, εθπφλεζε πνιπκεζηθψλ εξγαζηψλ. Απφ ην
ζχλνιν ησλ καζεηψλ/ηξηψλ, ην 83,3 % αμηνπνίεζε ζε πςειφ βαζκφ ηνλ ρξφλν πνπ είρε ζηε
δηάζεζή ηνπ γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Μία πηζαλή εξκελεία ζχκθσλα κε ηε
ζεσξία ησλ Malone θαη Lepper (1987) είλαη φηη έλα ζσζηά ζρεδηαζκέλν παηρλίδη κπνξεί λα
δεκηνπξγήζεη εζσηεξηθά θίλεηξα ζηνλ ρξήζηε, ηα νπνία κάιηζηα απμάλνπλ θαη ηελ επίδνζή
ηνπ ζην παηρλίδη (Wood & Benett, 2001:303-305). Σελ ελεξγφ ζπκκεηνρή θαη ηελ νξζή
αμηνπνίεζε ηνπ ρξφλνπ θαηαδεηθλχεη θαη ε νινθιήξσζε ηνπ παηρληδηνχ απφ φιεο ηηο νκάδεο
(100% «εμαηξεηηθή επίδνζε»). Σν παηρλίδη ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ αγσγή θαη θαηά ηνλ
Vygotsky (Vygotsky, 1997:168) δεκηνπξγεί, ζχκθσλα κε ηε ζεσξίαο ηεο δψλεο ηεο
επηθείκελεο αλάπηπμεο, εθείλεο ηηο πξνυπνζέζεηο ψζηε ην άηνκν λα αλαπηπρζεί ζε φινπο ηνπο
ηνκείο (Μεηξνπνχινπ, 2015:23-24). Φαίλεηαη κάιηζηα φηη ην παηρλίδη ιεηηνχξγεζε ηδηαίηεξα
ζεηηθά γηα καζεηέο/ηξηεο κε ρακειφ ελδηαθέξνλ ζην ζρνιείν (Klawe, 1994:234-242).
Γηαπηζηψζεθε φηη ε πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο ζην θξηηήξην ηνπ βαζκνχ θαηαλφεζεο
ζξεζθεπηηθψλ ελλνηψλ επέδεημε εμαηξεηηθή επίδνζε (83,3%) θαη έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ
(4,8%) ρακειή επίδνζε. Σα απνηειέζκαηα ηεο ξνπκπξίθαο δείρλνπλ λα ζπκθσλνχλ κε
έξεπλεο, νη νπνίεο αλαθέξνπλ φηη ε ρξήζε ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ έρεη πνιχ ζεηηθά
απνηειέζκαηα ζε δηάθνξεο επηηειηθέο ιεηηνπξγίεο, φπσο ε «κλήκε εξγαζίαο» (Wong,
1996:230-232). Δπίζεο, δηαθάλεθε φηη ε εκπινθή κε βησκαηηθέο θαηαζηάζεηο θαη
πξνβιήκαηα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο βνήζεζε ηα παηδηά λα ζπζρεηίζνπλ θαη λα αμηνινγήζνπλ
θαηαζηάζεηο (π.ρ ζεκαζία επηινγήο ησλ πφιεσλ γηα ηε κεηέπεηηα εμάπισζε ηνπ
Υξηζηηαληζκνχ).
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ην θξηηήξην ηεο ζηξαηεγηθήο θαη επίιπζεο πξνβιεκάησλ, ην 71% ηνπ δείγκαηνο θαηέγξαςε
εμαηξεηηθή επίδνζε. χκθσλα κε έξεπλεο ηα παηρλίδηα βνεζνχλ ζε κία ζπλνιηθή αλάπηπμε
ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ παηδηνχ (Bennett, Wood & Rogers, 1997). Ο Gee ππνζηεξίδεη (Gee,
2003:20-25) φηη θαηά ηε δηάξθεηα ζπκκεηνρήο ηνπο ζε έλα επηηξαπέδην παηρλίδη ηα παηδηά
αλαπηχζζνπλ ηελ ηθαλφηεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ ή ιήςεο απνθάζεσλ θαη ην ίδην
ππνζηεξίδνπλ θαη κεηαγελέζηεξεο έξεπλεο. Δπηπιένλ, νη δξαζηεξηφηεηεο εμνηθείσζαλ ηα
παηδηά κε ηε ζξεζθεπηηθή γιψζζα αθνχ θαηαγξάθεθε εμαηξεηηθή επίδνζε ζε πνζνζηφ
83,3%. Σέινο, ζχκθσλα θαη κε έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη πξφζθαηα ζε εζληθφ επίπεδν γηα ην
ΜηΘ νη δξαζηεξηφηεηεο κε παηγληψδε ραξαθηήξα, βησκαηηθέο ηερληθέο, δξάκα θ.α έρνπλ
ζεηηθή επίδξαζε ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία (Koukounaras-Liagkis, 2013:333-339;
Αικπαλάθε, 2014:745-747).
