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Το περιοδικό ΕλΘΕ (Ελληνική ΄Εκδοση για τη Θρησκευτική Εκπαίδευση) / GjRE
(Greek Journal of Religious Education) είναι ένα διεθνές επιστημονικό περιοδικό με διπλή
ανώνυμη αξιολόγηση (peer-review). Δημοσιεύει άρθρα στην ελληνική και την αγγλική
γλώσσα σχετικά με τη Θρησκευτική Εκπαίδευση και Αγωγή. Διατίθεται δωρεάν, είναι ελεύθερα προσβάσιμο και δημοσιεύει άρθρα και άλλο υλικό χωρίς κόστος για τους συγγραφείς.
Σκοπός του περιοδικού: να αναπτύσσει και να προωθεί διεθνώς τη σπουδή, την έρευνα, τη μελέτη και τον διάλογο για τη Θρησκευτική Εκπαίδευση με άξονες τη θρησκειοπαιδαγωγική, τη θεολογική, τη φιλοσοφική, την κοινωνική/πολιτική, την εκκλησιαστική/θρησκευτική και την πολιτισμική προσέγγισή της.
Πεδία ενδιαφέροντος του περιοδικού: Η Θρησκευτική Εκπαίδευση και Αγωγή και παράλληλα σχετικά πεδία, όπως είναι οι Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης ή σχετικά
πεδία, όπως είναι η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, η Ηθική Εκπαίδευση, η Εκπαίδευση στις
αξίες, η Πολιτική Εκπαίδευση, η Εκπαίδευση για την ειρήνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα, η
Εκπαίδευση για δημοκρατική κουλτούρα, η Ειδική Αγωγή κ.ά. Λειτουργεί ως πεδίο διαλόγου
και ανταλλαγής ιδεών και δράσεων από την εκπαιδευτική πράξη σε όλες τις βαθμίδες της
Εκπαίδευσης. Ειδικότερα, άρθρα που σχετίζονται με τα παρακάτω πεδία παρουσιάζουν για
το περιοδικό ιδιαίτερο ενδιαφέρον: θεωρία, πράξη και έρευνα για τη Θρησκευτική Εκπαίδευση στο σχολείο και άλλους χώρους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και άλλες χώρες του κόσμου
– θρησκείες στην εκπαίδευση-παιδαγωγική και διδακτική μεθοδολογία και διεπιστημονικός
διάλογος-ιστορία, φιλοσοφία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης-θεωρία και πράξη αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών-εκπαιδευτικός και επαγγελματική ανάπτυξη-ανθρωπιστικές
επιστήμες και εκπαίδευση-πολιτισμική θεωρία-θρησκεία και παιδαγωγική-θρησκευτική αγωγή. Γίνονται δεκτά προς κρίση άρθρα σχετικά με τη Θρησκευτική Εκπαίδευση και διδασκαλία
όλων των θρησκειών σε οποιαδήποτε εκπαιδευτική βαθμίδα. Τα άρθρα εκφράζουν απόψεις
των συγγραφέων και όχι του περιοδικού.

Το περιοδικό δημοσιεύει ακόμη: παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού, που έχει χρησιμοποιηθεί στην πράξη, όπως σχέδια μαθήματος, σενάρια διδασκαλίας, τεχνικές και δράσεις
κ.ά., και προτείνεται στους εκπαιδευτικούς της τάξης, βιβλιοκρισίες, σύντομα άρθρα, επιστολές, παρουσιάσεις προγραμμάτων και βιβλίων, που σχετίζονται με την εκπαίδευση, την
αγωγή και τη θεολογία, παρουσιάσεις διδακτορικών εργασιών, παρουσιάσεις συνεδρίων, συνεντεύξεις, ανακοινώσεις των μελών, ειδήσεις σχετικές με τη Θρησκευτική Εκπαίδευση. Τα
άρθρα που δημοσιεύονται μετά από κρίση (peer review) περιλαμβάνονται στις λευκές σελίδες
του περιοδικού. Η υπόλοιπη ύλη του περιοδικού περιλαμβάνεται στις πράσινες, γαλάζιες και
πορτοκαλί σελίδες.
Οδηγίες για την αποστολή άρθρων, εκπαιδευτικού υλικού και άλλων κειμένων στην
ιστοσελίδα: www.gjre.gr

The ΕλΘΕ / GjRE is an international peer-reviewed journal, open access. It publishes articles in Greek and English on Religious Education, Pedagogy and Theology
without a fee. Aims to develop and promote research, study and dialogue on Religious Education internationally, based on the axis of Religious Education, theological,
philosophical, social/political, ecclesiastical/religious and cultural approaches.
Holds interest for other issues from wider fields such as Education Sciences or relevant fields such as Intercultural Education, Ethics, Education on values, Citizenship,
Education for peace and human rights, Education for Democracy, Drama Education,
Special Education etc.
Articles or other material (presentations, book reviews, PhD/ Doctoral dissertation abstracts, interviews etc.) related to the following fields show special interest for
the journal: theory, practice and research for Religious Education at school and elsewhere in Greece and abroad-religions in education-methodologies of pedagogy/didactics
and interdisciplinary dialogue-philosophy, sociology and history of education-theory and
practice of the Curriculum-educators/teachers and professional development-humanities
and education-cultural theory-religion and pedagogy-Religious Education and religious
communities.
Functions as a forum for dialogue and exchange of ideas and actions from educational
practice at all levels of Education and from every national or religious context.
Peer-reviewed articles are listed on the white pages of the journal. The rest of the
journal’s content (non peer-reviewed) is included in the green, blue and orange pages.
The instructions for authors are on the website: www.gjre.gr/en
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Ομολογιακή και μη ομολογιακή Θρησκευτική
Εκπαίδευση. Ποια σημασία μπορεί να έχουν
οι όροι σήμερα;

Confessional and non-confessional RE. What
would be the meaning of the terms today?

΄Οταν το Δ.Σ και τα μέλη του Πανελ-

When the Board and the members of

λήνιου Θεολογικού Συνδέσμου ΚΑΙΡΟΣ

‘KAIROS - the Greek Theological Asso-

για την αναβάθμιση της Θρησκευτικής Εκ-

ciation for the improvement of Religious

παίδευσης αποφασίσαμε να προχωρήσουμε

Education’ decided to establish a new peer-

στην ίδρυση ενός νέου επιστημονικού πε-

review scientific journal for the publica-

ριοδικού για τη δημοσίευση άρθρων και ε-

tion of articles in Greek and English, as

ρευνών μετά από ανώνυμη διπλή κριτική α-

well as educational material and other

ξιολόγηση, στην ελληνική και αγγλική

texts on Religious Education and related

γλώσσα και εκπαιδευτικού υλικού και άλ-

fields of education, we could not have ima-

λων κειμένων σχετικά με τη Θρησκευτι-

gined the resonance and response it would

κή Εκπαίδευση (ΘΕ) και σχετικών πεδίων

have in Greece, Europe and indeed,

της εκπαίδευσης, δεν φανταζόμασταν την

globally.

απήχηση και ανταπόκριση που θα είχε αυτό στην Ελλάδα, την Ευρώπη και όλον τον
κόσμο.
Αρχικά αγκαλιάστηκε από όλους και ό-

It was initially embraced by not only

λες τους/τις ειδικούς επιστήμονες του αντι-

expert scientists in the field but also

κειμένου και άλλους/ες με σχετικές γνώσεις.

others with relevant experience. A glance

Αυτό φαίνεται αν δει κάποιος τα ονόματα

at the list of names in the editorial and

που περιλαμβάνονται στις συντακτικές και

scientific committees of the journal, both

2
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επιστημονικές επιτροπές, την ελληνική και

Greek and International, makes this evi-

διεθνή, του περιοδικού. Δεν θα αναφέρου-

dent. While not making reference to the

με αναλυτικά τα ονόματα, αλλά η ενεργή και

names in detail, their active and keen

όχι τυπική συμμετοχή τους μας κάνει ιδιαί-

participation, however, makes us particu-

τερα υπερήφανους και οφείλουμε να τους

larly proud and we owe them our thanks.

ευχαριστήσουμε.
Ευρεία ανταπόκριση βρήκε και η πρόσ-

Our invitation to publish articles and

κλησή μας για δημοσίευση άρθρων και εκ-

educational material met with an enthu-

παιδευτικού υλικού, παρόλο που ακόμα δεν

siastic response, despite the first issue not

είχε κυκλοφορήσει το πρώτο τεύχος του πε-

having been released yet.

ριοδικού. Δεν φανταζόμασταν ότι στο πρώ-

expect that the first issue of ΕλΘΕ/GjRE

το κιόλας τεύχος του ΕλΘΕ/GjRE θα πε-

would include a wealth of articles and

ριλαμβάνονταν άρθρα και κείμενα, στην αγ-

texts in both Greek and English, which

γλική και ελληνική γλώσσα, που έχουν α-

were sent according to the publication in-

ποσταλεί σύμφωνα με τις οδηγίες δημοσίευ-

structions via e-mail and have been

σης μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

evaluated and peer-reviewed, according to

και έχουν περάσει από αξιολόγηση και α-

required template for submission.

We did not

νώνυμη διπλή κριτική αξιολόγηση, ανάλογα

Apart from the two book reviews in

με τη φόρμα με την οποία υποβλήθηκαν. Ε-

this first issue, written by Stratis Psaltou

κτός από τις δύο βιβλιοκρισίες του τεύχους,

and Kallirroi Akanthopoulos, no other ar-

που έχουν γράψει ο Στρατής Ψάλτου και

ticle and text was written on demand, this

η Καλλιρρόη Ακανθοπούλου, κανένα άλ-

being the first issue. We need to thank

λο άρθρο και κείμενο δεν ζητήθηκε από ε-

the authors of the articles and the texts

μάς να συγγραφεί κατά παραγγελία, λόγω

of the first issue for the trust they have

του πρώτου τεύχους. Οφείλουμε να ευχα-

put in us by choosing ΕλΘΕ/GjRE for the

ριστήσουμε τους συγγραφείς των άρθρων

publication of their articles.

και των κειμένων του πρώτου τεύχους για

The truth is that more articles have

την εμπιστοσύνη που μας έδειξαν και επέλε-

already been submitted and they have al-

ξαν το ΕλΘΕ/GjRE για τη δημοσίευση των

ready been through a peer-review process.

άρθρων τους.

That is why we have announced the re-

Και η αλήθεια είναι ότι έχουν ήδη υ-

lease of the second issue in April 2019, the

ποβληθεί περισσότερα άρθρα, τα οποία ήδη

aim being to release the publication dates

έχουν προχωρήσει σε διαδικασία κρίσης. Για

of the next issues as promptly as possible.

αυτό ανακοινώσαμε ότι το δεύτερο τεύχος

Our aim is to peer-review any submitted

θα κυκλοφορήσει τον Απρίλιο του 2019 με

article as soon as possible and to publish

ορίζοντα να προγραμματίσουμε σύντομα τα

it in the shortest possible time. This is

επόμενα τεύχη. Σκοπός μας είναι κάθε υ-

why the call for submission of peer-review
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ποβληθέν άρθρο που μπαίνει σε διαδικασία

articles, texts and educational material is

ανώνυμης διπλής κριτικής αξιολόγησης να

open throughout the year, with no time

δημοσιεύεται στο συντομότερο χρονικό δι-

limits for submission.

άστημα. Γι΄ αυτό και η πρόσκληση για υποβολή άρθρων προς κρίση, κειμένων και εκπαιδευτικού υλικού είναι ανοιχτή σε όλη τη
διάρκεια της χρονιάς, χωρίς χρονικές προθεσμίες για την υποβολή.
Τα άρθρα και τα κείμενα του πρώτου

The articles and texts of the first

τεύχους αναδεικνύουν πτυχές της ΘΕ και

issue highlight aspects of RE and different

τους διαφορετικούς τύπους ΘΕ στα εκπαι-

RE types in educational systems in coun-

δευτικά συστήματα των χωρών, όπως της

tries such as Germany (Roebben), Israel

Γερμανίας (Roebben), του Ισραήλ (Kohn),

(Kohn), Greece (Papaioannou), but also

της Ελλάδας (Παπαϊωάννου), αλλά και της

Italy, Bulgaria, Turkey and Spain (Mani-

Ιταλίας, Βουλγαρίας, Τουρκίας και Ισπα-

oti). The first articles that arrived, as can

νίας (Μανιώτη). Τα πρώτα άρθρα που έφτα-

be seen, come mainly from countries with

σαν, όπως βλέπουμε, προέρχονται κυρίως

a confessional RE, based on European ter-

από χώρες με ομολογιακή ΘΕ, με βάση την

minology. We believe, nevertheless, that

ευρωπαϊκή ορολογία. Θεωρούμε, όμως, ότι

the study of the articles highlights the

η μελέτη των άρθρων αναδεικνύει τη δυσκο-

difficulty we face in the global commu-

λία που αντιμετωπίζουμε στην παγκόσμια

nity of RE in the common understand-

κοινότητα της ΘΕ στην κοινή νοηματοδότη-

ing of the basic terms, such as “confes-

ση των βασικών όρων, όπως «confessional»

sional”, “non-confessional”, and recently

– ομολογιακή, «non-confessional» – μη ο-

“denominational”, while new types of RE

μολογιακή και πρόσφατα «denominational»

are being researched (Roebben, Koukou-

– ομολογιακή/μονοθρησκευτική, την ώρα

naras Liagkis) and new approaches to

που πλέον νέοι τύποι ΘΕ ερευνώνται (Roeb-

teaching are examined empirically (Papa-

ben, Κουκουνάρας Λιάγκης) και νέες προ-

ianoannou, Stratzalis).

σεγγίσεις στη διδασκαλία εξετάζονται εμπειρικά (Παπαϊωάννου, Στράντζαλης).

By initially clarifying the two basic
terms we use in Europe, it will be

Αν διευκρινίσουμε κατ’ αρχάς τους δύο

easier to move to the development of a

βασικούς όρους που χρησιμοποιούμε στην

common ground, although the data is

Ευρώπη, θα είναι ευκολότερο να προχω-

changing rapidly in each country; new

ρήσουμε στη δημιουργία ενός κοινού τόπου,

types of RE are formed assuming diffe-

παρόλο που τα δεδομένα αλλάζουν ραγδαία

rent, often pedagogical, theological and

σε κάθε χώρα, διαμορφώνονται νέοι τύποι

philosophical approaches (eg in Denmark,

ΘΕ που αφομοιώνουν διαφορετικές, πολ-

Sweden, Latvia, etc.) or even the position
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λές φορές, παιδαγωγικές, θεολογικές και

of religion in state schools is not a given

φιλοσοφικές προσεγγίσεις (π.χ. στη Δα-

and is always related to RE or only con-

νία, Σουηδία, Λετονία κ.ά.) ή ακόμη η θέση

cerns religious schools (such as those in

της θρησκείας στο δημόσιο σχολείο δεν εί-

the US, Israel, South Africa, Australia,

ναι δεδομένη και πάντα σχετιζόμενη με το

etc.).

