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Abstract. The article refers to the importance of using biblical texts in the teaching of 

Religious Education. The use of the texts is stated in the aims and expected learning outcomes 

of the course in both primary and secondary education. For the use of text in teaching 

approach it is important to cultivate the interest and motivation of the students and connect 

them both with their experiences. It is important for the students to realize that the biblical 

text is an expression of a way of life and attitude as handed down by the teachings of Jesus, 

the apostles, the prophets of the Old Testament and the Fathers of the Church. The use of 

biblical texts in the teaching of Religious Education promotes religious literacy and helps 

students to understand the peculiarity of religious language. With the direct contact of the 

students with the texts which contain theological terms, it is ascertained the different meaning 

they acquire in the religious space, as these terms in the daily use, have a specific meaning 

which, however, differentiates within the theological contexts or the religious community. A 

model for teaching biblical texts in Religious Education includes: (a) The exploitation phase 

of experiences-reflection in which the students make an effort to connect the content of the 

text with their experiences and previous knowledge from their daily lives and their 

environment b) the information phase where the presentation of the text takes place (c) the 

processing phase which follows the reading of the text (d) the application phase where, the 

students, in dialogue, compare the problems of the time of the texts with their contemporary 

and ascertain any similarities and their timelessness. 
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Πεπίλητη: Σν άξζξν αλαθέξεηαη ζηε ζεκαζία ηεο αμηνπνίεζεο ηεο ρξήζεο ηνπ 

αγηνγξαθηθνύ θεηκέλνπ ζηε δηδαζθαιία ηνπ ΜηΘ. Η αμηνπνίεζε ησλ θεηκέλσλ απνηππώλεηαη 

ζηνπο ζθνπνύο θαη πξνζδνθώκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο ηόζν ζηελ 

πξσηνβάζκηα όζν θαη ζηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Γηα ηελ ρξήζε θεηκέλνπ ζηε 

δηδαζθαιία είλαη ζεκαληηθή ε θαιιηέξγεηα ελδηαθέξνληνο θαη θηλήηξσλ ζηνπο καζεηέο θαη ε 

ζύλδεζε κε ηηο εκπεηξίεο ηνπο. εκαληηθό είλαη λα δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο όηη ην 

αγηνγξαθηθό θείκελν απνηειεί έθθξαζε ηξόπνπ θαη ζηάζεο δσήο όπσο παξαδόζεθε κε ηε 

δηδαζθαιία ηνπ Ιεζνύ, ησλ απνζηόισλ, ησλ πξνθεηώλ ηεο ΠΓ θαη ησλ Παηέξσλ ηεο 

Δθθιεζίαο. Η ρξήζε ησλ θεηκέλσλ ζηε δηδαζθαιία ηνπ ΜηΘ πξνσζεί ηνλ ζξεζθεπηηθό 

γξακκαηηζκό θαη ζπκβάιιεη ώζηε νη καζεηέο λα δηαπηζηώζνπλ ηελ ηδηνηππία ηεο 

ζξεζθεπηηθήο γιώζζαο. Με ηελ απεπζείαο επαθή ησλ καζεηώλ κέζα από ηα θείκελα κε 
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ζενινγηθνύο όξνπο πνπ ππάξρνπλ ζ’ απηά, δηαπηζηώλεηαη θαη ε δηαθνξεηηθή λνεκαηνδόηεζή 

ηνπο ζην ζξεζθεπηηθό ρώξν, θαζώο νη όξνη απηνί ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο ρξήζε, έρνπλ κηα 

ζπγθεθξηκέλε ζεκαζία ε νπνία όκσο δηαθνξνπνηείηαη κέζα ζε ζενινγηθά πιαίζηα, ή εληόο 

ηεο ζξεζθεπηηθήο θνηλόηεηαο. Έλα κνληέιν δηδαζθαιίαο ησλ αγηνγξαθηθώλ θεηκέλσλ ζην 

ΜηΘ πεξηιακβάλεη: (α)  Σν ζηάδην ηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ εκπεηξηώλ–πξνβιεκαηηζκνύ θαηά 

ην νπνίν θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα λα ζπλδεζεί ην πεξηερόκελν ηνπ θεηκέλνπ κε ηηο εκπεηξίεο 

θαη ηηο πξνεγνύκελεο γλώζεηο ησλ καζεηώλ από ηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή θαη ην πεξηβάιινλ 

ηνπο. β) Σν ζηάδην ηεο πιεξνθόξεζεο όπνπ γίλεηαη ε παξνπζίαζε ηνπ θεηκέλνπ. (γ)ην ζηάδην 

ηεο Δπεμεξγαζίαο ην νπνίν αθνινπζεί κεηά ηε αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ (δ)ην ζηάδην ηεο 

εθαξκνγήο όπνπ κέζα από δηάινγν, νη καζεηέο πξνβαίλνπλ ζε ζύγθξηζε ησλ πξνβιεκάησλ 

ηεο επνρήο ησλ θεηκέλσλ κε ηα ζύγρξνλα θαη δηαπηζηώλνπλ ηπρόλ νκνηόηεηεο θαη ηε 

δηαρξνληθόηεηά ηνπο. 