ε ζρέζε κε ηε βειηίσζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζε άιια γλσζηηθά πεδία πέξαλ ηνπ καζήκαηνο
ησλ Θξεζθεπηηθψλ ηα απνηειέζκαηα ήηαλ ηδηαίηεξα ελζαξξπληηθά (95% επέδεημαλ
εμαηξεηηθή επίδνζε θάλνληαο ζσζηή επηινγή ρξήζεο ηνπ αιθαβήηνπ θαη ησλ αξηζκψλ,
ζηνηρεία πνπ «αληηθαηνπηξίδνπλ ην επίπεδν ηεο ςπρνθηλεηηθήο αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ»)
(Καθαλά & Σζνιάθε, 1999:223-224). Γηαπηζηψζεθε, επίζεο, αλάπηπμε ηθαλνηήησλ
νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο απφ ηελ πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο (71% «εμαηξεηηθή επίδνζε», 24%
«κέηξηα επίδνζε», 5% «ρακειή επίδνζε») πηζαλφλ δηφηη ζπληέιεζε ζε απηφ ην δηαδξαζηηθφ
πεξηβάιινλ ηνπ παηρληδηνχ. Έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη ζε ζρέζε κε ηε βειηίσζε ηεο
καζεκαηηθήο ζθέςεο, εθθξάδνπλ ηελ άπνςε φηη ππάξρεη ζεηηθή ζπκβνιή ησλ επηηξαπέδησλ
θπξίσο παηρληδηψλ (Griffiths, 1994; Ascher, 2001:96-99; θνπκπνπξδή, Καιαβάζεο,
2007:137-156; θνπκπνπξδή & Καιαβάζεο, 2009:138-154). Πξνγελέζηεξεο έξεπλεο βέβαηα
δελ είραλ εληνπίζεη ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηε ρξήζε παηρληδηψλ θαη ηε ζρνιηθή επίδνζε
(Creasy & Myers, 1986:262), ελψ ππάξρνπλ θαη έξεπλεο πνπ έρνπλ θαηαδείμεη κία αξλεηηθή
ζρέζε αλάκεζα ζηνλ ρξφλν ρξήζεο θαη ηε ζρνιηθή επίδνζε ζηα Μαζεκαηηθά, αιιά
αλαθέξνληαη ζπλήζσο ζε βηληενπαηρλίδηα (Carol, at. al., 1995:690-691). Βειηίσζε
παξνπζίαζαλ νη καζεηέο/ηξηεο θαη ζην γλσζηηθφ πεδίν ηεο Γεσγξαθίαο (76% «εμαηξεηηθή
επίδνζε»). Δμαηξεηηθή επίδνζε επέδεημε ην 95% ησλ παηδηψλ θαη ζην θξηηήξην ηεο
εμνηθείσζεο κε δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο θαη ην 5% «κέηξηα επίδνζε».
