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Abstract: This study summarizes the perceptions of secondary education students about the 

teaching of Religions today, being continued analysing the conclusions extracted from an 

extended field research, in which questionnaires were used in order to examine the pupils' 

relation with the value and objectives of Religion, as well as their relation with the course of 

Religious Affairs. As the research conclusions present in detail, the majority of those asked 

(82%) seems to believe in God, they declare to be satisfied from how the respective course is 

taught and considers the professor or teacher as responsible for proper learning, based on the 

latter's ability to share their knowledge.  

This article views on contributing to the improvement of Religious Affairs course teaching 

level today, studying the way in which young people experience its type of teaching and the 

problems they face. 
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Πεξίιεςε: Σηε παξνχζα έξεπλα παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά νηαληηιήςεηο ησλ καζεηψλ 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζρεηηθά κε ηελ δηδαζθαιία ησλ Θξεζθεπηηθψλ ζήκεξα θαη ζηε 

ζπλέρεηα αλαιχνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα κηαο εθηεηακέλεο έξεπλαο πεδίνπ, φπνπ κε ηελ 

ζπιινγή εξσηεκαηνινγίσλ εξεπλήζεθε ε ζρέζε ησλ καζεηψλ κε ηελ αμία θαη ηνλ ζθνπφ ηεο 

ζξεζθείαο θαζψο επίζεο θαη ε ζρέζε ηνπο κε ην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ. Όπσο 

παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ζηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο ε πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ 

(82%) πηζηεχεη ζηνλ Θεφ, είλαη ηθαλνπνηεκέλε απφ ηελ δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο θαη 

ζεσξεί ππεχζπλν γηα ηελ ζσζηή δηδαζθαιία ηνπ ηνλ θαζεγεηή θαη ηελ κεηαδνηηθφηεηά ηνπ. 

Σθνπφο ηνπ άξζξνπ είλαη λα ζπκβάιιεη ζηελ βειηίσζε θαη αλαβάζκηζε ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ 

καζήκαηνο ησλ Θξεζθεπηηθψλ ζήκεξα, κειεηψληαο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν βηψλνπλ νη λένη 

ηελ δηδαζθαιία ηνπ θαη ηα πξνβιήκαηα πνπνη ίδηνη εληνπίδνπλ. 

Λέμεηο θιεηδηά: Θξεζθεπηηθά, ζχγρξνλε δηδαζθαιία, έξεπλα πεδίνπ, ζρνιείν 
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1. Δκπεηξηθέο Μειέηεο  ζρεηηθά κε ην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθώλ 

1.1. Η Θξεζθεπηηθή Δθπαίδεπζε 

Δίλαη ζαθέο φηη πξνθχπηνπλ θαηά θαηξνχο έληνλνη πξνβιεκαηηζκνί, ελζηάζεηο θαη 

εξσηήκαηα, ζρεηηθά κε ην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ, θαη φια απηά κέζα ζε κία θνηλσλία, 

ζηελ νπνίαλ ε πνιηηηζκηθή θαη ε ζξεζθεπηηθή παξάδνζε έρεη κία ηέηνηα πλεπκαηηθή 

εκβέιεηα, πνπ μεπεξλά ηα φξηα ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο.Αλαθχπηεη ζπρλά ην δήηεκα ησλ 

πεξηερνκέλσλ θαη ησλ πξνζαλαηνιηζκψλ ηνπ καζήκαηνο ησλ Θξεζθεπηηθψλ ζηε δεκφζηα 

Δθπαίδεπζε, ηε ζηηγκή θαηά ηελ νπνίαλ ε πνιηηηζκηθή θαη ζξεζθεπηηθή παξάδνζε ηεο 

Οξζφδνμεο Δθθιεζίαο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ κνξθσηηθά αγαζά, ηθαλά λα εκπινπηίζνπλ 

ηελ ειιεληθή εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα (Σηνγηαλλίδεο, 2016). 

Τν κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ απνηειεί ιφγν θαη αθνξκή πνιπεηνχο θαη έληνλνπ δηαιφγνπ 

ζε ζρέζε κε ηα άιια δηαθξηηά καζήκαηα ηνπ ζχγρξνλνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο (Σσηεξέιε, 1993) 

Τν ζέκα ηεο Θξεζθεπηηθήο Δθπαίδεπζεο έρεη απαζρνιήζεη θαη απαζρνιεί δηάθνξνπο 

θιάδνπο (επηζηήκεο αγσγήο, ζενινγία, θνηλσληνινγία θ.ά.), αιιά θαη ηελ ίδηα ηελ θνηλσλία, 

ην θξάηνο θαη ηνπο ζεζκνχο ηνπ. Η ζξεζθεπηηθή παηδεία θαη αγσγή πξνθαλψο είλαη έλα 

παηδαγσγηθφ θαηλφκελν παγθφζκην (Κνπθνπλάξα-Ληάγθε, 2013).  

Πξνζθέξεηαη άκεζα ή έκκεζα, θαλεξά ή θξπθά, ζπζηεκαηηθά ή πεξηζηαζηαθά ζε φινπο 

γεληθά ηνπο καζεηέο φισλ ησλ επνρψλ. «Ωο κνξθσηηθφ αγαζφ, πξνζθέξεηαη θαηά θαλφλα, 

αλεμάξηεηα απφ ηα θαηά ρψξεο πνιηηηθά ζπζηήκαηα θαη ηηο θνκκαηηθέο ηδενινγίεο, κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ε πνιηηεία θξίλεη θνηλσληθά επσθειή ηε ζξεζθεπηηθή δηδαζθαιία ζηα 

ζρνιεία ηεο» (Βαγηαλφο, 1989). 

Η δηδαζθαιία ηνπ δελ απνηειεί κία εχθνιε δηαδηθαζία, δηφηη πξφθεηηαη γηα έλα γλσζηηθφ 

αληηθείκελν πνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ θαηαγσγή ησλ καζεηψλ, ην θνηλσληθφ ηνπο επίπεδν, 

ηηο αξρέο θαη παξαδφζεηο πνπ δηέπνπλ ηελ νηθνγέλεηα ησλ καζεηψλ αιιά θαη ηνλ ηξφπν 

δηαπαηδαγψγεζεο πνπ δέρηεθαλ απφ απηήλ (Πεξζειήο, 1994).  

Τα ηειεπηαία ρξφληα έρεη μεθηλήζεη κηα γφληκε ζπδήηεζε γχξσ απφ ηε θπζηνγλσκία θαη ην 

πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο ησλ Θξεζθεπηηθψλ. Πνηθίιεο είλαη νη πξνηάζεηο πνπ έρνπλ 

θαηαηεζεί θαη δηαιέγνληαη κάιηζηα κεηαμχ ηνπο ζηελ πξννπηηθή ηεο αιιαγήο ηνπ ζηελνχ 

νκνινγηαθνχ παξαδείγκαηνο ζην ζξεζθεπηηθφ κάζεκα. Με βάζε ηελ πξννπηηθή απηή, θχξηνο 

ζθνπφο καο είλαη ε ζπγθξφηεζε κηαο λέαο πξφηαζεο γηα ηε θπζηνγλσκία ηνπ ζξεζθεπηηθνχ 

καζήκαηνο πνπ ζα έρεη κηα ζαθέζηεξε λνκηκνπνηεηηθή βάζε θαη εκβέιεηα (Γηαγθάδνγινπ, 

2005). 
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1.2. Η Αλαγθαηόηεηα ηνπ Μαζήκαηνο  

Έλα ππνρξεσηηθφ κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ εθπαηδεχεη αλζξψπνπο- πξφζσπα λα γλσξίδνπλ 

γηα ηηο ζξεζθείεο, θαζψο θαη γηα ηελ ζξεζθεπηηθή παξάδνζε ηνπ ηφπνπ ηνπο, λα αλαπηχμνπλ 

θαη λα θαιιηεξγήζνπλ αληηζηάζεηο έλαληη ηνπ θαλαηηζκνχ θαη ηεο κηζαιινδνμίαο θαη λα 

αλαπηχμνπλ ζεκειηψδεηο αμίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο ηφζν γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπο δσή φζν 

θαη γηα ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο άιινπο θαη ηελ θνηλσλία. Δπίζεο, πξνβάιιεη θαη πξνσζεί 

αξρέο πνπ ζεσξνχληαη νξζέο γηα ηελ νκαιή έληαμε ηνπ αηφκνπ ζηελ θνηλσλία θαη ηε 

δηαζθάιηζε πγηψλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ κε ηνπο ζπκκαζεηέο αιιά θαη κε ηνπο ζπλαλζξψπνπο 

(Γειεθσλζηαληήο, 2009).  