μάθημα των Θρησκευτικών ή αφορά μόνο
τα θρησκευτικά σχολεία – άρα ανάλογα διαφέρει ο τύπος της ΘΕ (π.χ. Η.Π.Α., Ισραήλ, Νότια Αφρική, Αυστραλία κ.ά.).
Με τους όρους «ομολογιακή» και «μη

With the term “confessional” and

ομολογιακή» ΘΕ γενικά μιλάμε όλοι για ένα

“non-confessional” RE, we generally talk

κατηχητικό, σε κάποιο βαθμό, μάθημα στη

about a catechetical, to a certain extent,

δημόσια Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια εκ-

subject in Primary or Secondary Educa-

παίδευση. Παρόλο που χρησιμοποιούμε χρι-

tion. Although we use terms derived from

στιανικούς όρους, όπως κατηχητικό, ομο-

Christianity, such as catechetical, confes-

λογιακό κ.ά. θεωρούμε ότι στην περίπτω-

sional, etc. we think that in the case of

ση της ΘΕ αυτοί αφορούν όλα τα εκπαιδευ-

RE, they concern all educational systems,

τικά συστήματα, ανεξαρτήτου θρησκείας ή

regardless of the religion of the state or

πληθυσμού (π.χ. Τουρκία, Ισραήλ, Νιγηρία

the population (e.g. Turkey, Israel, Nige-

κ.ά.). Το ομολογιακό μάθημα είναι υποχρε-

ria, etc.). Confessional RE is compulsory,

ωτικό, με δικαίωμα απαλλαγής, ή προαιρε-

with a right of exemption, or optional.

τικό. Σε κάποιες περιπτώσεις ομολογιακού

In some cases, an alternative course of

μαθήματος υφίσταται εναλλακτικό μάθημα

Ethics or Philosophy exists (e.g. Germany

Ηθικής ή Φιλοσοφίας (π.χ. Γερμανία και

and Belgium). Non-confessional RE is not

Βέλγιο). Το μη ομολογιακό μάθημα δεν

catechetical, but it may be multi-religious,

είναι κατηχητικό, αλλά μπορεί να είναι πο-

namely religions being taught equally (e.g.

λυθρησκευτικό, να διδάσκονται δηλαδή ι-

England), or mono-religious, one religion

σότιμα οι θρησκείες (π.χ. Αγγλία) ή μονο-

and, to some extent, other religions and

θρησκευτικό, να διδάσκεται κυρίως μία θρη-

worldviews being taught, (e.g. Norway).

σκεία και σε ένα βαθμό και άλλες θρησκεί-

In some countries there may be both

ες και θεωρίες για τον κόσμο (worldviews)

RE, confessional and non-confessional, de-

(π.χ. Νορβηγία). Σε κάποιες χώρες μπορεί

pending on the levels of the education –

να υφίστανται και τα δύο ανάλογα τη βαθ-

Primary and Secondary (e.g. Denmark,

μίδα εκπαίδευσης (π.χ. Δανία, Ολλανδία)

the Netherlands), and in some countries

και σε κάποιες χώρες μπορεί να υφίστανται

there may be different systems and types,

διαφορετικά συστήματα, ανάλογα την πε-

depending on the region or the different

ριοχή ή τα κρατίδια (π.χ. Μεγάλη Βρετα-

states (e.g. UK, Germany etc.). In addi-
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νία, Γερμανία κ.ά.). Επίσης, αυτό που δεν

tion, what is not given in most countries is

είναι δεδομένο στις περισσότερες χώρες εί-

the common national Curriculum for RE,

ναι το κοινό εθνικό ΑΠΣ για τη ΘΕ, αφού

since it is usual for it to be formed locally

είναι σύνηθες αυτό να διαμορφώνεται τοπι-

or even by the school (e.g. the UK, The

κά ή ακόμη και ανά σχολείο (π.χ. Ηνωμένο

Netherlands).

Βασίλειο, Ολλανδία).

If one reads the articles and texts of

Αν διαβάσει κανείς τα άρθρα και τα κεί-

the first issue one might come to the con-

μενα του πρώτου τεύχους θα συμπεράνει

clusion that in our times these terms can-

ότι στην εποχή μας οι όροι αυτοί δεν μπο-

not be used generally and, in most cases,

ρούν να χρησιμοποιηθούν γενικά και στις

they no longer concern the purpose and

περισσότερες περιπτώσεις δεν αφορούν πια

content of RE, let alone its pedagogical

τον σκοπό και το περιεχόμενο του μαθήμα-

approach. They identify only those who

τος, πολύ περισσότερο την παιδαγωγική προ-

organize RE - the State or the religious

σέγγισή του. Προσδιορίζουν μόνο το ποιος

community and, whether it is one subject

οργανώνει τη ΘΕ, η Πολιτεία ή η θρησκευ-

for all students or many different courses;

τική κοινότητα, και αν είναι ένα κοινό μάθη-

depending on the choice of students where

μα για όλους τους μαθητές/όλες τις μα-

it is not a given that they belong to the

θήτριες ή πολλά μαθήματα, ανάλογα με την

religious community pertaining to the RE

επιλογή των μαθητών/τριών, οι οποίοι/ες

lesson they chose to attend that year, e.g.

δεν είναι δεδομένο ότι ανήκουν στη θρη-

the Evangelical in Germany or Finland.

σκευτική κοινότητα της οποίας το μάθημα
επιλέγουν να παρακολουθήσουν μία συγκεκριμένη χρονιά, π.χ. το Ευαγγελικό στη
Γερμανία ή στη Φινλανδία.
Ο όρος «denominational» θεωρούμε ότι

The term “denominational” is thought

ανέκυψε ακριβώς για να προσδιορίσει αυτή

to have arisen precisely to identify this

τη λεπτή διαφορά που υπάρχει στο ομολο-

subtle difference between the confessional

γιακό μάθημα που έχει σκοπό την κατήχη-

RE that has as its aim catechism and the

ση και στο ομολογιακό μάθημα που έχει

confessional RE that has as its aim not

σκοπό την κατήχηση, αλλά είναι ανοιχτό

only catechism but is also open to other

και στις άλλες θρησκείες. Στην πρώτη πε-

religions. In the first case, other religions

ρίπτωση οι άλλες θρησκείες παρουσιάζονται

are presented from the perspective of the

από την οπτική της θρησκείας που οργα-

religion that organizes the RE lesson, whi-

νώνει το μάθημα ενώ στη δεύτερη, οι θρη-

le in the second, religions are presented

σκείες παρουσιάζονται πιο αντικειμενικά και

more objectively and phenomenologically.

φαινομενολογικά. Και στις δύο περιπτώσεις

In both cases, however, RE belongs to the

πάντως το μάθημα ανήκει στις θρησκευτι-

religious communities.
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κές κοινότητες.

The truth is that what most scientists

Η αλήθεια είναι ότι αυτό που επιδιώκουν

seek in our time is to avoid the term cat-

οι περισσότεροι επιστήμονες στην εποχή μας

echetical RE, while any use of the term

είναι να αποφύγουν τον όρο κατηχητικό μά-

confessional or non-confessional RE, is im-

θημα, ενώ σε κάθε χρήση των όρων ομολο-

plicitly thought of as affirmative or nega-

γιακή ή μη ομολογιακή ΘΕ υπόρρητα εννο-

tive. So it is very useful to accept that we

είται καταφατικά ή αποφατικά. Οπότε είναι

will use the terms confessional and non-

πολύ χρήσιμο να δεχτούμε ότι θα χρησιμο-

confessional to determine to whom the or-

ποιούμε τους παραπάνω όρους, ομολογιακό

ganization and teaching of the subject be-

και μη ομολογιακό, για να προσδιορίσου-

longs, and we will further identify them as

με σε ποιον ανήκει η οργάνωση και η διδα-

far as possible with the terms of a) mono-

σκαλία του μαθήματος και θα τους προσ-

religious (especially one religion, but also

διορίζουμε επιπλέον, όσο είναι δυνατόν, με

other religions and worldviews) or multi-

τους όρους α) μονοθρησκευτικό (κυρίως μία

religious and b) catechetical or non-

θρησκεία, αλλά και άλλες θρησκείες και θε-

catechetical when its express intention is

ωρίες για τον κόσμο) ή πολυθρησκευτικό

to integrate someone into a religious com-

και β) κατηχητικό ή μη κατηχητικό, όταν

munity through teaching and religious prac-

ρητά σκοπεύει στην ένταξη σε μία θρησκευ-

tice or not.

τική κοινότητα, μέσω της διδασκαλίας και

We believe that this is a more

της θρησκευτικής πρακτικής ή όχι. Θεω-

honest and clear definition of RE. Again,

ρούμε περισσότερο τίμιο και καθαρό αυτόν

it is worth noting that all the above con-

τον προσδιορισμό της ΘΕ. Και πάλι είναι

cern RE, that is, the subject of the state

καλό να πούμε ότι όλα τα παραπάνω αφο-

school curriculum and not school religious

ρούν τη ΘΕ, δηλαδή το μάθημα του ωρολο-

education generally, which is offered at

γίου προγράμματος του δημόσιου σχολείου

school through other means other than

και όχι γενικά τη σχολική θρησκευτική α-

the lesson, such as worship, celebrations

γωγή, που προσφέρεται στο σχολείο και με

etc. That means that RE as a subject

άλλα μέσα, εκτός του μαθήματος, όπως λα-

may be non-confessional, mono-religious

τρεία, γιορτές κ.ά. Μπορεί λοιπόν η ΘΕ να

and non-catechetical while school religious

είναι μη ομολογιακή, μονοθρησκευτική, μη

education may be confessional, mono-

κατηχητική και η σχολική θρησκευτική α-

religious and catechetical (e.g. in the case

γωγή να είναι ομολογιακή, μονοθρησκευτι-

of Greece, after 2016).

κή και κατηχητική (π.χ. στην Ελλάδα, μετά
το 2016).
Οι παραπάνω σκέψεις είναι χρήσιμες στη

The above considerations are useful

μελέτη του προγράμματος που εφαρμόζει ο

in studying the program implemented by

Bert Roebben στη Γερμανία, σε μία χώρα

Bert Roebben in Germany, a country with
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με ομολογιακή ΘΕ, με κέντρο της την «πνευ-

a confessional RE, centered on “spiritu-

ματικότητα» και την υποστήριξη των μαθη-

ality” which supports students in re-

τών/τριών να ανακαλύψουν ξανά τους ιε-

discovering the holy places, rituals and

ρούς τόπους, τις τελετουργίες και τα κείμε-

texts, with pedagogical and theological

να, με παιδαγωγικές και θεολογικές προϋ-

preconditions, as sources of religious edu-

ποθέσεις, ως πηγές θρησκευτικής εκπαίδευ-

cation. Similarly, there is the same func-

σης. Παρόμοια λειτουργούν στη μελέτη των

tion of the above considerations in the

ερευνών του Eli Kohn για την προσευχή

study of Eli Kohn’s research on prayer

στα σχολεία του Ισραήλ, του Μανώλη Πα-

in Israeli schools, Manolis Papaioannou’s

παϊωάννου για τη χρήση του διαθρησκεια-

research on the use of interfaith dialogue

κού διαλόγου ως διδακτική τεχνική που ε-

as a teaching technique applied to classes

φαρμόζεται σε τάξεις με μαθητές/τριες με

with pupils with different religions – in

διαφορετικές θρησκείες – στην περίπτωσή

his case, the study of the coexistence of

του μελετήθηκε η συνύπαρξη χριστιανών

Christian and Muslim students in a Greek

και μουσουλμάνων μαθητών σε ελληνικό

school – , and another research by Spy-

σχολείο, και του Σπύρου Κιουλάνη, για τον

ros Kioulanis, on the design and produc-

σχεδιασμό και παραγωγή εκπαιδευτικού –

tion of educational and theological mate-

θεολογικού υλικού στην εξ αποστάσεως εκ-

rial for distance learning. Even more so,

παίδευση. Ακόμη περισσότερο καλούμαστε

we are called upon to think again about

να σκεφτούμε ξανά τη νοηματοδότηση των

our understanding of the terms by reading

όρων διαβάζοντας τη θεωρητική πρόταση

the theoretical suggestion of Rev.Vasilios

του π. Βασίλειου Θερμού για το μάθημα των

Thermos for RE in Greece and the pre-

Θρησκευτικών στην Ελλάδα και την παρου-

sentation by Angeliki Manioti, of a Euro-

σίαση από την Αγγελική Μανιώτη, ενός ευ-

pean program in the Mediterranean coun-

ρωπαϊκού προγράμματος χωρών της Μεσο-

tries with a mainly confessional RE, who

γείου, με ομολογιακή κυρίως ΘΕ, που ε-

has explored the constructivist approach

ρεύνησαν την κονστρουκτιβιστική προσέγ-

to teaching religion at school.

γιση της διδασκαλίας της θρησκείας στο
σχολείο.
Η μελέτη στων σχεδίων μαθήματος του

The study of the lesson plans by Nikos

Νίκου Τσιρέβελου και Θεώνης Μπούρα α-

Tsirevelos and Theoni Boura demonstrates

ποδεικνύει ότι η πράξη της ΘΕ στα ελλη-

that the practice of RE in Greek schools

νικά σχολεία έχει ήδη αλλάξει και πραγμα-

has already changed and realizes a non-

τώνει μία μη ομολογιακή, μονοθρησκευτική

confessional, mono-religious and non-

και μη κατηχητική ΘΕ, χωρίς να θυσιάζει

catechetical RE without sacrificing the

διόλου το θεολογικό περιεχόμενο του μα-

theological content of the subject and the

θήματος και την παροχή εκπαιδευτικής ε-

educational experience for one vague for-
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μπειρίας χάριν μίας αόριστης τυπικής παρου-

mal presentation of religious matter, as

σίασης της θρησκευτικής ύλης, όπως, για

has been the case for many reasons over

πολλούς λόγους, γινόταν εδώ και δεκαετίες.

the decades.

Οι περιπτώσεις των δύο βιβλίων, που

The cases of the two books, the first

επιμελήθηκαν, το πρώτο, οι Γ. Κουγιουμ-

edited by G. Kougioumtzis, G. Kapetana-

τζής, Γ. Καπετανάκης και Γ. Μπίκος και

kis and G. Bikos, and the second by A. Zi-

το δεύτερο, η Α. Ζιάκα, μάλιστα και στην

aka, in Greek and English, that have been

ελληνική και αγγλική γλώσσα, και παρουσι-

presented critically by experts, highlight

άζονται κριτικά από ειδικούς επιστήμονες,

the landscape of RE in Greece and Eu-

αναδεικνύουν το τοπίο της ΘΕ στην Ελ-

rope, while the reports of the two confer-

λάδα και την Ευρώπη ενώ οι ανταποκρίσεις

ences essentially contribute to the global

των δύο συνεδρίων ουσιαστικά συνδράμουν

mapping of the RE reality that we all have

στη σφαιρική χαρτογράφηση της πραγματι-

to explore.

κότητας της ΘΕ που καλούμαστε όλοι και
όλες να εξερευνήσουμε.

We hope that this first issue of
ΕλΘΕ/GjRE will be the beginning of new

Ελπίζουμε αυτό το πρώτο τεύχος του

hypotheses, researches and studies and the

ΕλΘΕ/GjRE να αποτελέσει την απαρχή νέ-

occasion for writing new articles and texts

ων υποθέσεων, ερευνών και μελετών και α-

to be hosted in our journal, which is ad-

φορμή για συγγραφή νέων άρθρων και κει-

dressed to the whole world and publishes

μένων που θα φιλοξενηθούν στο περιοδι-

articles on RE and teaching of all religions

κό μας, το οποίο απευθύνεται σε όλον τον

at any and every educational level.