ηε ξνπκπξίθα αμηνιφγεζεο ηεο ζπλεξγαζίαο θαηαγξάθεθε ζπλνιηθά ζεηηθή επίδξαζε ζηε
βειηίσζε ζπκπεξηθνξάο. Καηά ηνλ Lickona (Lickona, 1991:67-83) ε εθπαίδεπζε ηνπ
ραξαθηήξα έρεη σο ζηφρν ην ρηίζηκν γλσξηζκάησλ ηνπ θαινχ ραξαθηήξα (ηηο αξεηέο, νη
νπνίεο εκπεξηέρνπλ ηελ εζηθή γλψζε, ην εζηθφ ζπλαίζζεκα θαη ηελ εζηθή ζπκπεξηθνξά). Ζ
ζπλεξγαζία, άιισζηε, ε νπνία δηαπηζηψζεθε ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ, είλαη
πηζαλφλ αθφκα έλαο παξάγνληαο βειηίσζεο ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζην ΜηΘ, αθνχ
ππνζηεξίδεηαη φηη ε κάζεζε εληζρχεηαη κέζα απφ ζπλεξγαηηθά πεξηβάιινληα (Μεηξνπνχινπ,
2015:87-93). ε εζληθφ επίπεδν ε έξεπλα ησλ θνπκπνπξδή & Καιαβάζε (θνπκπνπξδή &
Καιαβάζεο, 2007:137-156) θαηαγξάθεη φηη ε έληαμε παηρληδηνχ ζηε δηδαζθαιία ζπκβάιιεη
ζηε ζπλεξγαζία θαη δηακνξθψλεη ζπκπεξηθνξέο (Μπίθνο, 2011:17-20). ην θξηηήξην ηεο
«Παξνπζίαο» φινη/εο νη καζεηέο/ηξηεο είραλ «εμαηξεηηθή επίδνζε» θαη δηαπηζηψζεθε ελεξγφο
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παξνπζία ζε φιεο ηηο θάζεηο ηεο δηδαζθαιίαο, γεγνλφο πνπ εληζρχεηαη θαη απφ ηε ζπκκεηνρή
ζηηο ζπδεηήζεηο ησλ νκάδσλ αιιά θαη ηηο ζεκεηψζεηο πνπ δηαηεξνχζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
ζπκκεηνρήο ηνπο ζην παηρλίδη.
Σν θξηηήξην ηνπ «Καηακεξηζκνχ ησλ εξγαζηψλ», πνπ ηέζεθε αξρηθά, δελ κπνξεί λα
δηαπηζησζεί μεθάζαξα, δηφηη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ νη εκπιεθφκελνη
αλαπξνζάξκνδαλ ηνπο ξφινπο. Σν ίδην ζπλέβε θαη ζην θξηηήξην ηεο «Αλαδήηεζεο &
πιινγήο πιεξνθνξηψλ», φπνπ δελ δηαπηζηψζεθε μεθάζαξα ε απνηειεζκαηηθφηεηα κέζα απφ
ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία. ην θξηηήξην ηεο «πλεηζθνξάο πιεξνθνξηψλ & ηδεψλ» δελ κπνξεί
επίζεο λα δηαπηζησζεί κέζα απφ ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία ε επίδξαζε ηνπ παηρληδηνχ. Απηφ
ζπλέβε, δηφηη δελ ππήξραλ ζπγθεθξηκέλα πεδία φπνπ θάζε κέινο ηεο νκάδαο έπξεπε λα
ζπλεηζθέξεη θαη δελ ηεξνχληαλ θάπνην είδνο πξσηφθνιινπ απφ ηηο νκάδεο γηαηί ζα
δπζρεξαίλνληαλ ε ξνή ηνπ παηρληδηνχ. ην θξηηήξην ηεο «Οινθιήξσζεο ησλ θαζεθφλησλ» νη
καζεηέο/ηξηεο επέδεημαλ εμαηξεηηθή επίδνζε. Σν γεγνλφο φηη ηα παηδηά επέδεημαλ εμαηξεηηθφ
δήιν σο πξνο ηελ νινθιήξσζε ηνπ παηρληδηνχ εληζρχεη ηε ζεσξία ησλ εζσηεξηθψλ θηλήηξσλ
θαη πνπ ν Malone ζπλέδεζε αξγφηεξα θαη κε ηελ ελαζρφιεζε κε ηα ςεθηαθά παηρλίδηα. Οη
καζεηέο/ηξηεο επίζεο είραλ εμαηξεηηθή επίδνζε ζην θξηηήξην ηεο «πλέπεηαο», θαζψο φινη
παξέδσζαλ ηηο εξγαζίεο πνπ ηνπο είραλ αλαηεζεί θαη νινθιήξσζαλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ
πξνθαζνξηζκέλν ρξφλν γεγνλφο πνπ βξίζθεηαη ζε ζπλάθεηα θαη κε ηελ παξαπάλσ αλαθνξά
γηα ηα θίλεηξα. ε ζρέζε κε ην θξηηήξην ηεο «Δπηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο» θαηαγξάθεθε απφ
φιν ην δείγκα «εμαηξεηηθή επίδνζε» (αλέπηπμαλ δεμηφηεηεο «booking», επηθνηλσλία κε e-mail
θ.α).