Δθείλν πνπ είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ ζηε δηδαζθαιία ησλ ζξεζθεπηηθψλ είλαη ε δπλακηθή 

ζρέζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ δηδάζθνληνο πξνο ηελ ζξεζθεπηηθή αιήζεηα. Ο δάζθαινο ησλ 

Θξεζθεπηηθψλ /Θενιφγνο εθηφο απφ ηε ζεσξεηηθή θαηάξηηζε πξέπεη λαείλαη θσηηζκέλνο 

παηδαγσγφο (Μηρεινπδάθεο&Πεπέο, 2014). 

Πξέπεη λα δηεηζδχεη ζηε ςπρή ηνπ καζεηή θαη λα ζπκκεηέρεη ζηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηνπ κε 

αγάπε (Πνξηειάλνο,1999).  

Δπίζεο, θαηά κηα γλσζηνινγηθή άπνςε «ζην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ ε ρξηζηηαληθή αγσγή 

δελ είλαη κεηέσξε νχηε πξφζθαηξε νχηε ανξίζηνπ δηάξθεηαο, αιιά είλαη αγσγή ζεαλζξψπηλε, 

εθφζνλ γίλεηαη κε ζπλέξγηα ζεία θαη αλζξψπηλε». Έηζη ινηπφλ θαη ην κάζεκα ησλ 

Θξεζθεπηηθψλ δελ απνηειεί γηα ηελ παηδεία έλα αληηθείκελν κε πεξηνξηζκέλε απνζηνιή ζηελ 

ηάμε, αιιά ραξαθηεξίδεηαη σο έλα αγαζφ κε θαζνιηθή ζεκαζία γηα ην ζρνιείν θαη ηε δσή, 

αθνχ ζην πξφζσπν ηνπ Φξηζηνχ/ ηεο αγάπεο αλαθεθαιαηψλνληαη ηα πάληα (Πνξηειάλνο, 

1999). 

Tν κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ είλαη εληαγκέλν ζην πιαίζην ηνπ Διιεληθνχ ζρνιείνπ θαη 

απνζθνπεί ζην λα επαηζζεηνπνηεζνχλ θαη λα ηνπνζεηεζνχλ ηα παηδηά ππεχζπλα απέλαληη ζηε 

ζξεζθεία θαη κάιηζηα ζηελ Οξζνδνμία, πνπ είλαη ε επηθξαηνχζα ζξεζθεία ζηελ Διιάδα. Τν 

κάζεκα δελ έρεη ζηφρν νχηε λα πξνζειθχζεη νπαδνχο, νχηε θάλεη «πξνζειπηηζκφ» 

(Μηρεινπδάθεο&Πεπέο, 2014). 

1.3. Πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ επηηπρία ηνπ καζήκαηνο ησλ Θξεζθεπηηθώλ 

Γηα ηελ επηηπρία ηνπ καζήκαηνο είλαη απαξαίηεηε ε γλψζε ηνπ καζεηή απφ ην Θενιφγν. 

Δηδηθφηεξα, νη δηαπηζηψζεηο ηνπ ζενιφγνπ αλαθνξηθά κε ηηο πξνζδνθίεο ηνπ καζεηή απφ ην 

κάζεκα, ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ απέλαληη ζηελ πίζηε, ηελ εζηθή δσή, ην παξαδνζηαθφ κάζεκα 

απνηεινχλ βαζηθή πξνυπφζεζε γηα κηα απνηειεζκαηηθή εξγαζία κέζα ζην ζρνιείν 

(Γηαλλαξάο, 2004). 

Παξάιιεια, ην κάζεκα ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ 

καζεηψλ. Οθείιεη λα είλαη αλάινγν κε ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο θαη λα πξνζαξκφδεηαη αλάινγα 

κε ηηο αλάγθεο θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηνπο. Φξήζηκν είλαη λα εμαζθαιίζεη ηελ 
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ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζ’ απηφ. Καζνξηζηηθφ ξφιν ζε απηφ ζα παίμεη ν 

εθπαηδεπηηθφο, ν νπνίνο κε ηε θηιηθή ζηάζε ηνπ ζα νξγαλψζεη έλα αλνηρηφ Θξεζθεπηηθφ 

κάζεκα (Κνγθνχιεο, 2019).  

Δπηπιένλ, ζηελ πξαθηηθή ηεο εζηθήο, ε αγηφηεηα ζηνλ Φξηζηηαληζκφ δελ είλαη νπηνπία αιιά 

είλαη δεηνχκελν θάζε αλζξψπνπ θαη θάζε επνρήο. Γη’ απηφ ρξεηάδεηαη ην γλσζηηθφ 

πεξηερφκελν ησλ ζενινγηθψλ ελλνηψλ λα κελ είλαη απνθνκκέλν απφ ηηο πξνζσπηθέο εκπεηξίεο 

θαη ην ήζνο ησλ καζεηψλ, λα ππάξρεη ζρέζε επίδνζεο καζεηψλ κε ηε θαηαλφεζε ησλ 

ζενινγηθψλ- ζξεζθεπηηθψλ ελλνηψλ θαη αμηψλ θαη λα ππάξρεη ζρέζε επίδνζεο ησλ καζεηψλ 

ζηνλ ηξφπν δσήο απφ ηελ παξερφκελε δηδαζθαιία ήζνπο κε δηαρξνληθέο αμίεο ζε θάζε 

δηδαθηηθή ελφηεηα (Πνξηειάλνο, 1999).  

Σηελ παξνχζα κειέηε γίλεηαη αλαθνξά ζηνπο θχξηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο, βάζεη ησλ 

νπνίσλ δηαηππψζεθαλ νη εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο. Αθνινχζσο, πεξηγξάθεηαη ην δείγκα αιιά 

θαη νη εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, πνπ αμηνπνηήζεθαλ σο κεζνδνινγηθά εξγαιεία ηεο 

έξεπλαο. Δπηζεκαίλεηαη ε δηαδηθαζία ζπιινγήο ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ θαη ε 

ζπγθέληξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ. Σην ηέινο, πεξηγξάθνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο θαη αθνινπζεί ζπδήηεζε επί ησλ απνηειεζκάησλ. 