κόσμο και δημοσιεύει άρθρα σχετικά με τη
ΘΕ και διδασκαλία όλων των θρησκειών σε
οποιαδήποτε εκπαιδευτική βαθμίδα.
Καλή μας αρχή!

May it be a fruitful beginning!

Μάριος Κουκουνάρας Λιάγκης / Marios Koukounaras Liagkis
Οκτώβριος / October 2018
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Abstract
The spiritual capital of Europe is waiting to be rediscovered in new and exciting
ways by future generations. The conception of the European “project” since the
Second World War formulated by the Czech novelist Milan Kundera – “maximum
diversity on minimum space” – encompasses not only linguistic and cultural but
also spiritual challenges. Today this multilayered project is accelerated by migration, mobility and the virtual extension of space and time. Teacher students in
RE find themselves in the ambivalent position of spontaneously participating in the
European project, but lacking the hermeneutical keys to unlock it for the RE classroom of the future. The SpiRiTex-project aims at supporting them by exploring
with them concrete sacred spaces, rituals and texts as resources for RE. Through
fieldwork RE teacher students will have the opportunity to reconsider the religious
landscape in Europe from a “cosmopolitan” point of view. This paper lays out
the theoretical underpinnings, more specifically with respect to the context, the
scientific orientation and the concretization of the project. New pedagogies and
theologies will possibly emerge out of this explorative approach to RE in European
schools today.
Keywords: religious education, cosmopolitanism, inter-worldview education, field
research, transformation of religion, sacred space, pilgrimage, Europe

1.

Introduction

It goes without saying that economic and social justice, implemented by politics and
civil society, form the necessary conditions for a healthy and prosperous European

Peer-reviewed article
΄Αρθρο με διπλή κριτική αξιολόγηση

10

BERT ROEBBEN

living environment. Many efforts still need to be made in this respect – for the benefit
of residents and newcomers alike. However, one may not forget that there is something
substantial that Europe can offer her citizens too. The spiritual resources of the old
continent can provide “soul food” for the enthusiastic European citizen of the future
and can help him/her to deal with the ongoing complexity of the European and global
society and to “grow in shared humanity” (Roebben, 2016, pp. 43-61). The vision
of Jacques Delors, president of the European Commission from 1985 to 1995, in “The
treasure within: Learning to know, learning to do, learning to live together and learning
to be” (Delors, 2013) deeply resonates with this idea.
In this paper the educational project SpiRiTex is presented. Its aim is to create
powerful learning environments with student teachers in religious education (RE) in
order to discover the spiritual capital of Europe. Through specific field work experiences they can learn to perceive, understand and communicate the importance of
sacred spaces, texts and rituals for the spiritual well-being of children and young people
in schools in Europe tomorrow. The basic assumption of the project is that these three
spiritual sources can become vital re-sources, when they are re-created, re-defined and
re-appropriated in the very act of learning. New patterns of meaning and behavior can
arise out of the confrontation with these sources.
The hypothesis behind the project is that RE student teachers, who themselves
are not socialized in a specific religious tradition can become cooperative agents in
the project. They can contribute to a new disclosure of sacred space, ritual and text.
They can create new spiritual meaning out of the disclosure, together with their peers
who are explicitly or tacitly socialized in a specific religious tradition. Based on the
concept of “normative professionalization” (Bakker & van der Zande, 2017) every future
teacher can and should be trained in becoming aware of his/her personal and spiritual
preferences and commitments with respect to the RE teaching job. The project could
possibly provide with a strong learning environment to articulate this commitment
(subjectively), to exchange (inter-subjectively) thoughts with fellow students and to
contribute creatively to new interpretations of the (objectively) given space, text and
ritual which they are encountering. It all boils down to a solid didactical concept, to
a specific didachè or way to address the topic of sacred space, ritual and text in ways
that are hermeneutically “irritative” and thought-provocative.
The research aim of the project is in this respect double: (1) to understand hermeneutically the transformation of sacred space, ritual and text in its actualized representations and in its potential transformations and (2) to re-produce this tension didactically
into new patterns of religious and theological education. The project starts with the
rather evident element of sacred space, because it is hard to overlook the omnipresence
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of religious buildings in the European landscape. In every village, town and city the
testimonials of a glorious religious past can be found and discovered, not only in building blocks, but also in the “living stones” of ordinary people, dealing with the past,
the presence and the future of these places. It is remarkable to observe, argues the
German religious educationalist Kim de Wildt, that contemporary secularized (young)
people in Europe still experience the need for sacred places (de Wildt, 2017). There is
empirical evidence, that “even in our modern secularized society, churches seem to be
atmospheric locations, eager to offer comfort and recreation for visitors. Churches still
perform as special places, prompting positive feelings in the vast majority of visitors –
even in those who were not educated religiously in their family or do not even belong
to the relevant religious community” (Kindermann & Riegel, 2018, p. 145). The issue
now is that people transform those “places” into sacred “spaces” in order to meet explicitly their spiritual needs for silence and self-transcendence (de Wildt, 2017, p. 337).
The tension between place and space leads us to the heart of the matter, to what is
hermeneutically-educationally at stake in the SpiRiTex-project. The Dutch theologian
Inigo Bocken clarifies this tension as follows: “Place is the category that is entwined with
strategy as involving a fixed structure. A place is always static and identity-forming,
referring to a fixed order that is imposed from above: place belongs the dimension of
the engineer-urbanite who draws a town plan on his drawing board. Space, on the other
hand, refers to people’s concrete dealings with place, the cluttered mish-mash of actions
taking place amongst fixed places and structures and inevitably escaping any kind of
control” (Bocken, 2017, p. 16).
Spatial concepts in RE “concern the way in which specific places become imbued
with particular social, symbolic and religious meanings as well as the way in which the
meanings and representations of certain places are contested, negotiated, and transformed through individual and collective action” (Rothgangel, von Brömssen, Heimbrock & Skeie, 2017, pp. 7-8). Until now this “spatial turn” has not taken place in
RE yet, the same authors argue. The SpiRiTex-project aims to begin this turn, not in
theory, but in praxis through field research with future RE-teachers (based on observation, logbook entries and interviews). The three years (2018-2020) project is based,
prepared, executed, evaluated and investigated at the Faculty of Catholic Theology at
the University of Bonn. In this paper (1) the context, (2) the scientific orientation
and (3) the concretization of the project are discussed, respectively with a culturalhermeneutical [“cosmopolitan RE”], a methodological [“learning in the presence of the
other”] and an educational-didactical [“spiritual learning”] lens. Final reflections about
the professionalization of the RE teacher conclude the paper.
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Contextualization of the project – RE in the European
learning space

The young inhabitants of the modern (virtual) city find themselves in a permanent state
of cross-fertilization: between self and other, familiar and strange, nearby and far away,
local and global, real time and virtual, etcetera. In the mind set of many of them this
list, including the vague “etcetera”, is endless and the developmental task to live happily
accordingly is a struggle. Education should be seen as a comprehensive support system
that offers existential orientation in this struggle. RE with its many specific provisions
throughout Europe has an important role to play in this respect. But the critical issue
is that even in RE, a school subject that has always been considered as sustainable and
stable, things are dramatically changing as well. Religious and non-religious worldviews
can be found these days “all over the place”, in negative or positive representations,
in highly outspoken and provocative or unarticulated and undifferentiated forms. The
“semantic potential”, so Jürgen Habermas, of religious and non-religious traditions is
at everybody’s disposal – on the street, in the newspaper, on the (not always so) ‘social’
media. Children and young people do pick up these things effortlessly and often remain
unsure about what to do with it (Roebben, 2016, pp. 2-5).
The RE of the future will not only need to inform young people about different (religious and non-religious) orientations in life, but will also need to make them capable of
understanding these orientations in dialogue with others and helping them with appropriating them in their own biographies. And for sure, new narrative patchwork identities
arise out of this process in the virtual city. Not only churches and faith communities
but also political institutions and civil society are highly aware of this educational challenge for Europe (Schreiner, 2012). Since 9/11 an encouraging pan-European synergy
has been taking place between policy making and scholarly work to clarify this issue
(Jackson, 2014b). After the Council of Europe Conference in Oslo 2004 on the religious
dimension of intercultural education (Keast, 2007) the Toledo Guiding Principles on
Teaching about Religions and Beliefs in Public Schools (2007) saw the light. The didactical transformation of this vision in Signposts (Jackson, 2014a) has been widely spread
and implemented in schools. This document clearly states that RE is more than just
providing information: “in relation to religions, it is not sufficient to teach about the
history of religions (. . . ). Religion is not restricted to practices, artifacts and buildings.
It is also necessary (. . . ) to understand the meaning of religious language, including
expressions of their beliefs, values and emotions” (Jackson, 2014a, p. 15) – and this
is also the case for non-religious belief systems. Even in countries with a so called impartial or non-sectarian multi-faith approach to RE the conviction is that young people
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need more than just solid information (Roebben, 2016, pp. 74-76). They want to see
the different life options and orientations in action, they want to talk about them and
experience them. RE should therefore be comprehensively “narrative, communicative
and spiritual” (Roebben, 2016, p. 25).
Churches have lost their monopoly as providers of meaning. Without an explicit
religious socialization, “finding religion in everyday life” (Ammerman, 2014) has become a spiritual developmental task for many millennials today, including RE student
teachers. It belongs to the personal freedom of the future teacher to connect this search
with a specific tradition and to question whether or not he/she is prepared to bear
witness to it. So, the pressure of being a person of faith, participating explicitly in the
life of the church, can no longer be justified in the framework of a RE teacher education
institution. But the fact that the RE teacher has a public role to fulfill when addressing
children and young people in issues of morality, life stance and worldview implies that
he/she is trained in the above mentioned “normative professionalization”. Religious
and non-religious worldview instances can be of value here if they focus on their core
business: offering ritual lab-space for future teachers, where they can learn to “play”
performatively and reflectively with religious practices, doing justice to the traditional
sources where these practices come from (de Groot 2018).
In line with the work of the American philosopher of education David T. Hansen one
could call the form of RE that arises out of this RE teacher education “cosmopolitan”
(Hansen, 2011). It consists of “reflective openness to the new and reflective loyalty to the
old” (Hansen, 2009, p. 137) – searching deep in the existing local provisions of RE and
retrieving the creative power of their underlying traditions, when one digs with young
people in the RE classroom into the “spiritual capital” of these provisions. Cosmopolitan
RE tries “to metabolize the new into the known, such that the latter itself takes on new
qualities” (Hansen, 2011, p. 8). It tries to develop new insights with young people,
in such a way that the old concepts take on new qualities and become meaningful in
ever shifting contexts. The SpiRiTex-project is rooted in this hermeneutical-educational
vision and aims at providing empirical evidence for this vision.

3.

Orientation of the project – inter-worldview, inter-disciplinary, inter-contextual

Methodologically the project strives at intensifying the hermeneutical communication
between future RE teachers, the rich European “traditions of openness” (Borgman,
2004) and the people of teacher education departments involved in the project. It
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also strives at creating together with all the parties a didactical concept that takes
into account the variety of worldviews, disciplines and context. These methodological
decisions will have a strong impact on the ways in which the project will be executed
and researched in the field.
The inter-worldview orientation is based on the assumption that the “teachable
moment” in dealing with religious and non-religious convictions occurs at its best in the
interpersonal encounter within specific places (space), through specific readings (text)
and performances (ritual). “Learning in the presence of the other” (Roebben, 2016,
pp. 51-55) presupposes hermeneutic-irritating settings, in which the complexity is not
reduced but stirred up, in which people feel at first instance disoriented but then excited
about finding solutions and explanations in the inner dialogue with themselves and in
the encounter with others. This is especially the case when these spaces (Bettin, 2015),
texts (Welling & Roebben, 2018) and rituals (de Wildt, 2014; Moyaert, 2018) have
lost their immediate meaning for contemporary secularized learners. Transformative
learning then takes place, not only in the mind of the students, but also in the mind
of the teachers and in the curriculum at stake: “Objects are ‘runaway objects’, never
fixed and open to change. In a setting of religious education this means that the object,
what we perhaps could call ‘students’ religious understanding’ is never fixed. It changes
as a result of the processes in the activity system. An interesting conflict arises when
there is a contradiction between new objects and old tools” (Afdal, 2010, p. 55). When
worldviews are exchanged intensively, people and objects change as well.
The inter-disciplinary orientation refers to the broad spectrum of disciplines involved
in the project: education, theology, cultural studies, media studies, ritual studies, literature, architecture, arts, etc. On top of this, the challenge for the learners will be
to perceive how space is filled with texts and rituals, how texts are ritualized in space,
and how rituals are the spatial enactments of texts. The deep discovery of meaning
of a sacred text in the embodied presence of others implies a specific conception of
sacred space and sacred ritual. The imaginable interconnections are without limits.
In the first stage of the project the focus will be on the theme of sacred space. Two
spatial-educational concepts will be of great importance: the pedagogy of sacred space
(“Kirchenpädagogik”, according to Rupp, 2005, and “Sakralraumpädagogik”, according to Leimgruber, 2007, pp. 78-79; de Wildt 2015) and the pedagogy of pilgrimage
(Jirasek, 2014; Roebben, 2016, pp. 25-42; Sagberg, 2017). Special attention will be
given to the complex relationship of the two (Sheldrake, 2001; Brown, 2004). Too much
fixation namely on sacred space (e.g. a church, a mosque or a synagogue) as the “place
of definition” in the city could actually run “counter to any meaningful definition for
the city in itself” (Sheldrake, 2001, p. 149). Space is always found in context, a building
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is always surrounded by neighborhoods. People do not live permanently in churches for
instance; they go in and out and they live their daily lives in relationship to the life of
the church. They are rather “at home on the road” then at home in the sacred space.
I already mentioned the flexibility of the postmodern learner. In his/her effort to
deal with sacred space in relationship to daily life “in the city” the learner should
therefore best be conceived of as a pilgrim. “The mode of pilgrimage is not represented
by visiting a place with religious context, but by a journey marked by the courage to
be oneself, by focusing on the spiritual aspects of the verticality of human existence,
by meaningfulness of life (including the meaningfulness of the journey). The pilgrim
can travel in both a religious and non-religious context – what matters is the spiritual
height of ideals and the depth of thoughts, openness to the visited places, a sincere
and open-minded relationship to the fellow pilgrims” (Jirasek, 2015, p. 51). This will
result in a dynamic-creative learning process: “What it may witness to is a deep-seated
human intuition that present placedness only becomes fully worthwhile and intelligible
if it is set in a larger context, and for that to happen a spiritual journey is necessary,
with the journey itself an indispensable part of the learning process” (Brown, 2005, p.
232). An interesting new connection has been developed by architects who re-invigorate
traditional sacred spaces by re-framing them into the larger contexts of contemporary
life worlds. These people literally are “reading between the lines” (see the example
below) and are creating permeability so that sacred and profane, young and old, nature
and culture, past and future, real and virtual world can meet in new and exciting ways.
The inter-contextual orientation of the project refers to the previous observation.
When people are “at home on the road” as pilgrims, seeking sense in the city and hoping to find orientation for their complex (read: vulnerable and heterogeneous) lives,
the challenge will be to re-contextualize the sacred space with them in a vibrant variety of representations. According to Richard Sennett this participative and flexible
approach to religion (e.g. Christianity) as “a religion of pilgrimage and dislocation
rather than placement” (Sheldrake, 2001, p. 149) will result in new encounters in which
“the spiritual value of diversity” (ibid.) will not be denied but encouraged. “The truly
human city is where (...) the streets are still walked in ways that lack normally defined functionality and non-planned space invites the creativity present in a multitude
of human possibilities” (Sheldrake, 2001, p. 162). Explorative learning will then take
place. The hypothesis behind the project is that future RE teachers could possibly
re-create the meaning of sacred space, when they deal inter-contextually with the future of the religious past, in conversation with fellow learners and with respect to the
development of their “normative professionalization”, even though their link to traditional religious institutions is possibly rather loose. Precisely in their approach of sacred
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space as “believers without belonging” (Davie, 1990) they are free to rethink and reshape the spiritual heritage in a variety of ways. One of the central questions of the
project is therefore how this explorative learning can happen successfully, namely how
to “liquefy” or “de-congeal” (Roebben, 2013, p. 120) the “spiritual capital” (Flannagan & O’Sullivan, 2012) of sacred space with teacher students and how to interpret
the transformations that are taking place with them. What happens when they conceive of spiritual questions in the presence of others and in the context of traditional
sacred spaces (such as a church, a temple, a mosque), although lacking religious mother
tongues and inventing other languages and expanding sacred space through new media,
performing arts, music, dance, sports, etcetera? (Nicolas & Braun, 2018).