Σν θξηηήξην ηεο «Παξνρήο βνήζεηαο» δελ κπνξεί λα εμαθξηβσζεί κέζα απφ ηα δηαζέζηκα
ζηνηρεία, αθνχ ε βνήζεηα πνπ παξέρνληαλ δελ θαηαγξάθνληαλ, αιιά πξνζθέξνληαλ άηππα.
ην θξηηήξην ηεο «Δπίιπζεο ζπγθξνχζεσλ» δηαπηζηψζεθαλ ζεηηθά απνηειέζκαηα απφ ηε
ξνπκπξίθα αμηνιφγεζεο αιιά θαη απφ ην πξσηφθνιιν παξαηήξεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαηά
ηε δηάξθεηα ηεο εθαξκνγήο (απνπζία δηαθσληψλ). Γηαπηζηψζεθε φηη ην παηδί θαηά ηε
δηάξθεηα ελφο νκαδηθνχ παηρληδηνχ εηζέξρεηαη ζηε δηαδηθαζία ηνπ ζεβαζκνχ ησλ θαλφλσλ
θαη θαη‘ επέθηαζε ηεο δηακφξθσζεο εζηθήο (Κνπθνπλάξαο, et al., 2016:447). Σέινο, φιν ην
δείγκα ζεκείσζε «εμαηξεηηθή επίδνζε» ζην θξηηήξην πνπ αθνξνχζε ηελ «Απνδνρή θξηηηθήο»
(απφ κέιε ηεο νκάδαο ηνπ ή απφ άιιε νκάδα ή απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ). Σα απνηειέζκαηα
ζπκθσλνχλ ζε απηφ ην ζεκείν κε έξεπλεο πνπ αλαθέξνπλ φηη ηα παηδηά παξακεξίδνπλ ηνλ
εγσηζκφ ηνπο, ψζηε λα εκπιαθνχλ ζην παηρλίδη θαη λα απνδέρνληαη πην εχθνια ηελ
θαιφπηζηε θξηηηθή (Hartog et al., 1998:326-330).
πγθξίλνληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο αληίζηνηρεο ξνπκπξίθαο «επίδνζεο» ησλ καζεηψλ/ηξηψλ
ηεο νκάδαο ειέγρνπ δηαπηζηψλνληαη ηα εμήο: ην θξηηήξην ηεο «Αμηνπνίεζεο –Οξγάλσζεο
ρξφλνπ» νη καζεηέο/ηξηεο επέδεημαλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο κέηξηα επίδνζε θαη γηα ηνλ ιφγν
απηφλ απαηηείηαη ε χπαξμε πεξαηηέξσ ζηνηρείσλ γηα λα δνζνχλ εκπεξηζηαησκέλα ζηνηρεία
(33% εμαηξεηηθή επίδνζε», 48% «κέηξηα επίδνζε», 19% «ρακειή επίδνζε»). ην θξηηήξην
ηεο «Οινθιήξσζεο δξαζηεξηνηήησλ ζηνλ νξηδφκελν ρξφλν» επηηεχρζεθε κέηξηα επίδνζε,
αθνχ κφλν ην κηζφ πεξίπνπ δείγκα νινθιήξσζε ηηο δξαζηεξηφηεηεο (52% «κέηξηα επίδνζε»).
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Μία εξκελεία απηνχ ηνπ γεγνλφηνο, φπσο θαη ηεο κε αμηνπνίεζεο-νξγάλσζεο ρξφλνπ, είλαη
ίζσο ε έιιεηςε ελδηαθέξνληνο θαη θηλήηξσλ, αθνχ φζνλ αθνξά ην γλσζηηθφ επίπεδν ησλ
καζεηψλ/ηξηψλ δελ ππήξρε θάπνηα ηδηαίηεξε δηαθνξνπνίεζε.