2. θνπόο έξεπλαο 

Αξρηθφ ζεκείν ελδηαθέξνληνο απνηέιεζε ε δηεξεχλεζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ καζεηψλ 

Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζρεηηθά κε ηελ απνδνρή ή απφξξηςε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο 

δηδαζθαιίαο ηνπ Θξεζθεπηηθνχ καζήκαηνο. Μέζα απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα 

δηαθαίλνληαη νη ζηάζεηο ησλ καζεηψλ θαη ε δηάζεζε πνπ έρνπλ απέλαληη ζηελ ζεκαληηθφηεηα 

θαη ζην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο ησλ Θξεζθεπηηθψλ.Σθνπφο ηεο έξεπλαο ινηπφλ, ήηαλ λα 

εμεηάζεη ηελ ζρέζε ησλ εθήβσλ κε ηελ ζξεζθεία θαη πσο νη ίδηνη ην βηψλνπλ, θαζψο επίζεο 

θαη κε ην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ πνπ δηδάζθεηαη ζηα Διιεληθά ζρνιεία, ψζηε λα 

βειηησζεί θαη λα αλαβαζκηζηεί ε δηδαζθαιία ηνπ. 

3. Δξεπλεηηθά Δξσηήκαηα 

Με βάζε ηηο εκπεηξηθέο κειέηεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ θαη ην γεληθφηεξν ζθνπφ ηεο παξνχζεο 

εξγαζίαο, ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα είλαη ηα εμήο: 

 Ο εθπαηδεπηηθφο ηνπ καζήκαηνο ησλ Θξεζθεπηηθψλ ρξεηάδεηαη λα δηαθνξνπνηεί ηελ 

παξαδνζηαθή θαηερεηηθή δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε 

απφδνζε ησλ καζεηψλ. 

 Η πίζηε ζηελ χπαξμε ηνπ Θενχ, θαζνξίδεη ηε ζηάζε πνπ έρνπλ νη καζεηέο γηα ην 

κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ. 

 Τν κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ ζπλδέεηαη κε θνηλσληθά, ηζηνξηθά θαη πνιηηηζκηθά 

ζέκαηα. 
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4. Μεζνδνινγία 

1. Δξεπλεηηθή Πξνζέγγηζε  

Η παξνχζα εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε απνηειεί κία έξεπλα «πεδίνπ – αλαζθφπεζεο», φπσο 

απηή αλαθέξεηαη ζηελ εξεπλεηηθή κεζνδνινγία ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ θαη αλήθεη ζηηο 

επηινγέο ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο (Cohenetal., 2008). 

2. Γεηγκαηνιεςία 

Αλ μεθηλήζνπκε απφ ηε ζηξαηεγηθή δεηγκαηνιεςίαο, αξκφδεη λα αλαθεξζεί φηη επηιέμακε ηελ 

απιή ηπραία δεηγκαηνιεςία, ε νπνία αλήθεη ζηελ πνζνηηθή δεηγκαηνιεςία κε πηζαλφηεηα, 

θαη ζεσξείηαη ε πην αθξηβήο θαη δεκνθηιήο κνξθή (Creswell, 2011). O εξεπλεηήο πξνβαίλεη 

ζηελ επηινγή ησλ ζπκκεηερφλησλ ή κνλάδσλ γηα ην δείγκα, ψζηε λα ππάξρνπλ ίζεο 

πηζαλφηεηεο επηινγήο απφ ηνλ πιεζπζκφ, αλαδεηθλχνληαο ηελ αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ηνπ 

δείγκαηνο θαη πξνζθέξνληαο ηε δπλαηφηεηα γεληθεχζεσλ ζε απηφ (Robson, 2011; Creswell, 

2011). H επηινγή ή ν απνθιεηζκφο απφ ην δείγκα, ζεσξείηαη θαηά απνθιεηζηηθφηεηα δήηεκα 

ηχρεο (Cohenetal., 2008).  

Σηελ παξνχζα έξεπλα ζπκκεηείραλ 147 ηειεηφθνηηνη 5 Λπθείσλ θαη 40 απφθνηηνη ηεο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Ννκνχ Καβάιαο.Γηα θάζε κία ζρνιηθή κνλάδα απνδφζεθε 

έλαο αξηζκφο, πνπ ζηε ζπλέρεηα θαηαγξάθεθε ζε ζηαηηζηηθφ πίλαθα. Απφ απηφ ηνλ πίλαθα, 

έγηλε ηπραία επηινγή 5 αξηζκψλ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ 5 δηαθνξεηηθά ζρνιεία, αλεμάξηεηα 

απφ ηελ ηνπνζεζία θαη ηελ νξγαληθφηεηά ηνπο. Σχκθσλα κε ηνλ Robson (2011), ε επηινγή 

ηεο δεηγκαηνιεπηηθήο έξεπλαο απνηειεί ηνλ επθνιφηεξν ηξφπν γηα ηελ γξήγνξε θαη 

απνηειεζκαηηθή ζπιινγή κεγάισλ δεδνκέλσλ απφ έλα κεγάιν κέξνο αηφκσλ, ελψ 

ηαπηφρξνλα εμαζθαιίδεη ηελ αλσλπκία, γεγνλφο πνπ ελζαξξχλεη ηελ εηιηθξίλεηα ζηηο 

απαληήζεηο. 

3. Γηαδηθαζία  

Τν ρξνληθφ δηάζηεκα ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ είλαη απφ 15/02/2019 έσο θαη 30/04/2019.Γηα 

πξαθηηθνχο ιφγνπο, ην εξσηεκαηνιφγην δηαλεκήζεθε ζε έληππε κνξθή ζηνπο καζεηέο ησλ 

ζρνιείσλ, έρνληαο πάξεη αξρηθά ηηο απαξαίηεηεο άδεηεο απφ ηνπο/ηηο δηεπζπληέο/ληξηεο. 

Η δηαλνκή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ έγηλε δηα ρεηξφο ζηνπο καζεηέο ηεο θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο. 

Με ζηφρν λα απνθιείζνπκε νπνηαδήπνηε κνξθή επηξξνήο ή θφβνπ εκθάληζεο ησλ 

απαληήζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ, δηαβεβαηψλακε πσο ζα δηαηεξήζνπκε ηελ αλσλπκία ζηηο 

απαληήζεηο θαη ε ρξήζε ηνπο ζα γηλφηαλ γηα εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο. Ο εξεπλεηήο θαη ν/ε 

εθπαηδεπηηθφο ηεο θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο δελ παξεπξίζθνληαλ θαηά ηε ζπκπιήξσζε ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ θαη ν θάζε καζεηήο είρε ηελ επρέξεηα λα απαληήζεη ζηνλ δηθφ ηνπ ρψξν 

θαη ρξφλν. Δξεπλεηήο θαη καζεηήο είραλ επηθνηλσλία πξηλ ηελ δηαλνκή ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ, κε ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ην είδνο, ηνλ ζθνπφ ηεο έξεπλαο θαη 

ηε δηάξθεηα ηνπ δηαζέζηκνπ ρξφλνπ ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Τα εξσηεκαηνιφγηα 
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ζπιιέρηεθαλ ηδηνρείξσο απφ ηνπο καζεηέο κεηά απφ 15 εκέξεο απφ ηελ δηαλνκή ηνπο ζηελ 

θάζε ζρνιηθή κνλάδα, κεηψλνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφλ ηελ πηζαλφηεηα ζθάικαηνο. 

Σχκθσλα κε ηνλ Robson (2011), έρνληαο σο ζθνπφ λα εμαζθαιίζνπκε ηελ εγθπξφηεηα ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ, νη εξσηήζεηο ήηαλ φζν ην δπλαηφλ πην απιέο θαη μεθάζαξεο, κε ζθνπφ λα 

κελ ππάξμνπλ δπζθνιίεο ζηελ απάληεζή ηνπο. Γηα λα εμαζθαιίζνπκε ην παξαπάλσ, 

ειέγρζεθε ε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ε ζαθήλεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, κνηξάδνληάο ην ζε 10 

καζεηέο. 