Λεξειρ κλειδιά:  αγηνγξαθηθό θείκελν, Θξεζθεπηηθή Δθπαίδεπζε, Μάζεκα Θξεζθεπηηθώλ, 

δηδαζθαιία 

Ειζαγυγή 

Η ρξήζε ηνπ θεηκέλνπ (αγηνγξαθηθνύ, παηεξηθνύ, ιεηηνπξγηθνύ, πκλνινγηθνύ) ζηε 

δηδαζθαιία ηνπ Θξεζθεπηηθώλ ζεσξείηαη πνιύ νπζηαζηηθή γηα ηελ θαιύηεξε απόδνζε ησλ 

ελλνηώλ, κελπκάησλ θαη λνεκάησλ ηνπ.  

Σν θείκελν ζην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθώλ (ΜηΘ) κπνξεί λα θαηαζηήζεη ην γεγνλόο, ηε 

ζξεζθεπηηθή έλλνηα ή ην ρξηζηηαληθό κήλπκα όζν γίλεηαη πιεξέζηεξα θαη κε ζηνηρεία πνπ ζα 

ην θάλνπλ πεξηζζόηεξν ειθπζηηθό θαη δσληαλό. Η άκεζε αλαθνξά ζηηο πεγέο, θέξλεη ηνπο 

καζεηέο ζε απεπζείαο επαθή κε ην πξσηόηππν. Ο θάζε καζεηήο/ηξηα δελ πιεξνθνξείηαη, 

απιά ηελ ύπαξμε ησλ πεγώλ απηώλ, αιιά «πίλεη» λεξό από ηελ ίδηα ηελ πεγή θαη όρη 

εκθηαισκέλν.  

Σημαζία ηηρ σπήζηρ ηος κειμένος ζηη διδαζκαλία ηος Μαθήμαηορ ηυν 

Θπηζκεςηικών 

Η ζεκαζία ηεο αμηνπνίεζεο/ρξήζεο ηνπ αγηνγξαθηθνύ θεηκέλνπ ζηε δηδαζθαιία ηνπ ΜηΘ 

είλαη εκθαλήο ήδε ζηνπο ζθνπνύο θαη ζηόρνπο ηνπ ΜηΘ ζην Πξόγξακκα πνπδώλ όπνπ, 

κεηαμύ απηώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηδαζθαιία ησλ θεηκέλσλ, αλακέλεηαη νη καζεηέο: (ΦΔΚ 

2104/19-06-2017) 

 Να γλσξίζνπλ βηβιηθέο αθεγήζεηο θαη ζξεζθεπηηθέο ηζηνξίεο θαη λα ηηο αλαπιαηζηώζνπλ 

ζπλδένληάο ηεο κε ηηο εκπεηξίεο ηνπο από ηελ νηθνγελεηαθή θαη ζρνιηθή δσή. (Γ΄ Γεκνηηθνύ 

θαη Γ΄ Γεκνηηθνύ)  

 Να εμνηθεησζνύλ κε ηε ρξήζε ηεο Βίβινπ σο βαζηθήο πεγήο γηα ηελ εξγαζία ηνπο (Δ΄ 

Γεκνηηθνύ) 
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 Να αλαθαιύςνπλ ηελ πνηθηιία ησλ βηβιίσλ ηεο Αγίαο γξαθήο θαη ηνλ ξόιν ηεο ζηνλ 

επξσπατθό πνιηηηζκό (η΄ Γεκνηηθνύ) 

 Να θαηαθηήζνπλ ηηο απαξαίηεηεο επάξθεηεο ελόο ζξεζθεπηηθά εγγξάκκαηνπ ππνθεηκέλνπ (Α΄ 

Γπκλαζίνπ θαη Γ΄ Γπκλαζίνπ) 

 Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηα ρξηζηηαληθά θξηηήξηα δσήο, όπσο αλαδεηθλύνληαη ζηε Βίβιν θαη 

ζηε δσή ζπγθεθξηκέλσλ πξνζώπσλ (Αγίσλ, Παηέξσλ θ.α.) (Β΄ Γπκλαζίνπ) 

 

Με ηε ρξήζε ησλ αγηνγξαθηθώλ θεηκέλσλ ζηε δηδαζθαιία, ζηηο πξνζδνθώκελεο επάξθεηεο 

ησλ καζεηώλ σο πξνο ηε γλώζε θαη θαηαλόεζε ηνπ θόζκνπ ηεο ζξεζθείαο, απηνί αλακέλεηαη 

λα:  (ΦΔΚ 2104/19.06.2017) 

 ζπλεηδεηνπνηνύλ ηελ θεληξηθή ζέζε ηεο Αγίαο Γξαθήο θαη άιισλ ηεξώλ θεηκέλσλ ζηε δσή 