ην θξηηήξην ηεο «Αλαδήηεζεο & ζπιινγήο Πιεξνθνξηψλ» ην 57% ηνπ δείγκαηνο ηεο
νκάδαο ειέγρνπ επέδεημε «κέηξηα επίδνζε», γεγνλφο πνπ δηαπηζηψλεηαη απφ ηνλ
πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πεγψλ θαη πιεξνθνξηψλ πνπ ζπλέιεμε αιιά θαη ηεο πνηφηεηαο ηεο
ηειηθήο παξνπζίαζήο. Μία εξκελεία είλαη ελδερνκέλσο θαη πάιη ε έιιεηςε ελδηαθέξνληνο
εμαηηίαο ηεο κνξθήο δηδαζθαιίαο. Καη‘ αλάινγν ηξφπν θαη ζην θξηηήξην ηνπ «Βαζκνχ
Καηαλφεζεο» ην 57% θαηέγξαςε «κέηξηα επίδνζε». ην θξηηήξην ηεο εκπέδσζεο
πιεξνθνξηψλ ην 47% ηνπ δείγκαηνο θαηέγξαςε «άξηζηε επίδνζε» θαη ην 52% «κέηξηα
επίδνζε» (ιαλζαζκέλε ιχζε ηνπ θνπίδ θαη αλεπαξθήο ελζσκάησζε ζηνηρείσλ ζηηο εξγαζίεο).
Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή απφθιηζε, φκσο, ζε ζρέζε κε ηελ πεηξακαηηθή νκάδα ππήξμε ζην
θξηηήξην ηεο «Λήςεο απνθάζεσλ» (ζηξαηεγηθή θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ), αθνχ κφλν ην
14% ηνπ δείγκαηνο (3 καζεηέο/ηξηεο) θαηέγξαςε «εμαηξεηηθή επίδνζε» θαη δήισζε φηη
αλαιάκβαλε πξσηνβνπιίεο γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, ελψ ην 76% θαηέγξαςε «ρακειή
επίδνζε». Σν γεγνλφο απηφ κπνξεί λα εξκελεπζεί, ίζσο, δηφηη νη ζπκβαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο δελ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζην παηδί λα αζρνιεζεί κε
δξαζηεξηφηεηεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο ή εζηθψλ δηιεκκάησλ θαη ζπλεπψο δελ είλαη ζε ζέζε
λα απνθηήζεη ηέηνηνπ είδνπο δεμηφηεηεο.
Με απηήλ ηελ παξαδνρή κπνξεί ίζσο λα εξκελεπζεί ε κεγάιε δηαθνξνπνίεζε, ε νπνία
δηαπηζηψζεθε αλάκεζα ζηελ νκάδα ειέγρνπ ζε ζρέζε κε ηελ πεηξακαηηθή ζηα θξηηήξηα πνπ
αθνξνχζαλ: α) ηε ρξήζε ηνπ αιθαβεηηθνχ ζπζηήκαηνο β) ηελ εμνηθείσζε ησλ
καζεηψλ/ηξηψλ κε ηε ζξεζθεπηηθή γιψζζα (ην δείγκα ηεο νκάδαο ειέγρνπ επέδεημε «κέηξηα
επίδνζε» ζε πνζνζηφ 52%). Σν γεγνλφο φηη ππήξμε ζε κεγάιν πνζνζηφ αθήγεζε απφ ηνλ
εθπαηδεπηηθφ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο ησλ Θξεζθεπηηθψλ θαη νη καζεηέο/ηξηεο δελ
δνχιεςαλ νκαδηθά πεξηφξηζε κάιινλ δξαζηηθά ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο
ξνπκπξίθαο, ην ελδηαθέξνλ ηνπο. Υακειφ επίπεδν δηαπηζηψζεθε, επίζεο, ζην θξηηήξην ηεο
«Δμνηθείσζεο κε καζεκαηηθέο πξάμεηο» ζε αληηδηαζηνιή κε ην πςειφ επίπεδν πνπ
θαηαγξάθεθε ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα (67% «ρακειή επίδνζε»). ηε ζπκβαηηθή δηδαζθαιία
ηεο νκάδαο ειέγρνπ δελ ήηαλ εθηθηφ λα δηαπηζησζνχλ ηθαλφηεηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο,
δηφηη δελ ππήξραλ θαη αληίζηνηρεο δξαζηεξηφηεηεο. Όηαλ φκσο δεηήζεθε απφ ηνπο/ηηο
καζεηέο/ηξηεο λα εθπνλήζνπλ εξγαζία, πνπ εκπεξηείρε ζηνηρεία καζεκαηηθψλ ππνινγηζκψλ,
δηαθάλεθε ε αλεπάξθεηά ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ησλ καζεκαηηθψλ.