4.

Concretization of the project – pedagogical implementation, didactical concretization and theological reflection

In the following schema the argumentation of the paper is summarized and reorganized
with a view on concrete pedagogical and didactical steps in the execution of the project:
Table 1. Theological reflection – spiritual theology

Scientific orientation

Pedagogical

Didactical

implementation

concretization
Learning at home on the

Inter-worldview approach

Transformative learning

road through artifacts/
pilgrimage, with teachers
as researchers

Inter-disciplinary approach

Dynamic-creative learning

Inter-contextual approach

Explorative learning

The SpiRiTex-project will accumulate new knowledge on RE teacher education by
actually inviting RE student teachers to participate, to perform, to deliver thick descriptions and to conceptualize what they have experienced and learned “at home on
the road”. This will mainly happen through field work (based on observation, logbook
entries and interviews). Artifacts (in the first pilot project the focus will be on religious
place and its transformations into sacred space) will be explored in the set-up of a pilgrimage through Flanders (the Northern part of Belgium) in May 2018. The fluidity of
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being at home on the road will be mirrored in the places to be visited. For instance,
the Magdalena-church in Bruges (Yot, 2018) is a hospitable place for people of all kinds
of (religious and non-religious) worldview backgrounds and with all kinds of existential
questions. The church is considered not to be a church for “seeing”, but for “doing”, a
space in which worshipping people can discover performatively new rituals, gestures and
words, however always linked to the Christian tradition. The “Kapel van de ontluiking”
(Centrum voor religieuze kunst en cultuur, 2018) is another splendid example of how a
religious institution (the La Salle Brothers in Groot-Bijgaarden, close to Brussels) has
reframed its tradition as “soul food” for spiritual seekers who come by and visit them.
The designed ambivalence of the place contributes to the revelation of its sacredness.
White panels can be unfolded to make the windows in stained glass visible and approachable for the pilgrim, but can also be closed again and conceal its background in
order to make the pilgrim start from scratch or to stir up his/her imagination in new
ways. The Archdaily price winner of the worldwide best sacral building in 2012, called
“Reading between the lines” (2018), in the hills of Borgloon, is a third example of how
pilgrims articulate sacred space, in coming together and creating a new “ecclesia” of
transparency and vision for the future.
In the three examples the sources of lived religion can become re-sources for transformative, dynamic-creative and explorative learning. Following Kim de Wildt (2015, p.
94), the sacred space can evolve into a sacred “learning” space, when people learn from
each other as meaningful others, communicate and authentify their newly found insights
in each other’s presence and ascribe these insights to the place they discover on their
pilgrimage in life. The above mentioned examples are creative re-conceptualizations of
sacred space in their relationship to environment and context. These are spaces waiting
“out there” to be discovered in transformative, dynamic-creative and explorative ways
of learning “in here”, by walking and reaching out and by reflecting and taking in.
The didactical concretization of the project is work in progress. The specific didactical literature still needs to be written. It will be as such one of the sub-outcomes of
the project. Tools and instruments are provided in popular educational literature, but
a coherent didactical concept is lacking and will need to be constructed step by step
during the first field trip. Of course, the above mentioned German concept of “Sakralraumpädagogik” (pedagogy of sacred space), alongside with performative and aesthetic
pedagogies, will provide participants with helpful insights and practices, but – as was
argued before – the relationship with the context and the experiences of “lived faith” of
the participants-as-pilgrims still needs to be addressed and investigated. Bettin (2015),
Della Dora (2011) and Kindermann & Riegel (2018) point moreover to the necessity
of a larger didactical framework to integrate the field trip: “effective field trips have
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to be integrated into a whole instructional sequence, preparing the pupils for the field
trip and reflecting the experiences during this trip afterwards” (Kindermann & Riegel,
2018, p. 145). Della Dora offers first elements for a curriculum of sacred space: “first,
to acquaint the students with current debates and theories on sacred space; second, to
critically evaluate merits and limits of each through field practice and third, to help
them to go beyond these approaches and specific sites and think about new ways and
vocabularies to theorize sacred space“ (Della Dora, 2011, p. 164). After evaluation of
the pilot project in Flanders new trips will be planned in the following years (e.g. the
middle Rhine-valley and Cologne, Prague, etc.) and the scope will be expanded in the
direction of more (religious and non-religious) diversity with regard to the participants
and their respective spaces, texts and rituals.
It goes without saying that this kind of participatory learning can and should result
in participatory research. Future RE teachers can and should learn to understand themselves as teacher-researchers (Bakker & Heimbrock, 2007; Stern, 2016) – educationally
and theologically – as part of their development as normative professionals. First of
all educationally: during the project the professional habitus of the teacher will be put
to the test and will need to be reflected afterwards. According to the German RE
researcher Stefan Heil this habitus includes three elements: “(1) a case specific transformation of (2) a repertoire in substance, which then (3) is leading in a specific relational
context to an appropriate solution” (Roebben, 2016, pp. 116-118). Adapted to the
SpiRiTex-project this means: the professional teacher knows how to (1) concretely and
flexibly (2) open up the sacred space for (3) a concrete encounter of a community of
learners with and within this space – and in doing so, reaches a common and new insight
together with this learning community.
Secondly, this professional disposition of the RE teacher is especially contested in
the field of RE – and more specifically in RE “fieldwork” such as in this project – by
the issue of “belonging” to or “witnessing” of a religious tradition. How to transmit
religious content (space, ritual, text) authentically and communicatively without being
embedded in religious community? As was argued before this issue is one of the central
hypotheses of the project and as such one of the intriguing research questions accompanying the project: how do future RE teachers, who are part of millennial culture,
struggle with the transformation of religion in everyday life, how are they attentive to
the spiritual developmental task of discovering meaning within this complexity and of
creating didactical support for this task? The only educational approach that seems
to be valuable here is the combination of a performative (see above) and a reflective
one (Pirner, 2012), which according to the German religious educationalist Thomas
Schlag implies a “double subjectification”: what is expected from young people in the
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classroom should also be expected to be part of the developing educational habitus of
the teacher (Schlag, 2012, p. 258). Theologically this disposition can be considered
as spiritual: learning to understand, to reflect and to evaluate one’s own spiritual biography (Pirner, 2012, p. 120) in the presence of meaningful others and in the light
of a personal spiritual journey (Altmeyer & Woppowa, 2006; Gellel, 2010; Caloun &
Habringer-Hagleiter, 2018) – here intensified through meaningful landscapes (Štěch,
2017), through sacred space and pilgrimage. Based on the model of theological action
research (Cameron, 2010) new theologies can emerge out of the project, radically open
for inter-collegial interpretation. The assumption is that spiritual learning-on-the-road
will result in new forms of spiritual theology. The teacher-pilgrim will be invited to reconsider his/her professional theology in the light of the journey. In this respect he/she
will be a permanent learner alongside his/her students in the RE classroom.

5.

Conclusion

The aim of this paper was to create a comprehensive framework for transformative
learning in RE in the midst of a European continent in motion – socially, culturally
and spiritually. The religious heritage of the continent is waiting to be explored on the
basis of a transformative, “cosmopolitan” concept of RE. Future teachers are the main
actors in this exploration. By visiting iconic places within changing landscapes, being
open for new experiences on the journey, they will “learn by doing” what it means to be
a pilgrim in life. It is my contention that this kind of spiritual learning (for their own
profit and later transferred to the RE classroom) will generate new spiritual theologies.
It implies the risky receptivity for what the next generation of RE teachers has to offer
to the academic discipline of RE – based on their experiences in the field, walking with
them through the landscape, listening with them to the voices of the past and to their
vision for the future. The SpiRiTex-project aims at gathering hermeneutical insights
and didactical outlooks for this journey. In future papers the results of the pilot project
of 2018 and the follow-up projects in 2019 and 2020 will be documented and discussed.
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Nicolas, J. & D. Braun (2018). Räumliche Aneignungskonzepte und ihre Relevanz am Beispiel des
Reggio-Projektes [non-published research report].
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europäischer Diskurse und Entwicklungen aus protestantischer Perspektive. Münster/New York:
Waxmann.

Peer-reviewed article
΄Αρθρο με διπλή κριτική αξιολόγηση

22

BERT ROEBBEN

Sheldrake, P. (2001). Spaces for the Sacred. Place, Memory and Identity. London: SCM Press.
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Abstract
This qualitative research aims to explore the experiences of students in the implementation of prayer services in religious high schools in Israel. Twenty boys
aged 16–18 years old from four different schools were interviewed as part of this
qualitative research study. Interviews were conducted with these students during
2017–2018.
The research focused on what students felt were the goals of prayer services in
schools, and the challenges faced in their implementation. The research points to a
whole range of reasons why these services are not maximizing their impact on the
religious development of many students. Most interestingly, the research highlights
the opinions of students about how these services can be improved to provide a
more meaningful experience for them. While this research was conducted within
the ethos of Jewish religious schools in Israel, it provides important data about
students’ views on prayer and their spiritual development which can be of value to
other religious denominations as well.
Keywords: prayer, religion, experiences, students

1.

Introduction

The following qualitative research focuses on the experiences of twenty students aged
16-18 during prayer services in four Jewish religious high schools for boys in Israel, and
the particular challenges that are faced in the provision of this aspect of religious and
spiritual education. These high schools are all boarding schools where students live on
campus during the week and go home for most weekends. Religious boarding schools
for Jewish high school students is quite a common phenomenon in Israel.
In order to understand these challenges, it is important to understand the context
in which these schools operate.
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Jewish Religious High Schools in Israel

The religious educational system in Israel is supervised by an authority within the Israel
Ministry of Education called Chemed. The ethos of Chemed is that it is committed to
provide an education that is based on the principles of the Torah and Jewish Law and
the observance of its commandments. Educating towards belief in God is a cornerstone
of Chemed’s ethos (Chemed, Ministry of Education, 2016). The provision of prayer
services in schools is seen as part of this commitment to Jewish law, as daily prayer is
considered a religious duty (Nissel 2001). About 25% of all students in schools in Israel
belong to the Chemed system.
In the non-religious state education system in Israel there is no requirement for
prayer services and so almost no schools have them. As such, this study is only relevant
to the religious Chemed system.
Chemed caters for a wide range of religiously observant populations. Most of these
schools are co-educational, offering a dual curriculum comprising of both religious and
general studies. A significant number of these schools, however, are single sexed, providing a more intense religious educational program. Generally, parents who are inclined
to a more religious lifestyle tend to send their children to single-sex schools, which they
believe are more conducive to the religious development of their children. Prayer services in Chemed schools take place in the morning (for about 40 minutes) and in the
afternoon (for about 15 minutes). Some also have an evening service (for about 15
minutes) depending on what time the school day finishes.
While the Chemed system is seen as doing a good overall job in providing religious
education for its population (Chemed, Ministry of Education, 2016), it faces various
tensions in implementing its vision. Firstly, offering a dual curriculum with rigorous
religious studies in the morning and general studies in the afternoon, creates a highpressured learning environment which is stressful for some students. Secondly, by stating
that general studies are almost on par with religious studies, at least by the equal time
devoted to both, it can give the impression of a duality of vision which could water-down
the religious vision of the schools. The discussion on prayer services below, therefore,
needs to be considered within the background of these tensions.
As has been noted, this research focuses on a particular population within Chemed –
religious dormitory high schools for boys. This is for a number of reasons. Firstly, while
the religious orientation of Chemed in general can be very widely defined, this single
sexed population has a more clearly defined ethos, thus allowing for easier comparison
between schools. Secondly, all these schools have services three times a day - again
allowing for more accurate comparison between them. Many Chemed schools have
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prayers only twice a day, and all Girls’ schools only have prayers once a day in the
morning. Thirdly, as the study focuses on boarding schools, a comparison can be made
between the challenges of students being woken up to prayers each morning and its
impact on the implementation of prayer services.

3.

Review of Literature-Spirituality and School Prayer

This section will first provide a review of literature in the area of spirituality in general,
and children’s spirituality in particular, and then relate to research on school prayer with
particular reference to Jewish schools. An exploration of the meaning of spirituality and
its connection to school prayer is important, because it provides a platform for discussing
key questions that are central to this research paper. Firstly, what are the goals and
purposes of prayer in Jewish schools in the eyes of the students? Is the prayer service
to be conceived merely as a performance of a ritual required by Jewish law, without
necessarily requiring forming a spiritual connection to God, or is it an expression or
desire for communication with the sacred and the divine - what may be conceived as a
“spiritual act”? Secondly, what are the types of challenges these students face in their
participation in prayer services at school? An exploration of the literature about the
notion of spirituality and its connection to prayer in general, and to school prayer in
particular, therefore provides a fundamental background to the study.

4.

Spirituality

Scholarly and scientific activity, particularly over the last 50 years, has generated plenty
of data about spirituality. The increase in interest, particularly as to the study and
meaning of spirituality, has been well documented by researchers. Tacey (2000), for
example, sees spirituality as having a relationship with transcendence, while Nye (1996)
considers it as part of the inner psychic of life. International and governmental institutions and education departments have stressed the importance of spirituality as an
educational goal. They include the report to UNESCO of the International Commission
on Education for the Twenty First Century, which identified four guiding principles of
education -“to know, to do, to live together, to be”. The spiritual dimension, with an
emphasis on the moral aspects of life, was seen to meet the goals of learning to “live
together and learning to be”. The Convention on the Rights of the Child (United Nations, 2004) stated that the development of children’s spirituality was a right. In this
article, each child was said to have a right to a standard of living which was “adequate
for physical, mental, spiritual, moral and social development”.
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But what does the development of children’s spirituality mean? Engebretson, de
Souza and Salpietro (2001) used senior primary and middle secondary students in their
investigation of the concept of spirituality. Spirituality in the lives of teenagers has also
been the focus of research by Duffy (2002). She investigated children’s spirituality and
gathered data about their ideas, concepts and experiences. She found many examples
of the use of prayer as part of the spiritual life of students. McClure (1996) considered
spirituality in children to be an innate capacity, likening it to the linguistic capacity.
Just as a child is in some way “pre-programmed” to learn the syntax of language, so
too the child has an awareness of the spiritual search for meaning, value and purpose.
Stewart (1996), such as McClure, considered spirituality as an inner reality. She believed
that all children hold some things in life as sacred, that is some things which are held
in a special spiritual relationship. She considered that these “sacred” objects act as
“icons”. They invite children to “wonder, to puzzle, to imagine, to dwell in mystery
and ask the big essential questions of life (Stewart, 1996, p. 43). It was through sacred
objects that children were given inner strength and confidence to explore new areas of
life. In this way the spiritual life of connection to the “sacred objects” was central to the
development of the child. Stern has a much wider definition of spiritualty as it applies
to the school. He defines the “spirit of the school”, as “an inclusive community with
magnanimous leadership that enables friendship through dialogue in order to create and
evaluate valuable or beautiful meanings. . . and good people” (Stern 2018, p. 193).