ησλ πηζηώλ….(Γ & Γ  Γεκνηηθνύ) 

 εμνηθεηώλνληαη κε ηε ρξήζε ζξεζθεπηηθώλ ιέμεσλ θαη εθθξάζεσλ (Γ & Γ  Γεκνηηθνύ) 

 θαηαλννύλ ηνλ ηζηνξηθό θαη ζπκβνιηθό ραξαθηήξα ηεο Αγίαο Γξαθήο θαη άιισλ ηεξώλ 

θεηκέλσλ, αλαθαιύπηνπλ ηα ηζηνξηθά θαη πνιηηηζκηθά ζπκθξαδόκελα ηεο ζύληαμήο ηνπο, 

θαζώο θαη ηελ πνιιαπιή ιεηηνπξγηθόηεηάο ηνπο (επηθνηλσλία, αθήγεζε θαη κλήκε, 

δηακόξθσζε ζπιινγηθήο ηαπηόηεηαο) (Δ & η Γεκνηηθνύ) 

 ρξεζηκνπνηνύλ ζενινγηθό ιεμηιόγην (Δ & η Γεκνηηθνύ)  

 αλαθαιύπηνπλ ηηο επηδξάζεηο ηεο Αγίαο Γξαθήο ζηε δηακόξθσζε ηνπ ειιεληθνύ θαη 

επξσπατθνύ πνιηηηζκνύ ……(Δ & η Γεκνηηθνύ) 

 αλαθαιύπηνπλ ζηε ρξηζηηαληθή παξάδνζε, ζηελ Αγία Γξαθή …… απαληήζεηο γηα ην λόεκα 

ηεο δσήο θαη ησλ ζρέζεσλ ηνπ αλζξώπνπ [κε ην Θεό, ηνλ ζπλάλζξσπν θαη ηε θύζε] (Α΄ 

Γπκλαζίνπ) 

 επεμεξγάδνληαη κε εξκελεπηηθά θξηηήξηα ηα ρξηζηηαληθά ζενινγηθά θείκελα…. (Α΄ 

Γπκλαζίνπ) 

 ρεηξίδνληαη ζσζηά ζενινγηθνύο όξνπο θαη έλλνηεο (Α΄ Γπκλαζίνπ) 

 αλαγλσξίδνπλ ηα ζεκειηώδε ππαξμηαθά, εζηθά, θνηλσληθά θαη πνιηηηζηηθά εξσηήκαηα θαη 

δηιήκκαηα….. θαη αληρλεύνπλ απαληήζεηο ζηελ Αγία Γξαθή θαη άιια θείκελα……  (θαη ζηα 

γεγνλόηα ηεο ηζηνξίαο). (Β΄ Γπκλαζίνπ) 

  εξκελεύνπλ θαη ζεσξνύλ θξηηηθά ηηο απαληήζεηο ηεο Αγίαο Γξαθήο ….γύξσ από ζεκειηώδε 

ππαξμηαθά εξσηήκαηα θαη εζηθά δεηήκαηα….. (Γ΄ Γπκλαζίνπ) 

 

Η ζεκαζία πνπ απνδίδεηαη ζηελ άπνςε όηη ε ρξήζε ηνπ θεηκέλνπ ζηε δηδαζθαιία είλαη 

θαιύηεξν από ηελ απόδνζή ηνπ ζε κνξθή δνθηκίνπ, δηαθάλεθε ήδε ζηα πξνεγνύκελαελ 
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ρξήζεη ζρνιηθά εγρεηξίδηα ησλ Θξεζθεπηηθώλ ηεο Α΄ θαη Β΄ Γπκλαζίνπ ζηα νπνία είρε 

εηζαρζεί ην αγηνγξαθηθό θείκελν ζηε δηδαζθαιία ζρεδόλ θάζε δηδαθηηθήο ελόηεηαο, ζε 

κεηάθξαζε (ησλ ηεζζάξσλ θαζεγεηώλ ησλ Θενινγηθώλ ρνιώλ ζηελ Έθδνζε ηεο Βηβιηθήο 

Δηαηξείαο) εθηόο από θάπνηεο κηθξέο θξάζεηο θαη ηελ Κπξηαθή Πξνζεπρή «Πάηεξ 

εκώλ».(Σζαλαλάο & Μπάξινο, 2009; Γξηδνπνύινπ & Καδιάξε, 2009)ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα 

ηνπ Λπθείνπ όκσο όια ηα θείκελα (αγηνγξαθηθά, παηεξηθά, ιεηηνπξγηθά, πκλνινγηθά) 

παξαηίζελην ηόζν ζην πξσηόηππν όζν θαη ζηε κεηάθξαζε (Μεηαιιελόο, 2012; Γξίηζαο, 

Μόζρνπ, Παπαιεμαλδξνπνύινπ, 2013 ; Μπέγδνο & Παπαζαλαζίνπ, 2011). 