ην θξηηήξην ηεο «Καιιηέξγεηαο πξνζαλαηνιηζκνχ ζηνλ ρψξν» (ρσξηθή ζθέςε)
δηαπηζηψζεθε κέηξηα επίδνζε ζην 57% ηνπ δείγκαηνο θαζψο θαη ζχγρπζε γηα ηνλ εληνπηζκφ
ησλ ηνπνζεζηψλ πφιεσλ, φπσο απνηππψλνληαη ζήκεξα ζηνλ ράξηε. Πηζαλφλ ε
δηαθνξνπνίεζε απηή ππήξμε, δηφηη ε αμηνπνίεζε ςεθηαθψλ ραξηψλ πξνζζέηεη ζηελ
αμηνπηζηία κηαο ηζηνξίαο, αθνχ ν ηφπνο θαη ε ζέζε ζπλπθαίλνληαη κε ηελ ίδηα ηελ έλλνηα ηνπ
πξννξηζκνχ. ην θξηηήξην ηεο «Δμνηθείσζεο κε δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο θαη πεξηβάιινληα»
δηαπηζηψζεθε κέηξηα επίδνζε ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο (67%). Μία εξκελεία
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είλαη, ίζσο, φηη ην θχξην κέξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ έιαβε ρψξα φρη ζε έλα πνιπκεζηθφ
πεξηβάιινλ. Μέηξηα επίδνζε δηαπηζηψζεθε θαη ζην θξηηήξην «Δθπφλεζεο πνιπκεζηθψλ
εξγαζηψλ». Μεγάιε δηαθνξνπνίεζε ζε ζρέζε κε ηελ πεηξακαηηθή νκάδα δηαπηζηψλεηαη ζηα
απνηειέζκαηα ηεο ξνπκπξίθαο αμηνιφγεζεο πνπ αθνξνχζε ηε ζπλεξγαζία ησλ
καζεηψλ/ηξηψλ ηεο νκάδαο ειέγρνπ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ζε θαλέλα απφ ηα θξηηήξηα ηεο
ξνπκπξίθαο αμηνιφγεζεο ηεο ζπλεξγαζίαο δελ θαηαγξάθεθε εμαηξεηηθή επίδνζε, αιιά ζηα
πεξηζζφηεξα δηαπηζηψζεθε κέηξηα επίδνζε πηζαλφλ δηφηη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε
απνπζίαδε ε νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία. Δμαηηίαο απηνχ ηνπ γεγνλφηνο ζην θξηηήξην ηεο
«Παξνπζίαο» δελ κπνξνχζε λα ππάξρεη ζπλερφκελε θαη ελεξγή παξνπζία ηνπ/ηεο
καζεηή/ηξηαο ζε φιεο ηηο θάζεηο ηεο δηδαζθαιίαο νχηε ζπκκεηνρή ζε ζπδεηήζεηο. Γελ ήηαλ
εθηθηφ, επίζεο, λα ππάξμνπλ δηαθξηηά απνηειέζκαηα ζην θξηηήξην ηνπ «Καηακεξηζκνχ
εξγαζίαο», αθνχ νη καζεηέο/ηξηεο δνχιεπαλ αηνκηθά θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ ζπλέιεμαλ ήηαλ
πεξηνξηζκέλεο. ην θξηηήξην ηεο «πλεηζθνξάο Πιεξνθνξηψλ & Ηδεψλ» δηαπηζηψζεθε επίζεο
«ρακειή επίδνζε» ζε πνζνζηφ 48%. Καηαγξάθεθε φηη αθφκα θαη φηαλ ππήξρε ζπλεηζθνξά
πιεξνθνξηψλ θαη ηδεψλ απηή ήηαλ ζε αηνκηθφ επίπεδν πξνο ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη φρη πξνο
ηνπο/ηηο ζπκκαζεηέο/ηξηέο ηνπο. Μέηξηα επίδνζε δηαπηζηψζεθε θαη ζην θξηηήξην ηεο
«Οινθιήξσζεο Καζεθφλησλ» (48%) θαη ηεο «πλέπεηαο» (52%). Αξθεηά παηδηά δελ
νινθιήξσζαλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ελδερνκέλσο εμαηηίαο έιιεηςεο ελδηαθέξνληνο γηα ην ΜηΘ
ζε αληίζεζε κε ηελ πεηξακαηηθή νκάδα ζηελ νπνία ην ειεθηξνληθφ παηρλίδη ιεηηνχξγεζε
ζεηηθά σο πξνο ηελ αχμεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπο θαη ζπλέβαιε ζηελ ππνζηήξημε ηεο
Θξεζθεπηηθήο εθπαίδεπζεο.