5.

Prayer and the School

Prayer is a key element in all religions, and it has been shown to be one expression
of spirituality. In the Jewish tradition, for example, prayer is “an expression of man’s
constant awareness of the divine.” (Stensaltz, 1996, pp. 179-188). There is in prayer
a feeling of connection to the God of history who shows himself through the works of
man (Twersky, 2001). For Christians, prayer is connected to the revelation of a God
who cares (Foster, 1992), and investigating the concept and meaning of prayer is closely
related to the relationship with God.
Turning to prayer in schools, de Souza (2016), who writes from an Australian context, makes a case that communal religious practices such as prayer relate to the deep
spiritual nature of human beings. Thus they are critically important for education that
fosters full human development. Clearly, according to her view, there is a relationship between spirituality and communal prayer. In the UK, the Education Act of 1988
explicitly requires schools to provide for the physical, moral and spiritual wellbeing of
children. This requirement mandates the provision of ”collective worship” for a ”broadly
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Christian character” in all schools. The requirement for ”collective worship” has been
understood in different ways. According to Avest (2018), for example, the term refers
to attentive observing and listening, or loving and admiring what people have in common. It is not necessarily directed to worship of a higher being. Warner (2000) has
a different view. Her interpretation of spiritual development is fundamentally religious
and therefore collective worship is an activity that connects the worshipper to God.
She writes, “to me, it is a simple offering of the day to God. This may be in the form
of a well-prepared assembly [. . . ] or in the form of a quiet time of reflection or prayer
before going to lessons [. . . ] however God must be addressed” (Warner, 2000, p.78).
The relevancy of this requirement, particularly as has been interpreted by Warner, in a
pluralistic society, is being strongly debated, especially over the last number of years.
For example, Evans (2015) has written: “the law at it stands is an anachronism: the
legacy of a society unrecognizable from the diverse and pluralistic society of today where
citizens hold a wide variety of religious beliefs, and increasingly, no religious beliefs”.
Others call for greater flexibility, including opportunities for reflection relating to a
range of faiths or spiritualities (Richardson & Hunter, 2018). In short the notion and
purpose of prayer or communal worship in schools is one which can be understood and
interpreted in different ways.
Focusing on the literature relating specifically to adolescent prayer in schools, which
is the subject of our research, it has been noted that an individual’s understanding of
prayer and the content of his or her prayers shift dramatically across the developmental
lifespan (Drelich, 2017). In one study of youth, ages 12–20 years of age, prayer was
described as appearing in two development variants: young prayer and mature prayer
(Periello & Scarlet, 1991). The motivation of young prayer is the desire to have God
change reality to match the wishes of the supplicant, with a focus on what God can do
for the individual. Mature prayer, which emerges sometime during adolescence, shifts
from a demand directed at God to a conversation with God. Kessler (2007) discusses
how adolescents “grapple with the profound questions of meaning and purpose and the
desire for a personal relationship with God”. Prayer, then, can serve as a vehicle for
exploring the self and a spiritual relationship with God.

6.

The Challenges of Prayer Services in the Jewish School

Regarding the practice of prayer specifically in Jewish schools, there is a paucity of
research into what is happening in this area. However, over the last few years we do
have some indications from researchers about overall trends regarding the experience of
prayer in Jewish schools, particularly outside of Israel.
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In the primary school, singing is often central to prayer services in these grade
levels, which both makes the experience pleasurable for the students (who like to sing)
and achieving the goal of familiarity with the words of the liturgy, but without either
a cognitive or emotional connection to the meaning behind the words (Wachs, 2009;
Golombek, 2011).
In the middle school (11-14 year old students) services are often a challenging educational environment, where the students are no longer as compliant and cooperative as
they were in their elementary grades, and where they are asked to engage in an activity
lacking meaning for them (during a developmental stage where they are engaged in identity formation and connection making). This often leads to rebellion against the norms
of prayer to varying degrees (Golombek, 2011). Rarely are there middle schools that
use prayer time for ‘meaning making’ activities, and few middle schools dedicate classroom time to prayer education (Goldberg, 2014; Siegel, 2016). Jacobson-Maisels (2013)
argues for the importance of educators who have a deep, conscious, meaningful and developed relationship with prayer, and who have developed a systematic understanding
of prayer as a spiritual practice.
In the high school, in general, the more Orthodox the school, the more likely it
seems that the prayer experience intends to replicate that of the parental community
(Rose, 2017). As such, Orthodox schools tend to provide a prayer service that includes
all the liturgy students would say in a synagogue. Prayers are led by a prayer leader,
as in the synagogue, and last for a similar time, thirty minutes for the morning prayers
and fifteen minutes for the afternoon prayers. Some schools provide creative prayer opportunities, allowing the students the choice to participate in non-conventional services
(Wachs, 2012; Goldmintz, 2014). Others will implement a curriculum in the classroom
to supplement and enrich the prayer services in the school, but the majority will not
invest precious instructional hours on prayer (Goldmintz, 2017; Siegel, 2016).
In Israel, some scholars have focused on the challenges faced by educators in the implementation of prayer worship in schools, and some of the reasons for these challenges.
In particular, they note that many students do not willingly take part in these services
(Atid, 2002; Rappel, 2003; Simon, 1996). Steinsalz (1996) claims that prayer can only
be taught within the perspective of educating for belief in God, and for a prayer service
to be successful it must include the opportunity for the student to develop a connection
between himself and God. Religious schools, he posits, do a good job in teaching prayer
literacy, but do not do enough in developing the spiritual world of students. As such
there is a dissonance between the formal act of prayer recitation and the inner spiritual
world of the student. Simon (1996), while agreeing that more focus should be spent
in developing the students’ personal connection to God, suggests there is another area
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that needs to be addressed. Students don’t appreciate the beauty of the prayers because
they have never been taught the deep messages behind the prayers. They are mumbled
rather than internalized. Students should learn about when the prayer was written, its
structure and historical background as to why it was written. Rudik (2003), suggests
that the difficulties students have with school prayer are connected to the demands of
the school curriculum. Thirty non-examinable prayer minutes within a crowded, rigorous, test-orientated school day is not conducive to a serious and meaningful prayer
experience. Adler (2003) posits that in societal norms and values in which the material
is the center of man’s desires and needs, the development of man’s spiritual world takes
second place, if at all. This attitude has a negative effect on the efficacy of school prayer.
However most of the above data is anecdotal rather than research based. There
is little qualitative or quantitative data about the state of prayer in Jewish schools
worldwide in general, and in the Israeli school system in particular. In addition to this,
little attempt has been made to question students themselves about their experience
of school prayer and how it can be made a more meaningful experience for them. One
recent study by Sudus (2015) researches religious girls’ attitudes to school prayer, but
only from the perspective of their teachers. The girls themselves were not interviewed.
Another by Drelich (2017) explored the long term impact of a seventh grade prayer
program in New York. He emphasizes the place of the teachers in the school prayer
services. He notes the plethora of negative comments students expressed about teachers
whose primary focus was keeping students quiet, which caused cynicism and rejection
by the students.
This paper intends to chart new waters in this topic, researching the experiences
of 16–18 year old boys in religious high schools in Israel regarding their attitudes to
prayer. This is a first attempt at providing more systematic research data for high
school students in Israel.

7.

Methodology

The methodology used in this study followed a qualitative research model. This type
of research tries to capture what participants experience on the topic in their own
words (Shkedi, 2003). Twenty students between the ages of sixteen and eighteen were
interviewed, using semi-structured questions prepared in advance utilizing the model
suggested by Patton (2003).
Students interviewed were chosen using two types of purposeful sampling (Patton
2015). The first was a typical purposeful sampling strategy which reflected the average
person, situation or instance of the phenomenon of interest (Meriam 2016). The second
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method utilized was a snowball, chain or network sampling, a strategy involving locating
a few key participants who met the above criteria of typical purposeful sampling for
participating in the study, who then referred the interviewer to other participants.
Students named other students who exemplify the characteristics of interest in the
study.
All interviews were recorded by tape and then transcribed. In order to maximize
the validity of the research, observations were conducted during prayer services. In
addition, the strategy of member checks was used to ensure internal validity of the
data. Respondents validated the interview data by providing feedback on the emerging
findings (Merriam 2016).
Regarding the number of respondents (20), once twenty students had been interviewed from the various schools, the emerging findings felt saturated (Merriam 2016)
in that the same phenomena began to repeat themselves and little new information
surfaced. This adds to the validity of the research.
The interview data was analyzed using a method of categorization (Alpert 2007)
which identified the core recurring topics in one interview and then extrapolated and
compared them to other interviews.
Three research questions formed the basis of student interviews:
1. What are the goals and purposes of school prayer in the eyes of these students?
2. What are the challenges they experience during the course of school prayer?
3. What strategies would they suggest to address them?

8.

Findings

Students were first asked to describe the religious environment in their schools and the
place of prayer within the school day. While these boys study in different religious high
schools throughout Israel, they had similar descriptions of their experiences. In the
words of one student which was largely typical:

“Prayer is a central component of the school day. We pray three times a day: morning, afternoon and evening. Most of our morning timetable is focused on religious
studies and we study Mathematics, English, Sciences, etc. in the afternoons. The
religious environment pervades the school, so prayer is an important component of
that environment”.
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Goals of School Prayer

The students, however, had different views about what they saw as the goals of school
prayer. In the words of one:
“Prayer is something we do as part of the timetable of a religious school. That is
part of the daily routine. We have classes in which we learn about Judaism so this
is part of that”.

This student sees prayer in school as one segment of the school day. Something you
“do” similar to the religious classes you attend. Daily prayer is an important Jewish
religious requirement that has to be performed within a religious school, but has no
“spiritual” meaning beyond this.
However, other students describe the prayers in school as the opportunity for a
spiritual experience in which they strive to connect to God. Rarely do they feel such
an experience, but they strive towards it. In the words of one:
“In most prayer services I don’t feel close to God - I feel it was hardly worth it - but
occasionally it does it for me - and that is awesome.”

Another student offers a different insight into the goal of prayer. He addressed that it
helps him in developing his relationship to God.
“Prayer offers me the greatest opportunity to connect to God. We don’t have any
more miracles as we had in Biblical times. Then we saw God in all his power. Today
prayer is the only way we can connect to Him.”

Another student offers a different perspective to the place of prayer in his school day:
“I know when I get up in the morning, I have to “break” my sleep cycle in order to
pray - so too during the day I have to “break” my free time to make room for God.
That makes prayers so important.”

However there is another group, a smaller voice in number that sees no value in the
prayer service at all. In the words of one:
“I go to a religious school because my parents want me to. It is a good school academically, so I suffer prayers but not more than that. I really don’t believe in God. I
go through the motions.”

For this student, the goal of school prayer is formalistic at best. It is an activity which
is part of the school timetable - nothing more.
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10.

Challenges Regarding School Prayer

Students were asked about specific challenges that they had with school prayer. Some
are challenged by a number of technical issues connected to prayer services at school.
For example, one difficulty mentioned by students is the fact that prayers are said early
in the morning when many have just woken up and are barely awake. In the words of
one:
“At 7am in the morning we are half asleep. How do you expect us to take prayers
seriously? Why don’t we pray later in the day? Many of my friends fall asleep during
prayers”.

Many students discussed another challenge they had with prayers - their difficulty in
understanding the meaning of the prayers and their relevancy to their lives. Even those
who were striving for a spiritual experience in prayer found it difficult to understand all
the words of the Hebrew prayer (and these are Hebrew speakers). The prayers, some
two thousand years old, are written in classical Hebrew and are very distant from an
adolescent living in the 21st century. In the words of one student:
“I don’t even understand what I am saying sometimes, so how can the prayers be
meaningful to me? I wish I could change the words in some of the prayers. . . ”

Another student expressed similar thoughts:
“I feel sometimes I am kidding myself. . . I come to service because I have to, mumble
words that I don’t always comprehend. . . what is the point?”

It is not only the words that students find difficult to understand, but also the relevancy
of some of the prayers which do not necessarily speak to the modern-day student. For
example, one student said:
“How are the prayers requesting a return to the temple service relevant to me? The
temple does not mean anything to me today - we have not had one for thousands of
years.”

For others, the repetitive nature of the prayers makes it difficult to transform the service
to a meaningful experience.
“We say the same standing prayer three times a day, morning, afternoon and evening.
At some point you say to yourself, I have already said this twice today. It is more
like a boring ceremony than a meaningful service. I say to myself: let’s just get over
it. . . ”
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While there is place for personal prayer in the Jewish liturgy, these opportunities are
far and few between. In the words of one student:
“There is only a small part of the service that one can add personal requests. Most
of the time I am listening to the prayer leader and quite passive - there are few
opportunities in the daily service to sing”.

A particularly thoughtful student mentioned an interesting theological issue he had with
prayers. In his words:
“I really have difficulty praying to God. To whom am I actually praying? Who is this
invisible being I am talking to? Other religions have various visual images to pray to
or guide you in your prayers. . . but we have nothing. . . it is really difficult to pray
in the Jewish religion! I am saying words I don’t connect with, to a Being I don’t
connect to.”

In order to strengthen the validity of the data gleaned from the interviews, prayer
services were observed in the various schools. Many of the issues mentioned in the
discussions were validated. A good number of students look very tired in the morning
prayers, with some leaning their face on their hands and on the table; others are saying the prayers, some clearly with devotion. The majority sit respectfully but do not
participate actively in the service.

11.

Addressing the Challenges of School Prayer

After discussing the challenges they face in school prayer, students were then asked to
share ideas about how these issues could be addressed. They suggested some interesting
ideas. In the words of one student:
“We need to change the language of prayer to make it less archaic and closer to our
lives. Even if we can’t change everything, and I would not want to change everything,
I am a traditional Jew, but still let’s include some modern-worded prayers, take a few
of the older-worded prayers that none of us really understand out of the liturgy”.

Other students offered similar thoughts, but felt that this was not a very practical
suggestion. In the words of one:
“We’d love to change the words of some of the prayers to make them more accessible,
but who are we to do that? The Rabbis have set the formula for prayer, it is not our
role nor within our power to change that”.
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Two students had a practical suggestion to help them understand the words they are
saying in prayer:
“We study lots of Bible and Talmud in school but we have no lessons on prayer. We
are meant to understand them by osmosis. Yes, we had some basic explanation in
grades 2 and 3, but now we are older, we need more deep explanations that we need
to learn in class before we pray. That would make a big difference”.