Γηα ηελ δηδαζθαιία κε ρξήζε θεηκέλνπ ζην Μάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθώλ ζεκαληηθή είλαη ε 

θαιιηέξγεηα ελδηαθέξνληνο θαη θηλήηξσλ ζηνπο καζεηέο θαη ε ζύλδεζε κε ηηο εκπεηξίεο ηνπο 

(π.ρ. θάιαληα, ύκλνη θ.α.). (Βαζηιόπνπινο, 2008: 97, 29) Σν θείκελν ζα πξέπεη λαπξνζειθύεη 

ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ, απαγθηζηξσκέλν από ηελ αληίιεςε όηη πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηείηαη κόλν ην πξσηόηππν αιιά θαη ηε ζηελή θαη θαηά γξάκκα εξκελεία ηνπ. Γηόηη 

εθείλν πνπ ελδηαθέξεη πξσηαξρηθά ζην ΜηΘ είλαη θπξίσο ε εκβάζπλζε ζηηο έλλνηεο, ηνπο 

ζπκβνιηζκνύο θαη ηα ρξηζηηαληθά κελύκαηα πνπ πεξηέρεη ην αγηνγξαθηθό θείκελν θαη όρη ε 

ζπληαθηηθή ή γξακκαηηθή ηνπ αλάιπζε όπσο ζπκβαίλεη κε ηε δηδαζθαιία ηνπ αξραίνπ 

ειιεληθνύ θεηκέλνπ. Απηό κπνξεί λα πξνζεγγηζζεί κέζσ δηαζεκαηηθήο δηδαζθαιίαο κε ηελ 

αξραία ειιεληθή γιώζζα. ην ΜηΘ δελ ζα πξέπεη λα εμαληιείηαη ζε ζπληαθηηθέο, 

γξακκαηνινγηθέο θαη γισζζηθέο εξκελείεο ή/θαη παξαηεξήζεηο δηόηη απηέο δελ απνηεινύλ ην 

θύξην έξγν ή ην ζθνπό ηνπ ΜηΘ. εκαληηθό είλαη λα δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο όηη ην 

αγηνγξαθηθό θείκελν απνηειεί έθθξαζε ηξόπνπ θαη ζηάζεο δσήο όπσο παξαδόζεθε κε ηε 

δηδαζθαιία ηνπ Ιεζνύ, ησλ απνζηόισλ, ησλ πξνθεηώλ ηεο ΠΓ θαη ησλ Παηέξσλ ηεο 

Δθθιεζίαο. Η νπζηαζηηθή αμία ηνπ αγηνγξαθηθνύ (θαη παηεξηθνύ)  θεηκέλνπ ζα δηαθαλεί 

κέζα από ηελ δηδαθηηθή ηνπ πξνζέγγηζε πνπ ζα αλαδείμεη ηηο παλαλζξώπηλεο εζηθέο ηνπ 

αμίεο. Δπνκέλσο ζπληζηάηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη θείκελν ζε κεηάθξαζε ζηηο κηθξέο ηάμεηο 

(Γεκνηηθνύ θαη Α΄ Γπκλαζίνπ) θαη ζε δύν κνξθέο (κεηάθξαζε θαη πξσηόηππν) ζηηο 

κεγαιύηεξεο ηάμεηο (Β΄ θαη Γ΄) ηνπ Γπκλαζίνπ θαη ηνπ Λπθείνπ. 

Το κείμενο ζηη διδαζκαλία: δεξιόηηηερ καηανόηζηρ 

Ο Φίιηππνο… ηνπ είπε: «Καηαιαβαίλεηο απηά πνπ δηαβάδεηο;». Δθείλνο (ν Αηζίνπαο) 

απάληεζε: «Πώο ζα κπνξνύζα λα θαηαιάβσ αλ δελ κε νδεγήζεη θάπνηνο;» (Πξ. 8:29-30) 

 

Η ρξήζε ησλ θεηκέλσλ ζηε δηδαζθαιία ηνπ ΜηΘ πξνσζεί ηνλ ζξεζθεπηηθό γξακκαηηζκό θαη 

ζπκβάιιεη ώζηε νη καζεηέο λα δηαπηζηώζνπλ ηελ ηδηνηππία ηεο ζξεζθεπηηθήο γιώζζαο.Ο 

ζξεζθεπηηθόο γξακκαηηζκόο ζπλδέεη ηηο γλώζεηο ηνπ ζξεζθεπηηθνύ καζήκαηνο κε άιια 

γλσζηηθά αληηθείκελα θαη κε ηε ζύγρξνλε θνηλσληθή πξαγκαηηθόηεηα. Με ηελ απεπζείαο 

επαθή ησλ καζεηώλ κέζα από ηα θείκελα κε ζενινγηθνύο όξνπο πνπ ππάξρνπλ ζ’ απηά, 

δηαπηζηώλεηαη θαη ε δηαθνξεηηθή λνεκαηνδόηεζή ηνπο ζην ζξεζθεπηηθό ρώξν, θαζώο νη όξνη 