Ο Παξαζθεπφπνπινο (1993) αλαθέξεη φηη ε πηινηηθή εθαξκνγή ηεο έξεπλαο έρεη ζηφρν ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ, 

εμαζθαιίδνληαο ηελ νξζή εθαξκνγή ηεο θχξηαο έξεπλαο. Σηελ πηινηηθή έξεπλα δελ 

παξαηεξήζεθαλ εκπφδηα ζηελ θαηαλφεζε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

4. Δξεπλεηηθό Δξγαιείν 

Η ζπιινγή δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε ρξήζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Ο Creswell 

(2011) αλαθέξεη φηη ην εξσηεκαηνιφγην απνηειεί ην πην ηδαληθφ εξεπλεηηθφ εξγαιείν γηα κηα 

πνζνηηθή έξεπλα, δηφηη δίλεη ζηνλ εξεπλεηή ηελ δπλαηφηεηα ζπιινγήο δεδνκέλσλ, απφ έλα 

πνιππιεζέο δείγκα θαη γελίθεπζεο απνηειεζκάησλ γηα έλα αθφκε κεγαιχηεξν πιεζπζκφ.  

Με ηελ ρξήζε εξσηεκαηνινγίσλ πξνζπαζήζακε λα αληρλεχζνπκε ηα παηδαγσγηθά 

απνηειέζκαηα ηεο δηδαζθαιίαο ησλ Θξεζθεπηηθψλ ζηελ Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε, φπσο 

απηά θαηαγξάθνληαη αλψλπκα απφ ηνπο καζεηέο θαη απφθνηηνπο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο. Σηε ζπλέρεηα αμηνινγήζακεηηο θαηαγεγξακκέλεο πξνηάζεηο  ησλ καζεηψλ γηα 

έλα πην  δεκηνπξγηθφ κάζεκα. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ην γξαπηφ εξσηεκαηνιφγην ήηαλ 

αλψλπκν θαη δνκεκέλν κε εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ. 

5. Απνηειέζκαηα 

Γείγκα έξεπλαο 

Οη εξσηεζέληεο αλήθαλ θαη ζηα δχν θχια, κε πεξηζζφηεξεο ηηο γπλαίθεο ζε πνζνζηφ 54% 

(Ν=79), ελψ νη άλδξεο ήηαλ 68 ζηνλ αξηζκφ θαη  46% ζε πνζνζηφ. Η πιεηνςεθία ησλ 

ζπκκεηερφησλ ην 93% (Ν=136) ήηαλ ζην ειηθηαθφ θάζκα ησλ 17-18 εηψλ. 

 

 

46%

54%

ΦΤΛΛΟ

ΑΝΔΡΕ

ΓΤΝΑΙΚΕ

ΦΤΛΟ 
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ρήκα 1.Γείγκα έξεπλαο  

 

Καζνξηζηηθφ γηα ηηο απφςεηο ησλ καζεηψλ γηα ην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ είλαη νη απφςεηο 

ηνπο πεξί Θξεζθείαο. Πάλσ απφ ην ¾ ησλ εξσηεζέλησλ θαη ζπγθεθξηκέλα ην 82% (Ν=120) 

πηζηεχνπλ ζηελ χπαξμε ηνπ Θενχ. Οη κηζνί θαη πιένλ απφ ηνπο 120, δειαδή νη 68 πηζηεχνπλ 

πνιχ θαη ζηα ζχκβνια ηεο Οξζνδνμίαο Δθθιεζίαο. Έλα 29% πηζηεχεηιίγν, ελψην 22% δελ ηα 

πηζηεχεη θαζφινπ. 

 

 

ρήκα 2.Απάληεζε ζηελ εξώηεζε 13: «Πηζηεύεηε ζηελ ύπαξμε ηνπ Θενύ;» 

Απφ ην 82% πνπ πηζηεχνπλ ζηελ χπαξμε ηνπ Θενχ, ην 47,83% (Ν=70) είλαη γπλαίθεο θαη ην 

34,17% (Ν=50) είλαη άλδξεο. Δπίζεο , απφ ηνπο 12 εξσηεζέληεο πνπ δελ πηζηεχνπλ ζην Θεφ 

(12%), νη 10 είλαη άλδξεο (6,7%) θαη νη 2 είλαη γπλαίθεο (1,3). Τέινο, ην 10% ησλ παηδηψλ 

πνπ ζπκκεηείραλ αλέθεξαλ πσο πηζηεχνπλ ζε θάηη παξεκθεξέο. Απφ απηνχο ην 5,4% (Ν=8) 

είλαη άλδξεο θαη ην 4,6% (Ν=7) είλαη γπλαίθεο. Τα απνηειέζκαηα απηά παξνπζηάδνληαη ζην 

παξαθάησΓξάθεκα. 

 

 

ρήκα 3.Γπλαίθεο θαη άλδξεο απαληνύλ ζηελ εξώηεζε: «Πηζηεύεηε ζηελ ύπαξμε ηνπ Θενύ;» 

 

Απφ ηηο πξψηεο εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δεηάηε απφ ηνπο καζεηέο λα εθθξάζνπλ ηελ 

άπνςε ηνπο γηα ην ζεκεξηλφ εθαπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, κε ζρεδφλ ηνπο κηζνχο (47%) λα 

πηζηεχνπλ πσο είλαη «Μέηξην» θαη ην 42% πηζηεχεη πσο είλαη θαθφ. Μφιηο ην 10% ην ζεσξεί 

θαιφ θαη ην 1% θαθφ. 
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ρήκα 4. Αμηνιόγεζε ηνπ ζεκεξηλνύ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο από ηνπο καζεηέο 

 

Όπσο κπνξνχκε λα δνχκε θαη ζην παξαθάησ Γξάθεκα, πνιχ ιίγνη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

πξνηηκνχλ ην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ. Μφιηοην 11% (Ν=19). Παξφιν πνπ δελ ηα 

πξνηηκνχλ ηδηαίηεξα νη καζεηέο ηα Θξεζθεπηηθά σο κάζεκα, ε πιεηνλφηεηα απηψλ θαη 

ζπγθεθξηκελα ην 54% (Ν=80) ζεσξνχλ πσο πξέπεη λα κείλεη σο «Υπνρξεσηηθφ Μάζεκα» θαη 

λα ζπλερίζεη λα δηδάζθεηαη ζηα ειιεληθά ζρνιεία. 

 

 

ρήκα 5.Μαζήκαηα πνπ πξνηηκνύλ νη καζεηέο 

 

Σηελ εξψηεζε 5 πνπ αθνξνχζε ηε γλψκε ησλ εξσηεζέλησλ γηα ην κάζεκα ησλ 

Θξεζθεπηηθψλ, ε πιεηνςεθία απάληεζε πσο είλαη ελδηαθέξνλ, είηε πνιχ (33%) είηε ιίγν 

(44%) . Μφιηο ην 14% ην ζεσξεί βαξεηφ ή εληνπίδεη άιιν αξλεηηθφ ζηνηρείν. 
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ρήκα 6.Άπνςε ησλ καζεηώλ γηα ην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθώλ 

Πνηά φκσο απφ ηα παξαπάλσ πνζνζηά αλήθνπλ ζηνπο άλδξεο θαη πνηά ζηηο γπλαίθεο; Απφ ην 

33% (Ν=48) πνπ ζεσξνχλ ηα Θξεζθεπηηθά πνιχ ελδηαθέξνλ, ην 26,13% (Ν=38) είλαη 

γπλαίθεο θαη ην 6,87% (Ν=10). Τν 44% (Ν=65) φπσο είδακε ζεσξνχλ ην κάζεκα ιίγν 

ελδηαθέξνλ, απφ ηνπο νπνίνπ νη 35 είλαη άλδξεο (23,7%) θαη νη 30 είλαη γπλαίθεο (20,3%). 