This suggestion was then shared with all the interviewees from all four schools. They
all said this was a valuable suggestion which should be adopted by all their schools.
A number of students made another suggestion - to shorten the length of the prayers.
As one said:
“It really is hard to concentrate for 40 minutes every morning. How about shortening
the prayers - do we have to say them all?”.

Another issue is the fact that the Amidah (standing prayer) is said three times a day
with the same words in the liturgy. As one exclaimed:
“that is so tedious and boring - let us say that prayer is just once a day. . . that would
make prayers less bothersome” .

But again, students posited that this suggestion was not practical. In their view, this
was something for the Rabbis to do not them. One other suggestion to make prayer
less tedious is to introduce singing at various places in the text. As one said:
“If we sang at various parts, that would change the face of prayers in school - it would
be something we do together”.

One student had an interesting idea about how the monotony of repeating the same
liturgy can be at least partially addressed. In his words:
“I remember the time we prayed together on the top of a mountain during a school
trip. It was amazing. We all got up early to see the sunrise, climbed together to the
top of the mountain and prayed - I felt close to God, perhaps the first time in my
life. I wish we could do these trips more often. I know I can’t pray like that in school
every day, but a few times a year in a different environment would be great”.

In summary, students raised a variety of challenges they have with school prayer. Some
are connected to technical issues like the early start of prayers. A few focused on spiritual
challenges; praying to a being they have never seen and who they are not sure if he
exists at all. However, the most repeated concern was their lack of understanding of the
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meaning of some of the prayers and their relevancy to their lives. This is compounded by
the fact that the same prayers are repeated three times daily, making the act of prayer
monotonous and boring. There is little opportunity for them to engage in personal
prayer.
The students also offered some interesting suggestions for dealing with these challenges, including: fixing a time in the schedule to learn about the prayers, changing the
prayer setting from time to time and introducing singing and music to make the prayer
service more lively.

12.

The Role of the Teacher in School Prayer

Most of the students felt that the role of the teacher in school prayer is problematic.
He often becomes a disciplinarian figure rather than a religious role model. Often
punishments are given to students who are not participating in the prayers or not
coming to the prayers on time. In the words of one:
“The biggest problem we have with school prayers is the attitude of the teachers
towards us. In our school, a student who does not come to school prayers three times
in the term is punished”.

All the students shared anecdotes on this issue, which either happened to them or their
friends. In the words of one:
“In a classic case, which happens often, the teacher will punish a late comer to prayers
by saying “Tomorrow come 15 minutes earlier.”. And if this does not help, he will
say the next day “Come 30 minutes earlier.”. But the teachers don’t ever deal with
the source of the issue. The teacher does not ask, “Why don’t you come earlier?
What is your difficulty?”

Another student describes a similar situation but in starker terms.
“I don’t feel that the teachers really care about this issue in my school. There was
recently a twelfth grader who was suspended from school because he regularly came
late to prayer services. He wrote a letter to his teacher saying; why is it that you have
never asked me why you do not get up, you never tried to improve the situation”.

However, in one of the other schools, students have noted a change of attitude in recent
times. In the words of one:
“I can see that the teachers are recently trying to make an effort not to force us to
pray. They can see it is counter-productive. The policy now is that students have to
come to prayers but are not required to pray. You have an obligation to be there just like in any class, but not more than that. I think it is so much better”.
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This non-coercive attitude towards prayer seems to be having a positive impact on
students.
In the same school, teachers have begun a voluntary “prayer club” in which students
come to an open discussion about prayer and its meaning. In the words of one:
“For the first time regarding prayers I feel I am being listened too, my teacher is trying
to understand where I am coming from, what questions I have both in understanding
the text and about God and most importantly he is not forcing me to do anything. . .
that for me means everything. . . ”.

13.

Discussion and Conclusions

This qualitative research investigated the experiences of twenty high school boys in four
religious high schools in Israel regarding their attitude towards school prayer. Particularly, it focused on what they thought were the goals of school prayer; what challenges
they had in school prayer and how they thought they could be addressed.

14.

Goals and Challenges of School Prayer

Regarding the goals of school prayer, there was a range of responses. There were those
who felt that it was no more than a religious Jewish requirement; others who felt that
it was part of the school day timetable in a religious school, while others, a smaller
number, saw it as an opportunity to come close to God.
Looking at the challenges faced by students, some are technical like the early start
of prayers. Others would appreciate greater understanding of the history and structure
of the prayers. Theological issues such as belief in God and the effectiveness of prayer
in changing one’s fate, are also challenges faced by these teenagers.
The literature seems to support these findings regarding the challenges of students
in school prayer, as expressed in their interviews. In particular, the debate between
Steinsalz (1996) and Simon (1996) is relevant here. According to Steinsalz, the root
of the issue is that schools do not do enough in developing the inner spiritual world of
the student. For school prayer to be successful it must include the opportunity for the
student to develop a personal connection to God. Drelich (2017), in his research of high
school prayer in a Jewish school in New York, shares similar views in that he found
that students wish to create their own relationships with God. They value those prayer
groups that allow time for students to enter their own “spiritual time” and come close
to God.
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For Simon, the core issue is different. According to Simon, what is needed are lessons
to teach students about the history, and structure of the prayers.
The findings of this research, however, indicate that the Simon/Steinsalz and Drelich
discussion is only partially relevant to the challenges faced by high school students in
relation to school prayer. While spiritual aspects involving the connection with God are
related to the findings, as is to a lesser extent the history and structure of the prayers,
it is the difficulty in understanding the meaning of the prayers and their relevance to
students’ lives which appears to be the most predominant challenge shared by these
students. As has been shown, the fact that many of the prayers are written in ancient
Hebrew makes it difficult for students to understand or identify with the messages of the
prayer. Beyond the language, the content of some of the prayers does not necessarily
speak to the 21st century student. For example, prayers requesting a return to the
Temple service are not deemed relevant to many of these students. The monotony and
repetition of the same daily prayers adds to the sense of distance from the prayer service.
This research finding seems to indicate that neither Simon, Steinsalz nor Drelich
have fully appreciated a core challenge students face in their prayer services. Some
students indeed wish to develop a greater spiritual connection with God, and others
have theological issues of belief. Some would also value more understanding of the
history and structure of the prayers. But it is the meaning of the words and relevance
of the prayers to student’s lives that appears to be of most concern.
From the interviews, it seems that the role of teachers in school prayer is a critical
factor in the successful implementation of the prayer service - a more disciplinary approach does not seem to have a positive attitude towards this activity. This finding is
supported by the literature. Drelich (2017), points to the negative impact of teachers’
authoritarian practices that emphasize compliance and/or coercion rather than spirituality or relationship. He notes the plethora of negative comments students expressed
about teachers whose primary focus was on keeping students quite, or taking attendance. The former causing cynicism and the latter creating resentment, particularly
with students who have difficulty in waking up in the morning.
However, there is another aspect of the student-teacher relationship which is addressed by Drelich and to a lesser extent by students in their interviews in this research. Drelich identifies the positive influence on students’ prayers when teachers use
a relationship-based approach, taking a personal interest in students’ lives, or demonstrating respect for the students’ own strivings toward an authentic relationship with
God.
Drelich’s comments seem to concur with the the various suggestions made by students to address the above challenges. From the interviews it seems that a more col-
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laborative approach in which teachers listen to students concerns and allow them more
space to decide if they want to pray or not, would seem to be a good way to create a
more positive attitude to this activity. This could also include discussions on faith and
belief which presently, in all schools, have no forum for discourse. In addition, more
opportunities in the school timetable to learn about the meaning of the prayers would
also be helpful. It would also seem that greater flexibility about when prayers are said
in the school day and for how long would be useful.
In conclusion, it is hoped that this study of students’ experiences will be helpful
not only to leaders of Jewish religious schools in Israel, but also for all denominations
interested in making prayer services a more positive and meaningful experience for their
students. The major finding of this research is that students seem most concerned about
finding relevance and meaning through understanding the words and messages of the
prayers themselves, and has implications not only for Jewish schools, but for schools of
different faiths around the world.
This research seems to indicate that the major question that high school students
are grappling with in prayer is: what does this prayer mean and what does it mean
to me? Making prayer services in schools more meaningful and relevant to students’
lives would seem to be of importance to educators whether they be in Jewish Schools
in Israel, Muslim schools in Turkey, or Catholic schools in Malta. How that can best be
done is an open challenge for all those involved in the planning and implementation of
school prayer services in schools throughout the world.
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Περίληψη
Το άρθρο αναφέρεται στον ρόλο που καλείται να διαδραματίσει ο διαθρησκειακός διάλογος στον χώρο της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης. Περιλαμβάνει επισκόπηση των
σημαντικότερων διεθνών κειμένων και ερευνητικών εφαρμογών, και παρουσιάζει μια
εμπειρική εκπαιδευτική έρευνα που διερευνά την αποτελεσματικότητα του διδακτικού
διαθρησκειακού διαλόγου σε συνθήκες μικτής θρησκευτικά τάξης. Η έρευνα εφαρμόστηκε ως μελέτη περίπτωσης σε βάθος ενός χρόνου, στη διάρκεια δύο σχολικών
χρόνων, 2016-17 και 2017-18, σε ένα λυκειακό τμήμα σχολείου της Αθήνας, το μοναδικό τμήμα του σχολείου στο οποίο φοιτούσαν χριστιανοί και μουσουλμάνοι μαθητές.
Για την ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν ποσοτικά αλλά και
ποιοτικά μεθοδολογικά εργαλεία, και αξιοποιήθηκε η συνεργασία ανεξάρτητων κριτών.
Τα ερευνητικά ευρήματα ανέδειξαν τον πολλαπλό ρόλο του σχολικού διαθρησκειακού
διαλόγου ως προς τη διδακτική αποτελεσματικότητα που αυτός έχει σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων επικοινωνίας και διαλόγου, αλλά και στάσεων απέναντι στη θρησκευτική ετερότητα. Ταυτόχρονα, διαφάνηκε η δυνατότητα αποτελεσματικής εφαρμογής
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ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

διαλογικών πρακτικών για τη διδασκαλία των θρησκειών στον χώρο της ελληνικής
Θρησκευτικής Εκπαίδευσης, όταν ακολουθούνται οι σχετικές συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης, κάτι που ενθαρρύνει την εκπόνηση αντίστοιχων ερευνητικών
πρωτοβουλιών.
Λέξεις κλειδιά: διαθρησκειακός διάλογος, θρησκευτική ετερότητα, έρευνα, διδακτική αποτελεσματικότητα

Abstract
The article refers to the role of interfaith dialogue in the field of Religious Education.
It includes an overview of the most important international texts and research applications, and presents an empirical educational research that explores the effectiveness
of interfaith dialogue in mixed religious classrooms. The research was conducted as a
case study during two school years 2016-17, 2017-18, in a high school in Athens, in a
classroom of Christian and Muslim students. Quantitative and qualitative methodological tools were used to analyze the research data, and the collaboration of independent judges was used. The research findings have highlighted the multiple role of
interfaith dialogue in the educational effectiveness in terms of knowledge, communication and dialogue skills, and attitudes towards religious diversity. At the same time,
the possibility of effective implementation of dialogue in teaching religions in Religious Education was revealed, following the relevant recommendations of the Council
of Europe, which encourage the development of such a research initiatives.
Keywords: interreligious dialogue, religious diversity, research, teaching effectiveness

1.

Εισαγωγή

Το θέμα του διαλόγου σχετικά με τις θρησκείες δεν μπορεί να μείνει εκτός συζήτησης, όταν
γίνεται λόγος για τον διάλογο στο μάθημα των Θρησκευτικών (ΜτΘ). Δεκαετίες πριν, έρευνα σε ελληνικά σχολεία ανέδειξε την ανάγκη συμπερίληψης όλων των θρησκειών στο ΜτΘ,
ώστε οι μαθητές «να βρίσκονται σε μόνιμο διάλογο με τους άλλους» (Perselis, 1987). Η σημερινή εποχή προσφέρει άλλωστε τις ευκαιρίες για τη διεξαγωγή ενός «διαλόγου ζωής», που
θα επικεντρώνεται στην κοινή αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων (Γιαννουλάτος,
2015). ΄Ενας τέτοιος διάλογος δεν αποτελεί απειλή αλλά θετική πρόκληση και αφορμή αλληλογνωριμίας. Υπό αυτές τις συνθήκες ο διαθρησκειακός διάλογος μπορεί να καλλιεργεί
και τις προϋποθέσεις για την επιστήμη της θρησκειοπαιδαγωγικής, διαμορφώνοντας το ασφαλές πλαίσιο για την εισαγωγή του ως τεχνική διδασκαλίας στην εκπαίδευση. Το παρόν
άρθρο καταγράφει μια μικρής κλίμακας εμπειρική έρευνα, που εφαρμόστηκε σε ένα σχολείο
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της Αθήνας, και είχε ως σκοπό να διερευνήσει την αποτελεσματικότητα του διαθρησκειακού διαλόγου ως προς τη γνωριμία του θρησκευτικά διαφορετικού, σε συνθήκες μικτής
θρησκευτικά τάξης. Η έρευνα μεταφέρει στο ελληνικό σχολικό περιβάλλον τη διεθνή ερευνητική εμπειρία, αλλά και τα επίσημα ευρωπαϊκά κείμενα και τις διεθνείς συστάσεις, για την
εφαρμογή διαλογικών πρακτικών στο πλαίσιο της διδασκαλίας των θρησκειών στον χώρο
της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης (ΘΕ). Στηρίχτηκε στην κονστρουκτιβιστική προσέγγιση
της ΘΕ και στις αρχές της βιωματικής και μετασχηματιστικής εκπαίδευσης (Κουκουνάρας
Λιάγκης, 2015), ενώ ως προς τη διδακτική εφαρμογή ακολούθησε τη μεθοδολογία που
υποστηρίζεται από το νέο ΜτΘ1 .

2.