απηνί ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο ρξήζε, έρνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε ζεκαζία ε νπνία όκσο 
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δηαθνξνπνηείηαη κέζα ζε ζενινγηθά πιαίζηα, ή εληόο ηεο ζξεζθεπηηθήο θνηλόηεηαο. Γη’ απηό 

θαη θάζε πξνζπάζεηα θαηαλόεζήο ηεο κε πξνζέγγηζε κε ινγηθό θαη θπξηνιεθηηθό ηξόπν 

νδεγεί ζηελ παξαλνήζεηο θαη ζε εζθαικέλεο εξκελείεο ηνπο, π.ρ. ηξηάδα-Σξηάδα, δηαζήθε-

Γηαζήθε (Μεηξνπνύινπ, 2015, ζ. 34  Βαζηιόπνπινο, 2008, ζ. 24-25) 

Γηα λα θαηαιήμνπλ νη καζεηέο ζε κηα ηδέα, έλα λόεκα, κηα ζεκαζία, έλα ζπκπέξαζκα, θαζώο 

εξγάδνληαη πάλσ ζ’ έλα θείκελν ρξεηάδεηαη λα αθνινπζήζνπλ κηα ινγηθή ζεηξά. (McElvany& 

Artelt,2009:81-82) 

 Να επηζεκάλνπλ ηα πξόζσπα, ηα ιόγηα ηνπο, ηηο πξάμεηο ηνπο 

 Να παξαθνινπζήζνπλ ηα γεγνλόηα, θαζώο εμειίζζνληαη κέζα ζηηο ζπγθεθξηκέλεο 

ζπλζήθεο θαη κέζα ζην ρξόλν 

 Να πξνβνύλ ζε ζπγθξίζεηο, ζπζρεηηζκνύο, ραξαθηεξηζκνύο, αηηηνινγήζεηο, αλάπηπμε 

επηρεηξεκάησλ, έθθξαζε πξνζσπηθώλ ζθέςεσλ θαη ζπλαηζζεκάησλ, εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ.  

Ωο δηδαθηηθή κέζνδνο πξνζέγγηζεο ησλ θεηκέλσλ ζπλήζσο αθνινπζείηαη ε εξκελεπηηθή-

δηδαθηηθή κέζνδνο ε νπνία πξνβιέπεη ζηελ παξνπζίαζε ηνπ θεηκέλνπ κε δηάθνξνπο ηξόπνπο 

θαη ηερληθέο, όπσο, αλάγλσζε (από ηνλ δηδάζθνληα ή ηνπο καζεηέο) δηαζάθεζε, επεμεγήζεηο, 

ζρνιηαζκό θαη εκβάζπλζε, κε ζθνπό λα πιεξνθνξεζνύλ νη καζεηέο πξώηα ην πεξηερόκελό 

ηνπ θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηελ επεμεξγαζία ηνπ λα εκβαζύλεη ζηελ νπζία ηνπ λνήκαηόο ηνπ. Σν 

θείκελν ζα πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη κε επηπξόζζεηεο πιεξνθνξίεο όπνπ λα αλαθέξεηαη εάλ, 

π.ρ. , είλαη επαγγειηθό αλάγλσζκα, ώζηε νη καζεηέο λα πιεξνθνξνύληαη, επίζεο,πόηε θαη πνύ  

ζα ην αθνύζνπλ (π.ρ. ζηεΘεία Λεηηνπξγία ή ζε θάπνην Μπζηήξην). Δμίζνπ ζεκαληηθή 

ζεσξείηαη ε πιεξνθόξεζή ηνπο ζρεηηθά κε ηελ ηζηνξηθόηεηα θαη ηελ ηαπηόηεηα ηνπ θεηκέλνπ 

θαζώο θαη ε ζύλδεζε ησλ κελπκάησλ ηεο ΠΓ κε εθείλσλ  ηεο ΚΓ. (Μαξθαληώλεο, 1988, ζ. 

62-64) 

ηελ πεξίπησζε ηεο ρξήζεο ησλ αγηνγξαθηθώλ θεηκέλσλ ζηε δηδαζθαιία ηνπ ΜηΘ έλα 

κνληέιν δηδαζθαιίαο ηνπο πεξηιακβάλεη:  

(α) Σν ζηάδην ηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ εκπεηξηώλ – πξνβιεκαηηζκνύ θαηά ην νπνίν 

θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα λα ζπλδεζεί ην πεξηερόκελν ηνπ θεηκέλνπ κε ηηο εκπεηξίεο θαη 

ηηο πξνεγνύκελεο γλώζεηο ησλ καζεηώλ από ηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή θαη ην πεξηβάιινλ 

ηνπο.(Gagne&Briggs, 1985: 158) Σα θείκελα παξέρνληαη ζηνπο καζεηέο θαηά ηελ έλαξμε 