Υακειή επίδνζε δηαπηζηψζεθε ζηα θξηηήξηα ηεο «Δπηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο» (48%) θαη
ηεο «Παξνρήο Βνήζεηαο» (48%), ππεξηζρχνληαο ην αληαγσληζηηθφ πλεχκα. Δλδηαθέξνλ
παξνπζηάδεη ην γεγνλφο φηη ζην θξηηήξην ηεο «Δπίιπζεο πγθξνχζεσλ», φπνπ παξά ην
γεγνλφο φηη δελ δηαπηζηψζεθε θάπνηα δηαθσλία, ηα παηδηά δελ ραξαθηήξηζαλ ην επίπεδφ ηνπο
σο εμαηξεηηθφ αιιά ην 48% ηνπ δείγκαηνο ην ραξαθηήξηζε «κέηξην» θαη ην 29% «ρακειφ».
ην θξηηήξην ηεο «Απνδνρήο Κξηηηθήο» θαηαγξάθεθε επίζεο κέηξηα επίδνζε πηζαλφλ, δηφηη νη
καζεηέο/ηξηεο ζηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο δελ αζθήζεθαλ ζε αλάινγε δξαζηεξηφηεηα
(10% «εμαηξεηηθή επίδνζε», 48% «κέηξηα επίδνζε», 42% «ρακειή επίδνζε»).

Σπκπεξάζκαηα
Μέζα απφ ηε Θξεζθεπηηθή Δθπαίδεπζε ππεξεηνχληαη αξρέο ηεο ρξηζηηαληθήο αγσγήο
(Πεξζειήο, 2010:20-24). Σα ρξηζηηαληθά γλσξίζκαηα ηεο Οξζφδνμεο ρξηζηηαληθήο αγσγήο,
φπσο ηεο αγάπεο, ηεο καξηπξίαο θαη πλεπκαηηθφηεηαο, είλαη απαξαίηεην λα εξκελεπζνχλ θαη
λα θαηαλνεζνχλ απφ ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο κε θξηηηθφ πλεχκα θαη δηάινγν (Πεξζειήο,
1994:136-137). Ζ ζπκβνιή, άιισζηε, ησλ πξνζσπηθψλ εκπεηξηψλ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζηελ
θαηαλφεζε ηεο ζξεζθεπηηθήο γιψζζαο θαη ηε δφκεζε ησλ αμηνινγηθψλ ηνπο θξίζεσλ παίδεη
πνιχ κεγάιν ξφιν ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία (Kolberg, 1976: 34-35; Πεξζειήο, 1994:249250; Πεξζειήο, 2005:29; Κνπθνπλάξαο-Ληάγθεο, 2015:212-215). Ζ ρξηζηηαληθή αγσγή
κπνξεί λα πξνζθέξεη ζηα παηδηά ηηο αμίεο ηεο ρξηζηηαληθήο παξάδνζεο κε ην θαηάιιειν
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ζξεζθεπηηθφ δηδαθηηθφ πιηθφ (Πεξζειήο, 2005:170-171). ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε
αμηνπνίεζεο ηνπ επηηξαπέδηνπ ειεθηξνληθνχ παηρληδηνχ επηηεχρζεθε ε γλσξηκία ησλ
καζεηψλ/ηξηψλ κε ηνλ πινχην ηεο Οξζφδνμεο Παξάδνζεο θαη ηε ζπκβνιηθή γιψζζα ηεο
Θενινγίαο κε ηνπο απαξαίηεηνπο δηδαθηηθνχο κεηαζρεκαηηζκνχο ψζηε ε ρξηζηηαληθή αγσγή
λα αληαπνθξίλεηαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά κίαο ζχγρξνλεο παηδεπηηθήο/κνξθσηηθήο
δηαδηθαζίαο.