Θεωρητική προσέγγιση του διαθρησκειακού
διαλόγου

2.1

Διαθρησκειακός διάλογος και Θρησκευτική Εκπαίδευση

Ο διάλογος με την ετερότητα καταλαμβάνει σημαντική θέση στη θεολογία της Ορθόδοξης
Εκκλησίας. ΄Οταν διεξάγεται με σεβασμό ως προς τη θρησκευτική ιδιοπροσωπία κάθε διαλεγόμενου μέρους, μπορεί να συνιστά κέρδος για όλες τις πλευρές. Αλλά και στον χώρο της
εκπαίδευσης, ένας τέτοιος διάλογος μπορεί να έχει ευεργετική επίδραση για τους μαθητές,
καλλιεργώντας μια γόνιμη αλληλεπίδραση. Βέβαια, ο σχολικός διαθρησκειακός διάλογος
δεν είναι όμοιος με αυτόν που επιχειρούν οι θρησκείες μεταξύ τους. Σε μια τέτοια διδακτική
αξιοποίηση, το αντικείμενο του μαθήματος είναι ο πολιτισμός που παράγουν οι θρησκείες
και όχι η πίστη σε αυτές (Κουκουνάρας-Λιάγκης, 2010).
Ο διάλογος μεταξύ των θρησκειών σε σχολικό επίπεδο αντιμετωπίζει με σεβασμό τη
σταθερότητα της θρησκευτικής ταυτότητας των συμμετεχόντων, χωρίς να τους ζητά να
την αμφισβητήσουν ή να την αλλάξουν. ΄Αλλωστε η δύναμη των προσωπικών πεποιθήσεων
κάνει περισσότερο ουσιαστικό τον διάλογο με τον άλλο. Κατά τον διαθρησκειακό διάλογο
οι μαθητές καλούνται να μοιραστούν τις εμπειρίες και τα πιστεύω τους, όχι να αντιμάχονται
για το ποιος ή ποια θρησκεία έχει την αλήθεια (Ipgrave, 2015, σσ. 125-127). ΄Αλλωστε,
η επιτυχία του διαλόγου δεν είναι να συμβιβάσει τις θρησκευτικές διαφορές μέσα από μια
ανάμιξη των αντιλήψεων, αλλά να τις αναπτύξει μέσα από την αντίθεσή τους. ΄Ενας τέτοιος
διάλογος επιτρέπει στους μαθητές να αναφέρονται στο προσωπικό τους θρησκευτικό υπόβαθρο και ταυτόχρονα ενισχύει τον σεβασμό για τις θρησκευτικές αξίες των άλλων (Weisse,
2013, σ. 171). Σε αυτήν τη λογική, οι προσωπικές ιδέες και εμπειρίες των μαθητών καλούνται να «συνομιλήσουν» με τις ιδέες, τις πεποιθήσεις και τις εμπειρίες που έχουν άτομα από
διαφορετικές παραδόσεις. Παρότι είναι φυσικό να γίνονται συγκρίσεις και να διαφαίνονται
αντιθέσεις και διαφορές, όταν καλλιεργείται ένα κλίμα ασφαλούς διαλόγου, η ανάδειξη της
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διαφορετικότητας μπορεί να διευρύνει την κατανόηση που έχουν οι μαθητές για τις πεποιθήσεις των άλλων, ακόμα και να οδηγήσει στην αποδοχή και την επικοινωνία μαζί τους
(ΥΠ.Π.Ε.Θ.-Ι.Ε.Π., 2016, σ. 98), αναπτύσσοντας την εμπιστοσύνη στη διαφορετικότητα
και την επικοινωνία, με γνώμονα τον πλουραλιστικό χαρακτήρα της γνώσης (Καραμούζης,
2012, σσ. 62-63).

2.2

Ευρωπαϊκές αναφορές και συστάσεις

Στις πρόσφατες δεκαετίες, αναπτύχθηκαν στον ευρωπαϊκό χώρο πολλές πρωτοβουλίες για
τον διαπολιτισμικό και τον διαθρησκειακό διάλογο. Προέκυψε πλήθος από επίσημα ψηφίσματα και συστάσεις, γεγονός που δείχνει τη βαρύτητα με την οποία αντιμετωπίστηκε
το θέμα της διδασκαλίας των θρησκειών στο σχολείο (Council of Europe, 2008, σ. 15).
Ενδεικτικά αναφέρονται: α) Τελική Διακήρυξη της Συνέλευσης των Υπουργών Παιδείας
και Πολιτισμού στην Αθήνα, με την οποία ζητείται από το Συμβούλιο της Ευρώπης (ΣτΕ)
και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν εκπαιδευτικές στρατηγικές, με σκοπό το άνοιγμα προς
άλλους πολιτισμούς και τον διαθρησκειακό διάλογο (άρθρο 11) (European Ministers of
Education, 2003), β) Σύσταση 1720 της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΣτΕ με θέμα
«Εκπαίδευση και θρησκεία», η οποία συστήνει στις κυβερνήσεις των κρατών μελών να διασφαλίζουν ότι η ΘΕ σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Βαθμίδα θα πρέπει να οδηγεί τους
μαθητές στο να ανακαλύπτουν τις θρησκείες, με εφαρμογή πρώτα στη δική τους και έπειτα σε αυτές των γειτονικών τους χωρών (άρθρο 14, 1) (Parliamentary Assembly, 2005),
γ) Οι κατευθυντήριες αρχές του «Τολέδο», οι οποίες καταγράφουν τον διάλογο ως μία
από τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις για τη διδασκαλία των θρησκειών και των πεποιθήσεων στο σχολείο (ODIHR Advisory Council, 2007, σ. 48) δ) Η «Λευκή Βίβλος για τον
Διαπολιτισμικό Διάλογο», των 47 χωρών μελών του ΣτΕ, σύμφωνα με την οποία όταν η
εκπαίδευση σχετικά με τα θρησκευτικά δεδομένα γίνεται σε διαπολιτισμικό πλαίσιο, τότε
παρέχει γνώσεις για όλες τις θρησκείες και τις πεποιθήσεις του κόσμου, ενώ επιτρέπει στο
άτομο να τις κατανοεί χωρίς προκαταλήψεις (Council of Europe, 2008, σ. 30).
Ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω και του υποχρεωτικού της χαρακτήρα έχει η Σύσταση 12
(2008) των Υπουργών του ΣτΕ, η οποία συνδέει τη θρησκευτική αγωγή με τον διαπολιτισμικό χαρακτήρα της εκπαίδευσης. Στο Παράρτημα της Σύστασης σημειώνεται ότι η
εκπαίδευση θα πρέπει να καλλιεργεί την ευαισθησία στην ποικιλομορφία των θρησκευτικών
και των μη θρησκευτικών πεποιθήσεων, προωθώντας την επικοινωνία και τον διάλογο μεταξύ ανθρώπων με διαφορετική πολιτισμική προέλευση ή θρησκευτικό και μη θρησκευτικό
υπόβαθρο (άρθρο 5). Συστήνεται η επικοινωνία μεταξύ των μαθητών και η εξάσκηση της
ικανότητας να βάζουν τον εαυτό τους στη θέση των άλλων, για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που θα προάγει την αμοιβαία εμπιστοσύνη, την κατανόηση και τη συνεργατική

Peer-reviewed article
΄Αρθρο με διπλή κριτική αξιολόγηση

ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ

45

μάθηση, στην οποία άνθρωποι όλων των παραδόσεων θα μπορούν να συμπεριληφθούν και
να συμμετάσχουν (άρθρο 7, 1). Συστήνονται σύγχρονες εκπαιδευτικές δραστηριότητες,
που εμπεριέχουν διάλογο, διλήμματα και αναστοχασμό, και επιτρέπουν στους μαθητές να
συμμετάσχουν σε διάλογο με άτομα διαφορετικών αξιών και ιδεών (π.χ. προσομοιώσεις,
παίξιμο ρόλων) (άρθρο 7, 2) (Committee of Ministers of the Council of Europe, 2008).
Το 2014, το ΣτΕ προχώρησε στην έκδοση «Οδοδείκτες - Πολιτική και πρακτική για τη
διδασκαλία σχετικά με τις θρησκείες και τις μη θρησκευτικές κοσμοθεωρίες στη διαπολιτισμική εκπαίδευση», παρέχοντας πλούσιο υλικό ερευνητικών διαλογικών προσεγγίσεων με
σκοπό τη βοήθεια των κρατών μελών στην εφαρμογή της Σύστασης 12 (2008) (Jackson,
2014).

2.3

΄Ερευνες

Στον χώρο της ελληνικής βιβλιογραφίας δεν υπάρχει κάποια εξειδικευμένη έρευνα σχετική με
τον διαθρησκειακό διάλογο στη διδασκαλία του ΜτΘ. Τεκμηριωμένα, όμως, συμπεράσματα
διεθνών ερευνών καταγράφουν τα μαθησιακά του οφέλη και την ολοένα αυξανόμενη διάθεση αξιοποίησης διαλογικών πρακτικών στο πλαίσιο της διδασκαλίας των θρησκειών στο
σχολείο.
Από το 2006 μέχρι το 2009, αναπτύχθηκε από το Πανεπιστήμιο του Αμβούργου, με τη
συνεργασία πανεπιστημίων οκτώ ευρωπαϊκών χωρών, το ερευνητικό πρόγραμμα του REDCo
(Θρησκεία στην Εκπαίδευση: Μια συνεισφορά στον διάλογο ή ένας παράγοντας σύγκρουσης). Στο πρόγραμμα καταγράφηκε η σημασία του διαλόγου στο επίπεδο της σχολικής
τάξης, με έμφαση στην ανταλλαγή των διαφορετικών οπτικών των μαθητών γύρω από θρησκείες και κοσμοθεωρίες (Weisse, 2009). ΄Ερευνες για το διαλεκτικό μοντέλο διδασκαλίας
πραγματοποίησε η Julia Ipgrave (2005). Ανέδειξε ότι ο διάλογος διευκολύνει τους μαθητές
να ασχοληθούν με έννοιες διαφορετικών θρησκευτικών παραδόσεων, τις οποίες προσπαθούν να κατανοήσουν μπαίνοντας στη θέση των συμμαθητών τους και συνεργαζόμενοι μαζί
τους. Μέσα από τη συνεχή διαπραγμάτευση με τις δικές τους προϋπάρχουσες θρησκευτικές
καταβολές, καθώς επίσης μέσα από την επικοινωνία με τις απόψεις των άλλων, οι μαθητές
αφομοιώνουν τη θρησκευτική γνώση ή δημιουργούν νέα νοήματα (2013; 2015). Αξίζει να
αναφερθεί ότι μέσα από ερευνητικό πρόγραμμα ηλεκτρονικής επικοινωνίας, που εφάρμοσε
η Julia Ipgrave σε μαθητές δημοτικών σχολείων του Ηνωμένου Βασιλείου στο πλαίσιο
της ΘΕ, αναδεικνύεται η δυνατότητα του διαλογικού μοντέλου διδασκαλίας να προωθήσει
σχέσεις φιλίας ανάμεσα σε μαθητές από διαφορετικές θρησκευτικές παραδόσεις (Ipgrave,
2004; McKenna, Ipgrave, & Jackson, 2008).
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3.

Η έρευνα

3.1

Μεθοδολογία, δείγμα

Η έρευνα αναπτύχθηκε σε πλαίσιο μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (Παπαϊωάννου,
2018), σε βάθος ενός ημερολογιακού έτους. Σε πρώτο επίπεδο η έρευνα διεξήχθη την
΄Ανοιξη του 2016, ενώ -λίγες μέρες μετά τη διεξαγωγή της- στην ίδια μαθητική ομάδα εφαρμόστηκε μια σύντομη ανατροφοδοτική διαδικασία, για να συλλεχθούν πρόσθετα ερευνητικά
δεδομένα. Παράλληλα, για να ελεγχθεί η βιωσιμότητα3 της γνώσης που παράχθηκε στη
συγκεκριμένη ομάδα μαθητών, έναν χρόνο μετά την πρώτη ερευνητική διαδικασία (Μάιος
2017) διενεργήθηκε επαναληπτική συμπληρωματική έρευνα. Επιλέχθηκε σκόπιμα να ερευνηθεί ένα μόνο σχολικό τμήμα Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου, όπου ήταν εμφανής ο μικτός
θρησκευτικά χαρακτήρας της ερευνώμενης ομάδας. Στο συγκεκριμένο τμήμα δύο από τους
εικοσιτρείς μαθητές ήταν μουσουλμάνοι αλλά παρακολουθούσαν κανονικά το ΜτΘ, χωρίς να
έχουν αξιοποιήσει τη δυνατότητα απαλλαγής που τους προσέφερε ο νόμος2 . Αυτό προσέδιδε στη συγκεκριμένη ομάδα μαθητών την ιδιότητα μιας μοναδικής κατάστασης σε ολόκληρη
τη σχολική μονάδα, προσφέροντας τα απαιτούμενα κριτήρια για τη στοχευμένη επιλογή της
μελέτης περίπτωσης ως ερευνητικής μεθοδολογίας (Cohen, Manion, & Morrison, 2007,
σ. 310 κ.ε.). Μια μελέτη περίπτωσης δεν συνιστά ένα ελαττωματικό πειραματικό σχέδιο
αλλά μια διαφορετική ερευνητική στρατηγική, η οποία κινείται με βάση το δικό της σχέδιο
(Robson, 2010, σ. 213) και ερμηνεύει μια κατάσταση μέσα από τα βιώματα, τις σκέψεις
και τα συναισθήματα των συμμετεχόντων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δόθηκε έμφαση
στη μοναδικότητα αλλά και την ιδιομορφία των καταστάσεων, καθώς η ανάδειξη της ποιότητας και της έντασης των σημαντικών αυτών δεδομένων διαθέτει μεγαλύτερο ερευνητικό
«βάρος» (Cohen, Manion, & Morrison, 2007, σ. 316). Αν και δεν μπορεί να υποστηριχτεί η
δυνατότητα γενίκευσης των αποτελεσμάτων στον ευρύτερο πληθυσμό, μια παρόμοια έρευνα
μπορεί να περιλαμβάνει την «επαναληπτικότητα», ως προσπάθεια για σύγκριση, βελτίωση
ή τεκμηρίωση των ερευνητικών συμπερασμάτων από έναν διαφορετικό ερευνητή (Cohen,
Manion, & Morrison, 2007, σ. 202). Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από την αναλυτική περιγραφή του περιβάλλοντος αλλά και των συνθηκών στις οποίες αναπτύχθηκε η παρούσα έρευνα,
κάτι που δίνει την ευκαιρία σε κάθε ενδιαφερόμενο ερευνητή να μπορεί να την επαναλάβει
(Mertens, 2009, σσ. 163-164, 306).