ηνπ καζήκαηνο ώζηε λα ιεηηνπξγνύλ βνεζεηηθά γηα ηελ θαηαλόεζε ησλ 

παξερόκελσλπιεξνθνξηώλ θαη ηελ θαιιηέξγεηα βησκαηηθήο ζρέζεο κε ην πεξηερόκελν 

ηνπ θεηκέλνπ ην νπνίν αλακέλεηαη λα θέξεη ηα παηδηά πην θνληά ζην βηβιηθό, παηεξηθό 

θιπ ιόγν. ηελ πεξίπησζε ηεο πξόζιεςεο λέαο γλώζεο είλαη απαξαίηεηε ε ζύλδεζή ηεο 

κε ηελ ήδε ππάξρνπζα γλσζηηθή δνκή ζηνπο καζεηέο, πνπ ν Ausubel πξνηείλεη λα 

γίλεηαη κε ηε ρξήζε ησλ πξνθαηαβνιηθώλ νξγαλσηώλ, δει. ηελ αλάγλσζε από ηνπο 

καζεηέο ελόο ζρεηηθνύ θεηκέλνπ ην νπνίν δελ ζα θαιύπηεη ηα ίδηα γεγνλόηα θαη έλλνηεο 

κε ηελ ζεκαηηθή ελόηεηα αιιά ζρεηηδόκελεο κε απηά θαη έηζη ζα βνεζήζεη ζηελ 

νξγάλσζε ηεο ζθέςεο ησλ καζεηώλ εθ ησλ πξνηέξσλ. Απνηειεί εηζαγσγηθή ύιε 
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(Παζζάθνο, 1980, ζ 804) πάλσ ζηελ νπνία ζα ηεζνύλ εξσηήζεηο ή αλάζεζεο εξγαζηώλ 

ώζηε νη καζεηέο λα θαηαθηήζνπλ ην λέν πεξηερόκελν. (Παζζάθνο,1980, ζ 891).  

 (β) ην ζηάδην ηεο πιεξνθόξεζεο γίλεηαη ε παξνπζίαζε ηνπ θεηκέλνπ.  Ο ηξόπνο 

παξνπζίαζεο εμαξηάηαη από δηάθνξνπο παξάγνληεο, όπσο είλαη ην γισζζηθό επίπεδν, ε 

ειηθία, ε ζξεζθεπηηθή θαη θνηλσληθή θαιιηέξγεηα ησλ παηδηώλ θ.α. θαη κε παξάιιειε 

ζπλνδεία πνιπκεζηθνύ πιηθνύ πρ. εηθόλεο, ύκλνπο. Γεληθά, ε επαθή ησλ καζεηώλ κε ην 

θείκελν (ζε κεηάθξαζε), είλαη πξνηηκόηεξν λα γίλεηαη κε αλάγλσζε από ηνλ 

εθπαηδεπηηθό.
1
 (Μαξθαληώλεο, 1988: 62-64) 

Αθήγεζε ηνπ θεηκέλνπ (παξαβνιέο, ζαύκαηα, γεγνλόηα θ.α.) είλαη πξνηηκόηεξν λα 

γίλεηαη κόλν ζε παηδηά κηθξόηεξεο ειηθίαο (πξώησλ ηάμεσλ δεκνηηθνύ) δηόηη θάζε 

αθήγεζε πξνζζέηεη ή αθαηξεί ή λνεκαηνδνηεί θάηη ζε ζρέζε κε ηνλ θόζκν ηνπ 

αθεγνύκελνπ. Απηά αιινηώλνπλ ζε θάπνην βαζκό ηελ πνηόηεηα θαη ακεζόηεηα ηνπ 

επαγγειηθνύ ή/θαη παηεξηθνύ ιόγνπ θαζώο νη ελήιηθεο θαηά ηελ αθήγεζε ηείλνπλ λα 

πξνβάιινπλ θαη ηελ πξνζσπηθή ηνπο άπνςε θαη δηθή ηνπο ππόζεζε θαη λα αζθνύλ 

θξηηηθή (Πήηα, 2001:104).  

(γ)Μεηά ηε αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ αθνινπζεί ην ζηάδην ηεο Δπεμεξγαζίαο ηνπ πνπ απνηειεί 

θαη ην βαζηθόηεξν εξγαιείν γηα ηελ θαηαλόεζή ηνπ. Καη’ απηήλ κειεηάηαη ην θείκελν ζε 

ζρέζε κε ηα πξνζδνθώκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη ην επίπεδν πνπ κπνξεί λα 

αθνκνησζεί από ηνπο καζεηέο αληίζηνηρα κε ηελ ειηθία ηνπο, εξκελεύνληαη ηα ζεκεία 

εθείλα πνπ δπζθνιεύνπλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ, εληνπίδνληαη ηα θεληξηθά 

λνήκαηα, ζρνιηάδνληαη νη ζπλζήθεο θάησ από ηηο νπνίεο δξνπλ ηα παξνπζηαδόκελα 

πξόζσπα, ζπζρεηίδνληαη γεγνλόηα θαη εμάγνληαη ζπκπεξάζκαηα. (εδώ ρξεζηκνπνηνύληαη 