Βαξεηφ ζεσξεί ηα Θξεζθεπηηθά ην 14% ησλ εξσηεζέλησλ, δειαδή 20 άηνκα απφ ηα νπνία νη 

13 είλαη άλδξεο (9,1%) θαη νη 7 γπλαίθεο, ζε πνζηφ 4,9%. Τέινο , ην 9% (Ν=14) ησλ 

ζπκκεηερφλησλ δελ επέιεμε θακία απφ ηηο επηινγέο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ , αιιά έγξαςε ηελ 

δηθή ηνπ γλψκε γηα ην κάζεκα. Απφ ην πνζνζηφ ηνπο (9%), 6,5 ήηαλ άλδξεο θαη ην 2,5% 

γπλαίθεο.  

 

 
ρήκα 7.Άπνςε θνξηηζηώλ θαη αγνξηώλ γηα ην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθώλ 

Πάλσ απφ ηνπο κηζνχο ζπκκεηέρνληεο (54%), ζεσξεί πσο ε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ησλ 

Θξεζθεπηηθψλ πξέπεη λα κείλεη ππνρξεσηηθή ζηα ζρνιεία ηεο ρψξαο καο θαη πσο νη ψξεο 

δηδαζθαιίαο είλαη αξθεηέο (68%). 

Σηελ εξψηεζε 8 «Καηά πφζν ην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ θαιιηεξγεί αμίεο θαη  

ηδαληθά», ε πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ ην 54% απάληεζε «ιίγν», ελψ ην 34% 

απάληεζε «πνιχ». Μφιηο ην 9% (Ν=13) είπε πσο ην κάζεκα δελ θαιιηεξγεί νχηε αμίεο, 

νχηε ηδαληθά θαη ηνπο είλαη αδηάθνξν.  
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ρήκα 8.Απάληεζε ζηελ εξώηεζε: «Καηά πόζν ηα Θξεζθεπηηθά θαιιηεξγνύλ αμίεο θαη ηδαληθά;» 

 

Με βάζε ην θχιν ηα πνζνζηά δηακνξθψλνληαη σο εμήο: 

 

 

ρήκα 9.Απάληεζε κε βάζε ην θύιν: «Καηά πόζν ηα Θξεζθεπηηθά θαιιηεξγνύλ αμίεο θαη ηδαληθά;» 

 

Οη εξσηεζέληεο γηα ην αλ ην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ θαιιηεξγεί αμίεο θαη ηδαληθά, ην 

34% απάληεζε «πνιχ». Οη γπλαίθεο είλαη απηέο πνπ σζηφζν δηακνξθψλνπλ ηα πςειφηεξα 

πνζνζηά κε 20,4% (Ν=30), ελψ νη άλδξεο αλέξρνληαη ζην πνζνζηφ ηνπ 13,6% (Ν=20). Απηνί 

πνπ πηζηεχνπλ πσο θαιιηεξγνχλ ζε κηθξφ βαζκφ αμίεο θαη ηδαληθά, ζπλνιηθά είλαη ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ 54% (Ν=80 απφ ηα 147 άηνκα), απφ ηα νπνία ην 28,35% (δειαδή 42 

γπλαίθεο) θαη 25,65% (δειαδή 38 άλδξεο). Τν πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ πνπ πηζηεχεη φηη ηα 

Θξεζθεπηηθά δελ θαιιηεξγνχλ θαζφινπ αμίεο θαη ηδαληθά είλαη 9% (Ν=13 άηνκα), φπνπ ηα 8 

(5,5%) είλαη άλδξεο θαη νη 5 (3,5%) είλαη γπλαίθεο.  Έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 3% (Ν=4) 

έρεη κηα άιιε άπνςε, φπνπ 1,5% είλαη άλδξεο θαη 1,5% γπλαίθεο. 

Σηηο εξσηήζεηο 9 θαη 10, ην εξψηεκα ήηαλ αλ ζεσξνχλ φηη ην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ 

πξνσζεί ηηο θνηλσληθέο δηαθξίζεηο ή αλ ζέβεηαη ηελ δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ άιινπ. Σχκθσλα κε 

ηελ άπνςε ησλ εξσηεζέλησλ, ε πιεηνςεθία (65%= 45% πνιχ θαη 20% αξθεηά),  πηζηεχεη 

πσο ην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ ζπκβάιιεη ζηελ ππέξβαζε ησλ ζηεξενηχπσλ πνπ 

δεκηνπξγνχλ θνηλσληθέο θαη θπιεηηθέο δηαθξίζεηο. Δπίζεο ην 52% ζεψξεζε φηη «ζέβεηαη 

πνιχ» ηε δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ άιινπ ελψ ην 26% «κέηξηα».  
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ρήκα 10-11.Απάληεζε ζε εξσηήζεηο: πκβάιιεη ην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθώλ ζηελ ππέξβαζε 

ζηεξενηύπσλ θαη ηελ δηαθνξεηηθόηεηα 

 

Η πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ, ηα 54 απφ ηα 147 άηνκα (40%) δελ πεγαίλεη ζπρλά ζηελ 

Δθθιεζία παξά κφλν κεξηθέο θνξέο, ην 13% ζρεδφλ πάληα θαη ην 12% πάληα. Έλα 20% δελ 

πηζηεχεη φηη πξέπεη λα πάεη ζηελ Δθθιεζία γηα λα απνδείμεη ηελ πίζηε ηνπ ζην Θέν. Απηφ 

άιισζηε ζεκεηψλεηαη ζε πνιιά εξσηεκαηνιφγηα, ελψ έλα 15% δελ πεγαίλεη πνηέ ζηελ 

Δθθιεζία. Όζνη ζεσξνχλ φηη θάζε ρξηζηηαλφο πξέπεη λα πεγαίλεη ζηελ Δθθιεζία, είλαη θαη 

εθείλνη πνπ ζεσξνχλ φηη ε Θεία Κνηλσλία είλαη ππνρξεσηηθή ζε θάζε άλζξσπν πνπ ιέεη φηη 

πηζηεχεη ζην Θεφ. Πην αλαιπηηθά, ην 43% (Ν=62) πηζηεχνπλ φηη είλαη πνιχ ππνρξεσηηθή, ην 

34% (Ν=50) φηη είλαη ιίγν ππνρξεσηηθή, ην 19% (Ν=28) φηη δελ είλαη θαζφινπ, ελψ έλα 5% 

(Ν=7) αλέθεξε κία άιιε άπνςε απφ ηηο επηιεγκέλεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ.  

 

 

 

 

ρήκα 12-13.ρέζε ησλ καζεηώλ κε ηελ εθθιεζία 
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Οη  πεξηζζφηεξνη καζεηέο, ζηελ εξψηεζε «Με βνεζνχλ ηα Θξεζθεπηηθά λα θαηαιάβσ 

θαιχηεξα ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ ηζηνξία ηνπ ηφπνπ κνπ» απάληεζαλ πσο ηα Θξεζθεπηηθά 

ηνπο βνεζνχλ λα θαηαιάβνπλ θαιχηεξα ηελ ηζηνξία θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηεο Διιάδαο, κε ηα 

ζέκαηα πνπ ζίγεη. Αθνινπζνχλ 50 εξσηεζέληεο (34%) ζηνπο νπνίνπο δελ βνήζεζαλ ηα 

Θξεζθεπηηθά. Οη 24 φκσο (16%) ιακβάλνπλ ηδηαίηεξε βνήζεηα απφ ηελ παξάδνζε ηνπ 

καζήκαηνο θαη πάληα αλαθαιχπηνπλ πνιιά γηα ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ ηζηνξία ηεο ρψξαο καο. 