Ζ ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ππήξμε ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθή
θαη απνηέιεζε θξηηήξην αμηνιφγεζεο ηνπ παηρληδηνχ. Μέζα απφ ην παηγληψδεο πεξηβάιινλ
δηαπηζηψζεθε φηη πξνζειθχεηαη ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ ζην ΜηΘ, νη πνιπκεζηθέο
εθαξκνγέο θαη ηα παηρλίδηα απνηεινχλ ειθπζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, πνπ θηλεηνπνηνχλ
ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο (Μεηξνπνχινπ, 2008:56). Σα ζεηηθά απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο
δηαθαίλνληαη εκθαλέζηεξα, φηαλ γίλεηαη ζχγθξηζε κε ηα απνηειέζκαηα ηεο νκάδαο ειέγρνπ,
ε νπνία δηδάρζεθε ην ΜηΘ ρσξίο ηελ αμηνπνίεζε ηνπ παηρληδηνχ. πλνιηθά, ζχκθσλα θαη κε
ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, δηαπηζηψζεθε φηη νη καζεηέο/ηξηεο: α) θαηάθεξαλ επηηπρψο λα
επεμεξγαζηνχλ/αλαζπλζέζνπλ/εξκελεχζνπλ πιεξνθνξίεο θαη λα θαηαλνήζνπλ ζξεζθεπηηθέο
έλλνηεο απφ ην ΜηΘ β) λα αλαπηχμνπλ ηελ ηθαλφηεηα ιήςεο απνθάζεσλ θαη γ) λα
εμνηθεησζνχλ κε ηελ ηερλνινγία θαη λα θαιιηεξγήζνπλ νκαδνζπλεξγαηηθέο δεμηφηεηεο.
ήκεξα είλαη νξαηή ε πξνζπάζεηα λα κεηαηξαπεί ην παηρλίδη απφ κεηαδφηε πιεξνθνξίαο ζε
παξαγσγφ γλψζεο. Όζνλ αθνξά ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα ηα ηειεπηαία ρξφληα ηα
ειεθηξνληθά παηρλίδηα θεξδίδνπλ ζηαδηαθά ηελ απνδνρή ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο. Σν
παξφλ παηρλίδη επέηξεςε ζηα παηδηά λα ηαπηηζηνχλ κε ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ Απ. Παχινπ
αθνινπζψληαο ηα «βήκαηά ηνπ» θαη αληηκεησπίδνληαο φιεο ηηο πηζαλέο δπζθνιίεο πνπ
αληηκεηψπηζε εθείλνο, ψζηε λα εηζαρζνχλ αβίαζηα ζηνλ ζξεζθεπηηθφ πνιηηηζκφ (Αικπαλάθε,
2017:102). Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δηαπηζηψζεθε φηη ην ζπγθεθξηκέλν επηηξαπέδην
ειεθηξνληθφ παηρλίδη εμππεξεηεί πνιινχο απφ ηνπο πξνζδνθψκελνπο ζηφρνπο ηνπ ΜηΘ θαη
ηεο ρξηζηηαληθήο αγσγήο δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα αλαδείμεη ηε ρξνληθή
θαη ρσξηθή «ζπλέρεηα» κε αλαθνξέο ζε γεσγξαθηθνχο φξνπο θαη ηνπσλχκηα, αιιά θαη ηελ
πνιηηηζκηθή ζπλέρεηα (ζξεζθεία, γιψζζα, παηδεία) θαζψο θαη ηηο αμίεο ηεο ρξηζηηαληθήο
αγσγήο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν νη καζεηέο/ηξηεο ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη θάζε πνιηηηζκφο είλαη έλα
παξειζφλ πνπ εμαθνινπζεί λα δεη θαη είλαη άξξεθηα δεκέλνο κε έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηφπν θαη
κε ηδηαίηεξα αλαιινίσηα ραξαθηεξηζηηθά κέζα ζηνλ ρξφλν (Αικπαλάθε, 2017:98).
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