ηα θύιια εξγαζίαο) 

Η δηδαθηηθή πξνζέγγηζε πξνσζεί ηελ αλαθαιππηηθή κάζεζε ώζηε ν καζεηήο λα πξνβαίλεη 

ζε ζπζρεηηζκνύο, αλαιύζεηο, δεκηνπξγηθέο ζπγθξίζεηο, εκβαζύλζεηο, θξηηηθέο θαη λα 

αλαθαιύςεηο θαη λα παξσζείηαη κέζσ ηεο αθνκόησζεο θαη αλαπξνζαξκνγήο λα νδεγείηαη 

ζηελ θαηάθηεζε ηεο κάζεζεο. Δίλαη κηα δηαδηθαζία πιεξνθόξεζεο θαη αλαθάιπςεο, θαηά 

ηελ νπνία νη καζεηέο απνθηνύλ άκεζεο εκπεηξίεο θαη θαηαθηνύλ ελεξγεηηθά λέεο γλώζεηο 

θαη ηθαλόηεηεο κέζσ δηδαθηηθώλ ηερληθώλ,όπσο, άληιεζε πιεξνθνξηώλ άκεζα από ην 

θείκελν θαη αλάιπζε, εξκελεία, εληνπηζκόο, νξγάλσζε θεηκέλσλ θαη θαηαγξαθή 

ηνπο.(Κνζζπβάθε 2006, 261-263)  

Ο εθπαηδεπηηθόο επηρεηξεί λα θέξεη ηνπο καζεηέο ζε επαθή κε ηα θείκελα κέζσ πνηθηιίαο 

δξαζηεξηνηήησλ, ώζηε λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο κάζεζεο θαη θαηάθηεζήο ηεο. 

                                                           
1
Πξνϋπόζεζε γηα ηελ θαηαλόεζε ηνπ θεηκέλνπ είλαη ε θαιή ηνπ αλάγλσζε. Δάλ ην θείκελν είλαη δύζθνιν ή 

καθξνζθειέο (π.ρ. ζεξαπεία ηνπ εθ γελεηήο ηπθινύ) ηόηε κεηά ηελ αλάγλσζε κπνξεί λα δεηεζεί από θάπνην 

παηδί ε αλαδηήγεζε κε ζπληνκία θαη όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξε αθξίβεηα. Η αλαδηήγεζε ζπκβάιιεη ώζηε νη 

καζεηέο λα νηθεηνπνηεζνύλ ζε κεγαιύηεξν βαζκό ηα ζηνηρεία ηνπ θεηκέλνπ θαη ηαπηόρξνλα λα αζθεζνύλ ζηνλ 

πξνθνξηθό ιόγν κέζσ ηνπ νπνίνπ εθθξάδνπλ ηελ ζθέςε ηνπο. 
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Σα θύιια εξγαζίαο
2
 απνηεινύλ έλα κέζν δηδαζθαιίαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε όιεο ηηο 

βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ζε όια ηα καζήκαηα, θαζώο απνζθνπνύλ ζηελ αλάθιεζε ηεο 

πιεξνθνξίαο θαη αλεύξεζεο πξόζζεησλ, δηεξεύλεζε κηαο ππόζεζεο θιπ. Απνηεινύλ κεηαμύ 

άιισλ: παξνρή πιεξνθνξηώλ κε ηε κνξθήθεηκέλσλ, εηθόλσλ, ζρεκάησλ θαη ςεθηαθνύ 

πιηθνύ,  πάλσ ζηα νπνία ν καζεηήο θαιείηαη λα ελεξγήζεη (Κνζζπβάθε, 2006, 287)
3
 θαη λα 

θαηαδείμεηθαηά πόζνλ έρεη επεμεξγαζηεί θαηέρεη θάλεη θηήκα ηνπ ηηο λέεο πιεξνθνξίεο. 

(Σαξαηόξε & Κνπγηνπξνύθε, 2011: 13)   

(δ)Σέινο ζηε θάζε ηεο εθαξκνγήο θαη κέζα από δηάινγν, νη καζεηέο πξνβαίλνπλ ζε 

ζύγθξηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο επνρήο ησλ θεηκέλσλ κε ηα ζύγρξνλα θαη δηαπηζηώλνπλ 

ηπρόλ νκνηόηεηεο θαη ηε δηαρξνληθόηεηά ηνπο. Μέζα από ηε ζε βάζνο αλάγλσζε θαη 

θαηαλόεζε ηνπ θεηκέλνπ νη καζεηέο θαζνδεγνύληαη κέζσ ζύλδεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ λα 

πεηύρνπλ ηελ κεηαβίβαζε ηεο κάζεζεο ζε θαηαζηάζεηο ηεο θαζεκεξηλήο ηνπο δσήο θαη λα 

πξνηείλνπλ ηξόπνπο πξαθηηθήο εθαξκνγήο. Με βάζε ηα ζηνηρεία πνπ ηνπο παξέρεη ην θείκελν 

κέζσ ζρνιηαζκώλ θαη εκβαζύλζεσλ πξνζπαζνύλ λα θαηαιήμνπλ ζε ζπκπεξάζκαηα. 