 

 

ρήκα 14.Απάληεζε ζηελ εξώηεζε «Με βνεζνύλ ηα Θξεζθεπηηθά λα θαηαιάβσ θαιύηεξα ηνλ πνιηηηζκό 

θαη ηελ ηζηνξία ηνπ ηόπνπ κνπ;» 

6. πκπεξάζκαηα  

Παξαηεξψληαο ηηο εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ παξαπάλσ, θαηαιαβαίλνπκε φηη είλαη 

ρσξηζκέλεο λνεηά ζε ηξεηο  ζεκαηηθνχο άμνλεο: 

α) Οη αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ γηα ην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ ζηα ειιεληθά ζρνιεία, 

β) Η πίζηε ησλ καζεηψλ ζηνλ Θεφ θαη πψο απηφ θαζνξίδεη ηε ζρέζε ηνπο κε ην κάζεκα ηνπ 

καζήκαηνο ησλ Θξεζθεπηηθψλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

Σπλνςίδνληαο ινηπφλ, ζχκθσλα κε ηνλ θάζε ζεκαηηθφ άμνλα πξνθχπηνπλ ηα εμήο 

ζπκπεξάζκαηα:  

6.1 Οη αληηιήςεηο ησλ καζεηώλ γηα ην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθώλ ζηα ειιεληθά 

ζρνιεία 

 Σχκθσλα κε ηηο απφςεηο ησλ εξσηεζέλησλ, ε πιεηνςεθία απηψλ πηζηεχεη πσο ην κάζεκα 

ησλ Θξεζθεπηηθψλ δελ είλαη έλα πνιχ ελδηαθέξνλ κάζεκα (44%), ελψ ην 33% έρεη αληίζεηε 

άπνςε θαη ην ζεσξεί ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ. Παξ’ φιν πνπ δελ ην βξίζθνπλ πνιχ ελδηαθέξνλ, 

επηζπκνχλ λα κείλεη ην κάζεκα ππνρξεσηηθφ (ζε πνζνζηφ 54%) θαη λα δηδάζθεηαη κε ηνλ ίδην 

αξηζκφ σξψλ δηδαζθαιίαο (68%). Πηζηεχνπλ πσο ζέβεηαη πνιχ ηε δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ 
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άιινπ (52%) αιιά πσο δελ θαιιηεξγεί ηδηαίηεξα αμίεο θαη ηδαληθά (54% «ιίγν»). Δληνχηνηο 

καζαίλνπλ απφ ην κάζεκα πνιιά ελδηαθέξνληα πξάγκαηα γηα ηε ζξεζθεία (57%) φπσο 

επίζεο θαη γηα ηελ ηζηνξία θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηεο Διιάδαο (68%). 

 

 

ρήκα 15. Αμηνιόγεζε ησλ Θξεζθεπηηθώλ από ηνπο καζεηέο 

 

6.2 Η πίζηε ησλ καζεηώλ ζηνλ Θεό θαη πώο απηό θαζνξίδεη ηε ζρέζε ηνπο κε ην 

κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθώλ 

Ο δεχηεξνο ζεκαηηθφο άμνλαο δηεξεπλά ηελ πίζηε πνπ έρνπλ νη εξσηεζέληεο ζην Θεφ θαη ζηα 

ζχκβνια ηεο Οξζφδνμεο εθθιεζίαο. Η πιεηνςεθία θαη ζπγθεθξηκέλα ην 82% έρεη πίζηε ζην 

Θεφ, πηζηεχεη πνιχ ζηα ζχκβνια ην 46% ελψ ην 29% πηζηεχεη, αιια ιίγν. Έλσ νη 120 απφ 

ηνπο 147 ζπκκεηέρνληεο πηζηεχνπλ ζην Θεφ, εληνχηνηο δελ ζεσξνχλ ππνρξεσηηθφ λα 

πεγαίλνπλ ζηελ Δθθιεζία γηα λα εθθξάζνπλ ηε πίζηε ηνπο- ην 40% πεγαίλεη θάπνηεο θνξέο 

θαη ην 20% θαζφινπ. Η άπνςε πνπ θπξηαξρεί, είλαη πσο κπνξνχλ λα εθθξάζνπλ ηε πίζηε 

ηνπο απφ νπνπδήπνηε ρσξίο είλαη αλάγθε λα πάλε ζηελ Δθθιεζία θαη λα πξνζεπρεζνχλ. 

Παξαπάλσ απφ ηνπο κηζνχο ζπκκεηέρνληεο, ζεσξνχλ πσο ε Οξζφδνμε πίζηε είλαη 

αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο Διιεληθήο θνηλσλίαο θαη νηθνγέλεηαο, αθνχ εθείλε είλαη πνπ κπεί 

ηα Διιελφπνπια ζηελ Οξζνδνμία (68%).  
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ρήκα 16.ρέζε ησλ καζεηώλ  κε ηνλ Θεό θαη ηελ Δθθιεζία 

6.3 Η δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ησλ Θξεζθεπηηθώλ από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο 

Οη απφςεηο ησλ εξσηεζέλησλ γηα ηνπο δηδάζθνληεο ηνπ καζήκαηνο ησλ Θξεζθεπηηθψλ, είλαη 

ζε γεληθέο γξακκέο θαιέο. Τν 47% (Ν=70) πηζηεχεη πσο είλαη πνιχ θαινί νη θαζεγεηέο θαη ην 

30% (Ν=44) πσο είλαη απιά θαινί θαη ηππηθφη ζηε δνπιεηά ηνπο, ελψ κφιηο έλαο καζεηήο 

πηζηεχεη πσο δελ είλαη θαζφινπ θαινί. Ο ηξφπνο παξάδνζεο θαη εμέηαζεο ηνπ καζήκαηνο 

αθήλεη ηθαλνπνηεκέλνπο ηνπο πεξηζζνηέξνπο, αθνχ ην 44% (Ν=65) πηζηεχεη πσο είλαη «πνιχ 

ηθαλνπνηεηηθνί» θαη ην 33% πηζηεχεη πσο είλαη «ιίγν ηθαλνπνηεηηθνί» νη ηξφπνη απηνί. Απηφ 

είλαη θαη ην ίδην πεξίπνπ πνζνζηφ, ην νπνίν επηζπκεί λα αιιάμεη ιίγν ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο 

ηνπ καζήκαηνο. Μία πνζνζηηαία κνλάδα πίζσ κε 36% (Ν=53) ζα άιιαδε αξθεηά ηελ 

παξάδνζε θαη εμέηαζε ηνπ καζήκαηνο, γηαηί πξνθαλψο δελ είλαη επραξηζηεκέλνη κε ηνλ 

ππάξρσλ ηξφπν. Πνηνο φκσο επζχλεηαη γηα ηε ζσζηή δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο; Η 

πιεηνςεθία ζεσξεί πσο επζχλεηαη ν θαζεγεηήο κε ηε κεηαδνηηθφηεηά ηνπ , θαηά 34% 

«πάληα»  θαη θαηά 52% «ζρεδφλ πάληα». Αμίδεη λα επηζεκάλνπκε ηελ πνιχ ζεηηθή άπνςε 