(Cerdanetal., 2009:p. 13)  

Σςμπεπάζμαηα  

Η θαηαλόεζε ηνπ βηβιηθνύ θεηκέλνπ εμαξηάηαη πξνπάλησλ από ην βαζκό δξαζηεξηνπνίεζεο 

θαη ζπκκεηνρήο ησλ καζεηώλ θαη από ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ζα ζπλδέζνπλ πξνζσπηθά ή 

θνηλσληθά πξνβιήκαηα κε ηηο  δηδαζθόκελα γεγνλόηα, πξόζσπα, δηδαζθαιία ηνπ 

ρξηζηηαληζκνύ.  

Οη καζεηέο επεμεξγάδνληαη ηελ πιεξνθνξία πνπ πξνζιακβάλνπλ κέζσ ηνπ θεηκέλνπ, κε ηηο 

θαηάιιειεο εξσηήζεηο πάλσ ζηα θείκελα νη νπνίεο ζπκβάιινπλ  ζηελ αλάθιεζε γλώζεσλ 

αιιά θπξίσο ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο ηθαλόηεηαο. Σαπηόρξνλα δξαζηεξηνπνηνύληαη 

θαζώοκέζσ ελεξγεηηθήο ζπκκεηνρήο θαη απηόλνκεο εξγαζίαο (Cerdanetal. 2009, p. 13) 

θαινύληαη λα επεμεξγαζηνύλ θαη έηζη λα αλαπηύμνπλ ηθαλόηεηεο (γξαθήο, ππνινγηζκνύ, 

ηαμηλόκεζεο, επίιπζεο πξνβιεκάησλ), (Σαξαηόξε & Κνπγηνπξνύθε, 2011, ζ 15,17) λα 

κπνξνύλ λα δηαθξίλνπλ κεηαμύ νπζηαζηηθώλ θαη αδηάθνξσλ πιεξνθνξηώλ  (δει. απηώλ πνπ 

δηαβάδνληαη πην επηθαλεηαθά θαη κπνξνύλ λα παξαιεηθζνύλ) νη νπνίεο αθνξνύλ ην κήλπκα 

ηνπ θεηκέλνπ. (Cerdanetal. 2009, p. 13)  

πλνιηθά ε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε κε ηε ρξήζε θεηκέλνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζεί ηε 

δηαινγηθή κνξθή, όπνπ ν εθπαηδεπηηθόο κέζσ θαζνδεγνύκελνπ δηαιόγνπ λα παξέρεη ζηνπο 

                                                           
2
Με ηνλ όξν θπιια εξγαζίαο ραξαθηεξίδεηαη ε εξγαζία πνπ είλαη δηδαθηηθά δνκεκέλε ζε γξαπηό θείκελν, ζε 

αζθήζεηο ή εηθόλεο θαη ελζσκαησκέλε ζε θάπνηα θάζε ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο θαη νη καζεηέο θαινύληαη 

λα ηε δηεθπεξαηώζνπλ, ιεηηνπξγώληαο απηόλνκα. (Κνζζπβάθε, 2006, 287) 
3
 Σα θύιια εξγαζίαο πξνσζνύλ ηνλ πξνβιεκαηηζκό ησλ καζεηώλ θαη ηελ εκβάζπλζε ζηελππό επεμεξγαζία 

ζεκαηηθή έλλνηα θαζώο θαινύληαη, ζε ζπλεξγαζία κέζα ζε νκάδεο, λα επεμεξγαζηνύλ ζηνηρεία, λα 

απαληήζνπλ ζε εξσηήζεηο, λα πξνβιεκαηηζηνύλ, λα κεηαβηβάζνπλ ηε κάζεζε ζε λέεο θαηαζηάζεηο θαη λα ηε 

ζπλδέζνπλ κε ηα πξνζσπηθά  ηνπο βηώκαηα. (Σαξαηόξε & Κνπγηνπξνύθε, 2011, ζ 60) 
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καζεηέο ηα γισζζηθά θαη ηερληθά κέζα, ώζηε απηνί λα κπνξέζνπλ αξρηθά λα εξκελεύζνπλ ην 

θείκελν θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηνπνζεηεζνύλ θξηηηθά απέλαληη ζην κήλπκά ηνπ.  

Υσξίο, όκσο, ηελ παξέκβαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ είλαη δύζθνιν νη καζεηέο λα 

θαηαλνήζνπλ ηελ πλεπκαηηθή θαη βησκαηηθή δηάζηαζε ηνπ βηβιηθνύ θεηκέλνπ,νη νπνίεο ην 

δηαθνξνπνηνύλ από ηα άιια ηζηνξηθνθηινινγηθά θείκελα.  
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