ησλ παηδηψλ γηα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ θαζεγεηψλ απέλαληη ζε αιιφζξεζθα παηδηά ηνπ 

ζρνιείνπ. Τν 78% (Ν=115) δελ έρεη αηζζαλζεί ξαηζηζκφ απφ ηνλ θαζεγεηή ηνπ, εμαηηίαο ηεο 

δηαθνξεηηθήο ζξεζθείαο πνπ έρεη επηιέμεη. Έηζη ζπκπεξαίλνπκε πσο ε ζηάζε ησλ θαζεγεηψλ 

είλαη πνιχ ζσζηή, αθνχ δελ θάλνπλ δηαρσξηζκνχο.  Τέινο, λα επηζεκάλνπκε ηελ ηδηαίηεξα 

ζεηηθή γλψκε ησλ εξσηεζέλησλ ζρεηηθά κε ηελ δηαδξαζηηθή δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ησλ 

Θξεζθεπηηθψλ, αθνχ ην 61% (31% ηνπο «βνεζάεη πνιχ» θαη 30% ηνπο «βνεζάεη αξθεηά»)  

έρεη κεγαιχηεξε ελεξγή ζπκκεηνρή ζην κάζεκα (Ν=90), κε απνηέιεζκα ηελ θαιχηεξε 

θαηαλφεζή ηνπ. 
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Η νπζία είλαη φηη ην κάζεκα ησλ ζξεζθεπηηθψλ, φπνηα κνξθή θαη λα έρεη ιάβεη, φπνην 

ραξαθηήξα θαη λα πξεζβεχεη, νθείιεη λα θάλεη ηνπο καζεηέο λα ζθέθηνληαη θαη κάιηζηα 

ειεχζεξα. Να αλαδεηνχλ νη ίδηνη ηνλ Θεφ. Να γίλνπλ ειεχζεξνη ζθεπηφκελνη άλζξσπνη πνπ 

ζα πξνβιεκαηίδνληαη πάλσ ζηα δεηήκαηα ηεο ππάξμεσο θαη ηεο αιιειεπηδξάζεσο ηνπ 

αλζξψπνπ κε ην θπζηθφ ηνπ πεξηβάιινλ θαη θπξίσο ηεο ζρέζεο ηνπ κε ηνλ ζπλάλζξσπν. Να 

κάζνπλ λα ζέβνληαη θαη λα αγαπνχλ ρσξίο φκσο λα δέρνληαη αλαληίξξεηα φ, ηη ηνπο επηβάιιεη 

ν εθάζηνηε θαζεγεηήο. 

Τν θάζε κάζεκα πξέπεη λα βνεζά ζηε ςπρνζσκαηηθή αλάπηπμε ηνπ καζεηή, ζηε 

δηακφξθσζε ηεο θξηηηθήο ηνπ ηθαλφηεηαο ηνπ  θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο ειεχζεξεο 

πξνζσπηθφηεηάο ηνπ. Ο θαζεγεηήο δελ πξέπεη λα είλαη απιψο κηα θηλεηή εγθπθινπαίδεηα πνπ 

παξέρεη ζην παηδί ζηείξεο γλψζεηο, ζα λα πξφθεηηαη γηα άςπρν αληηθείκελν. Φξένο ηνπ είλαη 

λα δεκηνπξγεί ειεχζεξνπο αλζξψπνπο θαη φρη ππνρείξηα ελφο αλειεχζεξνπ ζπζηήκαηνο. Πφζν 

κάιινλ ν ζενιφγνο. Φξένο ηνπ έρεη λα γελλήζεη ζηε ςπρή ησλ παηδηψλ ηελ αγάπε γηα ηελ 

έξεπλα θαη ηε γλψζε θαη λα ζπκβάιιεη  ζηελ επξχηεηα ηνπ πλεχκαηνο. Έηζη, ν αιεζηλφο 

δάζθαινο θνπβαιά πάληα κέζα ηνπ ηε δπλακηθή εθείλε ηεο επζχλεο, γηα λα γελλήζεη κέζα 

ζηηο θαξδηέο ησλ παηδηψλ ηελ αγάπε πξνο ηελ ειεπζεξία. Η παηδαγσγηθή ηεο αγάπεο 

θαηαξγεί, αιιά θαη εθπιεξψλεη ηαπηνρξφλσο φινπο ηνπο λφκνπο ηεο παηδαγσγηθήο. Οδεγεί 

ζηελ επζχλε, ζε κηα επζχλε ειεπζεξίαο θαη δσήο. Καη ίζσο απηή ζα έπξεπε λα είλαη ε 

ζεκαηηθή ηεο επφκελεο έξεπλαο, πνπ ζα εμειίμεη ηελ παξνχζα. Πσο δειαδή ην κάζεκα ησλ 
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Θξεζθεπηηθψλ πξέπεη λα εμειηρζεί, ψζηε γηα λα γελλήζεη κέζα ζηηο θαξδηέο ησλ παηδηψλ ηελ 

αγάπε πξνο ηελ ειεπζεξία. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 

Τν εξσηεκαηνιφγην πνπ έρεηε ζηα ρέξηα ζαο, έρεη ζπληαρζεί ζηα πιαίζηα ηεο έξεπλαο ηνπ  

καζήκαηνο ησλ Θξεζθεπηηθψλ ζε απφθνηηνπο θαη ηειεηφθνηηνπο Γεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο θαη ζθνπφ έρεη λα εξεπλήζεη ηηο γλψζεηο θαη ηελ απήρεζε πνπ είρε θαη έρεη ην 

κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ ζην ζρνιείν. Η έξεπλα είλαη αλψλπκε.  

 1)ΦΤΛΟ                                                                      

      α) αγφξη  

      β) θνξίηζη 

  2) ΗΛΙΚΙΑ 

      α) 17-18            β) 20-25        γ) 25-30        

 3) Σν ζεκεξηλό εθπαηδεπηηθό καο ζύζηεκα είλαη:  (βάιε Υ)     

                   α) Πνιχ θαιφ   

                   β) Καιφ       

                   γ) Μέηξην      

                   δ) Καθφ      

 4) Έρσ  ηδηαίηεξε πξνηίκεζε  ζηα παξαθάησ καζήκαηα   

α ) Γιψζζα    

 β ) Μαζεκαηηθά    

γ) Ιζηνξία   

δ) Θξεζθεπηηθά  

ε) Φπζηθή     

                   δ) Φεκεία 
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 5) Σν κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθώλ είλαη  

                    α ) Πνιχ ελδηαθέξνλ  

                    β) Λίγν ελδηαθέξνλ 

                    γ) Βαξεηφ 

                    δ) Άιιν…………………………………………………………………… 

 6) Σν κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθώλ πξέπεη λα παξακείλεη ππνρξεσηηθό 

                 α) Ναη 

                 β) Όρη 

                 γ) Μνπ είλαη αδηάθνξν ην ζέκα 

                 δ) Άιιν…………………………………………………………………… 

 7) Οη δηδαθηηθέο ώξεο ηνπ καζήκαηνο ησλ Θξεζθεπηηθώλ είλαη αξθεηέο 

                 α) Ναη 

                 β)  Όρη 

                 γ) Γελ έρσ άπνςε γηα ην ζέκα 

                δ) Άιιν………………………………………………………….. 

 8) Σν κάζεκα ησλ ζξεζθεπηηθώλ θαιιηεξγεί αμίεο θαη ηδαληθά 

 α.) Πνιχ 

 β.) Λίγo 

 γ) Καζφινπ 

 δ.) Άιιν…………………………………………………………….. 
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 9) Σν κάζεκα ησλ ζξεζθεπηηθώλ ζπκβάιιεη ζηελ ππέξβαζε ζηεξενηύπσλ, 

πνπ δεκηνπξγνύλ θνηλσληθέο θαη θπιεηηθέο δηαθξίζεηο. 

 α ) Πνιχ 

 β) Λίγν 

 γ) Αξθεηά 

δ) Άιιν…………………………………………………………………… 

 10) Σν κάζεκα ησλ ζξεζθεπηηθώλ πξνβάιιεη  ηνλ  ζεβαζκό  ηεο 

δηαθνξεηηθόηεηαο ηνπ άιινπ, όζνλ αθνξά ηελ ζξεζθεία, ηελ πίζηε, ηηο 

παξαδόζεηο θ.α 

α) Πνιχ 

β) Μέηξηα 

γ) Λίγν 

δ) Καζφινπ 

ε) Άιιν……………………………………………………………….. 

 11) Οη  γλσζηέο ζξεζθείεο  ζηνλ Κόζκν   

α) Φξηζηηαληζκφο 

β) Ιζιάκ 

γ) Ινπδατζκφο 

δ) Άιιν………………………………………………………………. 

 12)ην κάζεκα ησλ ζξεζθεπηηθώλ  έκαζα γηα ηελ ζξεζθεία κνπ : 

α.) Πάξα πνιιά  

β.) Πνιιά 

γ.)  Λίγα 

δ.) Καζφινπ 
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 13)Πηζηεύσ ζηελ ύπαξμε ηνπ Θενύ   

α) Ναη 

β) Όρη 

γ) Πηζηεχσ ζε θάηη 

παξεκθεξέο…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………. 

 14) Πηζηεύσ ζηα ζύκβνια πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Οξζόδνμε πίζηε θαη ηνλ 

Υξηζηηαληζκό (εηθόλεο, ζηαπξόο, δηζθνπόηεξν,ζπκηαηό,καλνπάιηθ.α) 

α) Πνιχ  

β) Λίγν 

γ) Καζφινπ 

δ) Άιιν…………………………………………………………………. 

 15 ) Ο ηξόπνο πνπ δηδάζθεηαη ην κάζεκα ησλ ζξεζθεπηηθώλ δεκηνπξγεί 

έλζεξκνπο ππνζηεξηθηέο ηεο νξζόδνμεο πίζηεο 

α.) Πνιχ 

β.) Λίγν 

γ.) Καζφινπ 

δ.) Άιιν……………………………………………………………. 

 16) Θεσξώ όηη ε Θεία Κνηλσλία είλαη ππνρξεσηηθή ζε θάζε Υξηζηηαλό 

α) Πνιχ 

β) Λίγν 

γ) Καζφινπ  

δ) Άιιν…………………………………………………………….. 
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 17) Πξέπεη λα πεγαίλσ ζηελ εθθιεζία γηα λα απνδεηθλύσ ηελ πίζηε κνπ ζηνλ 

Θεό 

α) Πάληα 

β) Σρεδφλ πάληα 

γ) Κάπνηεο θνξέο 

δ) Πνηέ 

ε) Άιιν……………………………………………………………. 

 18) Η νηθνγέλεηά κνπ κε κύεζε ζηελ Οξζόδνμε πίζηε 

Α) Ναη 

Β) Λίγν 

Γ) Όρη  

Γ) Άιιν……………………………………………………………………. 

 19) Σν κάζεκα ησλ ζξεζθεπηηθώλ κε  βνεζάεη λα θαηαιάβσ θαιύηεξα ηνλ 

πνιηηηζκό θαη ηελ ηζηνξία ηνπ ηόπνπ κνπ 

α.) Πάληα 

β.) Σρεδφλ πάληα 

γ.) Πνηέ 

δ) Άιιν………………………………………………………..  

 20) Σν κάζεκα ησλ ζξεζθεπηηθώλ ζίγεη  θνηλσληθά δεηήκαηα 

α.) Πάληα 

β.) Σρεδφλ πάληα 

γ.) Πνηέ 

δ.) Άιιν…………………………………………………………………… 
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 21) Σν κάζεκα ησλ ζξεζθεπηηθώλ   κεξνιεπηεί ππέξ ηνπ Υξηζηηαληζκνύ  

α.) Πνιχ 

β.) Αξθεηά 

γ.) Λίγν 

δ) Άιιν…………………………………………………………………. 

 22) Ο Υξηζηηαληζκόο είλαη αλαπόζπαζην κέξνο ηεο ειιεληθήο καο 

ηαπηόηεηαο  

α.) Πνιχ 

β) Λίγν 

γ) Καζφινπ 

δ) Άιιν………………………………………………… 

 23)  Θεσξώ επηβεβιεκέλν ηνλ δηαρσξηζκό θξάηνπο-ζξεζθείαο  

α.) Ναη 

                   β.)Όρη  

γ.) Γελ μέξσ  

δ.)Άιιν…………………………………………………………………… 

 24) Ο Υξηζηηαληζκόο ζρεηίδεηαη κε ηηο ππόινηπεο ζξεζθείεο ηνπ θόζκνπ  

  α.) Ναη 

     β.) Όρη 

     γ.) Γελ μέξσ, δελ απαληψ 

        δ.) Άιιν…………………………………………………………………….. 

 25) Η άπνςε κνπ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηνπ καζήκαηνο ησλ Θξεζθεπηηθώλ 

είλαη 

α.) Πνιχ θαιή 

 β.) Καιή 
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γ.) Μέηξηα 

δ.) Άιιν……………………………………………………………….. 

 26) Ο ηξόπνο παξάδνζεο θαη εμέηαζεο ηνπ καζήκαηνο ησλ  ζξεζθεπηηθώλ είλαη 

ηθαλνπνηεηηθόο 

α. ) Πνιχ 

β.) Λίγν 

γ.) Πνιχ Λίγν 

δ.) Καζφινπ 

ε.) Άιιν………………………………………………………………. 

 27)Γηα ηελ θαηαλόεζε ηνπ καζήκαηνο ησλ ζξεζθεπηηθώλ θαη ηε ζσζηή 

δηδαζθαιία ηνπ επζύλεηαη ν εθπαηδεπηηθόο  

α.) Πάληα 

              β.) Σρεδφλ πάληα 

γ.) Πνηέ 

δ.) Άιιν……………………………………………………….. 

 28) Αλ ήκνπλ εθπαηδεπηηθόο ηνπ καζήκαηνο ησλ ζξεζθεπηηθώλ,  ζα άιιαδα ηελ 

δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο 

 α.) Πνιχ 

β.) Αξθεηά 

γ.) Λίγν 

δ) Άιιν………………………………………………………………… 

 

 29) Έρσ βηώζεη δηαθξίζεηο από εθπαηδεπηηθό ηνπ καζήκαηνο ησλ Θξεζθεπηηθώλ 

ιόγσ πίζηεο ζε άιιε ζξεζθεία 

               α.) Ναη 

               β..) Όρη  
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               γ.) Γελ ζπκάκαη 

               δ.) Άιιν……………………………………………………………….. 

 30) Η δηαδξαζηηθή δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ησλ Θξεζθεπηηθώλ από ηνλ 

εθπαηδεπηηθό, βνεζάεη πεξηζζόηεξν ζηελ ελεξγή ζπκκεηνρή κνπ 

α .) Πνιχ 

β.) Αξθεηά 

γ.) Λίγν 

δ.) Άιιν………………………………………………………………… 