3.2

Σκοπός, ερευνητικά ερωτήματα

Η έρευνα είχε ως σκοπό να διερευνήσει τη διδακτική αποτελεσματικότητα του διαθρησκειακού διαλόγου σε συνθήκες σχολικού θρησκευτικού πλουραλισμού. Τα ερευνητικά ερωτήματα ήταν:
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• Πώς οι μαθητές νοηματοδοτούν - κατανοούν θρησκευτικές έννοιες (της θρησκείας τους
και της θρησκείας του «άλλου») πριν και μετά τη διδακτική τεχνική του διαθρησκειακού
διαλόγου;
• Πώς αξιολογούν οι μαθητές τη συμμετοχή τους στο μάθημα, που περιλαμβάνει τη
διδακτική τεχνική του διαθρησκειακού διαλόγου;

• Πώς αξιολογούν οι μαθητές μικτής θρησκευτικά τάξης την έκφραση προσωπικών θρη-

σκευτικών πεποιθήσεων, στο πλαίσιο ενός μαθήματος που περιλαμβάνει τη διδακτική
τεχνική του διαθρησκειακού διαλόγου;

• Ποια είναι η επίδραση της τεχνικής του διαθρησκειακού διαλόγου στη γνωριμία με τον
θρησκευτικά διαφορετικό και στην επιθυμία διαμόρφωσης φιλικών σχέσεων με αυτόν;

• Ποια συσχέτιση υπάρχει ανάμεσα στην προσωπική θρησκευτική πίστη των μαθητών

και τη στάση τους απέναντι στον θρησκευτικά διαφορετικό, πριν και μετά το τέλος του
μαθήματος που περιλαμβάνει τη διδακτική τεχνική του διαθρησκειακού διαλόγου;

3.3

Ερευνητικά εργαλεία

Με σκοπό την ερμηνεία και την κατανόηση των υποκειμενικών νοημάτων υιοθετήθηκε μικτή ερευνητική μεθοδολογία, με ταυτόχρονη χρήση ποιοτικών αλλά και ποσοτικών μεθόδων.
Αξιοποιήθηκαν τρία είδη ερευνητικών εργαλείων (ερωτηματολόγιο, παρατήρηση και ψηφιακή εγγραφή των διαλόγων), έτσι ώστε μέσω τριγωνοποίησης να επιτευχθεί ασφαλέστερη
επιστημονικά κάλυψη της συγκέντρωσης των δεδομένων και να ενισχυθεί η ερμηνευτική δυνατότητα και η ερευνητική αξιοπιστία (Cohen, Manion, & Morrison, 2007, σ. 531; Mertens,
2009, σ. 305; Robson, 2010, σ. 442). Δόθηκαν τέσσερα ερωτηματολόγια (πριν και μετά
τη διδασκαλία, λίγες μέρες και έναν χρόνο μετά από αυτήν), που περιείχαν ερωτήσεις στην
πεντάβαθμη κλίμακα (Likert) αλλά και ερωτήσεις ανοιχτού τύπου. Προτιμήθηκε η αξιοποίηση του συμμετοχικού και μη δομημένου τύπου παρατήρησης, ενώ με την ψηφιακή εγγραφή
των διαλόγων επιτεύχθηκε ευρύτητα στη συλλογή των δεδομένων, καθώς αποτυπώθηκε με
πιστότητα η διαλογική διαδικασία. Η ποσοτική και στατιστική ανάλυση των δεδομένων υποστηρίχθηκε από το στατιστικό εργαλείο SPSS Statistics (version 23.0). Λόγω του περιορισμένου δείγματος τα στατιστικά στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν συνδυαστικά με τα υπόλοιπα
ποιοτικά ευρήματα. Για την ποιοτική ανάλυση προσδιορίστηκαν τρεις κατηγορίες ανάλυσης,
που είχαν να κάνουν με μαθησιακά αποτελέσματα γνώσεων, δεξιοτήτων επικοινωνίας και
στάσεων, και κωδικοποιήθηκαν σε διακριτές υποκατηγορίες. Στην κατηγοριοποίηση των
δεδομένων αξιοποιήθηκε η συνεργασία δύο ανεξάρτητων κριτών, ώστε να ενισχυθεί η αξιοπιστία και να διασφαλιστεί η ερευνητική αμεροληψία (Cohen, Manion, & Morrison, 2007,
σ. 499; Robson, 2010, σ. 423). Καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε οι ερμηνείες να απηχούν
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την οπτική των ίδιων των μαθητών και να επαληθεύονται από την εκτενή παρουσίαση όλων
των ερευνητικών δεδομένων και συνθηκών (Cohen, Manion, & Morrison, 2007, σ. 185).

3.4

Η εφαρμογή της διδασκαλίας

Η διδασκαλία διενεργήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Καλλιθέας από τον
γράφοντα, ο οποίος είχε την ιδιότητα του υπηρετούντος εκπαιδευτικού στο σχολείο όπου
ανήκε η ερευνώμενη ομάδα. Αξιοποιήθηκε η διαλογική διδακτική προσέγγιση σε μια ταυτόχρονη διδασκαλία του Χριστιανισμού και του Ισλάμ, ώστε να συνδεθεί με τις προϋπάρχουσες εμπειρίες της μαθητικής ομάδας και ακολουθήθηκε η βιωματική μέθοδος σε τέσσερα
διδακτικά στάδια. Αρχικά οι μαθητές βίωσαν γνωστές τους εμπειρίες, σχετικά με την αλληλεπίδραση Χριστιανισμού-Ισλάμ, ενώ έπειτα οι εμπειρίες τους νοηματοδοτήθηκαν με την
προσφορά της νέας θρησκευτικής γνώσης (έννοιες «Θεός», «πίστη», «προσευχή» στον Χριστιανισμό και το Ισλάμ). Στη συνέχεια αυτή η νέα γνώση έτυχε ανάλυσης και η διδασκαλία
περατώθηκε με την εφαρμογή της γνώσης σε μια δοσμένη συνθήκη. Στο πλαίσιο του διαλογικού μαθήματος, οι μαθητές κλήθηκαν να μπουν στον ρόλο των Δημοτικών Συμβούλων
νεοσύστατου ελλαδικού Δήμου και να γνωμοδοτήσουν σε υποβληθέν αίτημα των κατοίκων
περί ανέγερσης χώρων λατρείας.

4.

Αποτελέσματα

4.1

Επίτευξη γνωστικών επαρκειών

Η αξιολόγηση των γνώσεων που αποκόμισαν οι μαθητές μέσα από το διαλογικό μάθημα για
τον Χριστιανισμό και το Ισλάμ πραγματοποιήθηκε αρχικά από τις συζητήσεις ανατροφοδοτικού χαρακτήρα που έγιναν στην ολομέλεια της τάξης. Συγκεκριμένα, στο στάδιο ανάλυσης
της νέας γνώσης, οι δεκαοχτώ μαθητές που ζήτησαν και πήραν τον λόγο, ανακάλεσαν πολλές από τις γνώσεις που τους είχαν δοθεί νωρίτερα (σε έξι περιπτώσεις αναφέρθηκαν στη
χριστιανική προσευχή, εννέα φορές στην προσευχή στο Ισλάμ και δύο φορές στην έννοια
της πίστης σε Χριστιανισμό και Ισλάμ). Εκεί όμως που διαφάνηκε ότι οι μαθητές κατέκτησαν βασικές γνώσεις για τις έννοιες που διδάχθηκαν ήταν κυρίως το τελευταίο διαλογικό
στάδιο. Σε τριανταεπτά περιπτώσεις (33,6% του συνόλου των μαθητικών ομιλιών) έκαναν
αναφορά στην «προσευχή», μιλώντας για τη σημασία ή την αναγκαιότητά της, τόσο για τους
πιστούς του Ισλάμ όσο και για τους πιστούς του Χριστιανισμού. Την ίδια στιγμή, σε έντεκα
περιπτώσεις, χρησιμοποίησαν γνώσεις που τους δόθηκαν νωρίτερα κατά την ανάλυση των
τριών θρησκευτικών εννοιών, προχωρώντας αποτελεσματικά στη δημιουργία προσωπικών
νοητικών κατασκευών.
΄Οσον αφορά στα δεδομένα από τα ερωτηματολόγια, και εκεί ήταν ξεκάθαρη μια αυξητική
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διαφοροποίηση της γνώσης. Πριν τον διάλογο, σύμφωνα με την αξιολόγηση της γνώσης των
μαθητών για τις έννοιες που αναφέρονταν στο Ισλάμ, καταγράφηκαν πολύ χαμηλές τιμές.
Μόνο το 30,4% των μαθητών απάντησαν θετικά ότι γνωρίζουν το νόημα της έννοιας «Θεός»
στο Ισλάμ (m=2,91, s.d.=1,12), το 17,4% ότι γνωρίζουν για την έννοια «Πίστη» (m=2,70,
s.d.=1,06) και το 39,1% (m=3,22, s.d.=1,20) ότι γνωρίζουν την έννοια της «Προσευχής».
Μετά τον διάλογο οι απαντήσεις σε συντριπτικό αριθμό είχαν θετικό ή απόλυτα θετικό
πρόσημο, καθώς το 86,9% των μαθητών απάντησαν ότι μέσα από το διάλογο έμαθαν τι
σημαίνουν για έναν μουσουλμάνο οι έννοιες «Θεός», «Πίστη», «Προσευχή» (συμφωνία
65,2%, απόλυτη συμφωνία 21,7%), ενώ δεν υπήρχαν καθόλου αρνητικές τιμές (m=4,09,
s.d.=0,59). Αντίστοιχα θετικές απαντήσεις (91,3%) υπήρξαν και στο ερώτημα αν ο διάλογος
βοήθησε τους μαθητές να μάθουν περισσότερα από όσα ήξεραν για τον ρόλο της θρησκείας
στη ζωή των μουσουλμάνων (συμφωνία 69,6%, απόλυτη συμφωνία 21,7%), χωρίς και εδώ
να υπάρχουν αρνητικές απαντήσεις (m=4,13, s.d.=0,54). Θετικές ήταν, όμως, αντίστοιχα
και οι απαντήσεις των μουσουλμάνων μαθητών, ως προς τις γνώσεις που αποκόμισαν για
τον Χριστιανισμό:
«΄Εμαθα τι είναι ο Θεός στον Χριστιανισμό. ΄Εμαθα πώς και γιατί προσεύχονται στον
Χριστιανισμό».
«΄Εμαθα τις διαφορές μεταξύ των θρησκειών».

Δεδομένου του θρησκευτικού προσδιορισμού της μαθητικής ομάδας, αποτελεί ενδιαφέρον στοιχείο ότι απαντήσεις που υποδηλώνουν γνωσιακές κατακτήσεις αναφέρονταν όχι
μόνο στο Ισλάμ αλλά και στη θρησκεία της πλειοψηφίας των μαθητών, δηλαδή στον Χριστιανισμό. Συγκεκριμένα, σε ποσοστό 91,3% (συμφωνία 60,9%, απόλυτη συμφωνία 30,4%)
οι μαθητές υποστήριξαν ότι μέσα από τον διάλογο έμαθαν ποια σημασία έχουν για έναν χριστιανό οι έννοιες «Θεός», «πίστη» και «προσευχή». Σε ποσοστό 60,8% απάντησαν, επίσης,
θετικά στο ερώτημα «Ο διάλογος με βοήθησε να μάθω περισσότερα από όσα ήξερα για τον
ρόλο της θρησκείας στη ζωή των πιστών, στον Χριστιανισμό» (συμφωνία 56,5%, απόλυτη
συμφωνία 4,3%), έναντι 30,4% ουδέτερων απαντήσεων και 8,7% αρνητικών, ενώ θετικές
ήταν και στο μεγαλύτερο ποσοστό τους οι απαντήσεις στο ερώτημα «Μέσα από τον διάλογο
έμαθα τι σημαίνουν οι έννοιες «Θεός», «πίστη», «προσευχή» στη ζωή μου». Σε αυτό το
ερώτημα, παρά το ότι το 13% των μαθητών απάντησαν αρνητικά (απόλυτη διαφωνία 4,3%,
διαφωνία 8,7%) και το 8,7% με ουδέτερο τρόπο, το 78,3% των μαθητών έδωσαν θετική
απάντηση (συμφωνία 52,2%, απόλυτη συμφωνία 26,1%).
΄Ομως, σύμφωνα και με την ανάλυση περιεχομένου από τους δύο ανεξάρτητους κριτές, και οι απαντήσεις στο ερώτημα του δεύτερου ερωτηματολογίου «Τι έμαθα σήμερα»,
εκτός από επιβεβαίωση κατάκτησης γνώσεων για την πλειονότητα των μαθητών, κατέγραψαν γνώση και του Χριστιανισμού (68,8%). Ενδεικτικά αναφέρονται:
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«Σήμερα μάθαμε για τις δύο διαφορετικές θρησκείες, τον Χριστιανισμό και τον Ισλαμισμό».
«΄Εμαθα για τις σχέσεις του Χριστιανισμού-Ισλαμισμού καθώς και τις ιδιαιτερότητες κάθε
θρησκείας».
«΄Εμαθα κυρίως για τη θρησκεία του Ισλάμ και τη δική μου, πιο πολλά απ’ όσα νόμιζα ότι
γνώριζα».
«΄Εμαθα πολλά για το Ισλάμ και τον Χριστιανισμό, άκουσα και τις απόψεις των άλλων
παιδιών και μπόρεσα να συγκρίνω τις απόψεις τους με τη δική μου».

Παρόμοια ήταν τα αποτελέσματα και από τις μαθητικές απαντήσεις, στο ερώτημα «Ποια
νέα πράγματα θεωρείς ότι έμαθες ή ποιες απορίες σου λύθηκαν μέσα από το διαλογικό
μάθημα για τον Χριστιανισμό και το Ισλάμ», το οποίο δόθηκε στους μαθητές λίγες μέρες
μετά το διαλογικό μάθημα. Αναφέρονται ενδεικτικά:
«Γνώρισα καλύτερα τη θρησκεία του Ισλάμ. ΄Εμαθα για το τι θεωρούν προσευχή, πίστη
στον Θεό. Είδα πολλές διαφορές ανάμεσα στις δύο θρησκείες. Υπήρχαν λίγες ομοιότητες
όσον αφορά την πίστη και τη συλλογικότητα».
«΄Εμαθα νέα πράγματα για τις θρησκείες, τα οποία με βοήθησαν να βλέπω πιο σφαιρικά
τα πράγματα».
«΄Εμαθα πολλά πράγματα τόσο για τους μουσουλμάνους αλλά και τη θρησκεία τους, όσο
και για τη δικιά μου θρησκεία, τον Χριστιανισμό».
«΄Εμαθα για την καθημερινή πρωινή προσευχή των μουσουλμάνων. ... ΄Εμαθα ότι στο
Ισλάμ, όπως και στον Χριστιανισμό, η ομαδική προσευχή είναι ισχυρότερη από την ατομική».

Από τα παραπάνω διαφαίνεται ότι μέσα από την επικοινωνία με τη θρησκευτική ετερότητα
οι μαθητές οδηγούνται και σε έναν εσωτερικό διάλογο, «γνωρίζοντας» τον εαυτό τους
και εμπλουτίζοντας ταυτόχρονα και την προσωπική τους θρησκευτικότητα (Elias, 2010, σ.
70). Στην αποτελεσματικότητα του διαλόγου θα πρέπει βέβαια να προσμετρηθούν και οι
απαντήσεις που έδωσαν οι μαθητές στα ερωτήματα «Τι επιπλέον θα ήθελες να ρωτήσεις ή να
μάθεις από έναν πιστό του Χριστιανισμού ή του Ισλάμ;» και «Ποια άλλα θέματα θα ήθελες
να συζητηθούν στην τάξη, σε έναν ευρύτερο διάλογο ανάμεσα στις θρησκείες στο ΜτΘ;»,
όπου οι περισσότερες καταγραφές (76,2%) αφορούσαν και στις δύο παραδόσεις, σύμφωνα
και με την ανάλυση περιεχομένου από τους δύο ανεξάρτητους κριτές. Και εδώ ήταν έκδηλο
το ενδιαφέρον των μαθητών να διερευνήσουν τη θρησκευτικότητα στην καθημερινότητα των
ανθρώπων, κάτι που τους προετοιμάζει να θέτουν ερωτήματα και στον ίδιο τους τον εαυτό,
αναπτύσσοντας έτσι και τη δική τους θρησκευτική ταυτότητα (Roebben, 2012, σσ. 7-8).
Ενδεικτικά παρατίθενται κάποιες από τις μαθητικές καταγραφές:
«Πώς αντιμετωπίζει το Ισλάμ τον Χριστό και τι απόψεις έχει για τους χριστιανούς;».
«Είναι κριτήριο η θρησκεία του άλλου για να συνάψει σχέση ένας χριστιανός με μία
μουσουλμάνα;».
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«Επέρχεται κάποιου είδους τιμωρία, αν κάποιος δεν ακολουθήσει ό,τι πρεσβεύει το Ισλάμ;».
«Αν είχες την ευκαιρία να αλλάξεις θρησκεία, θα άλλαζες;».
«Θα ήθελα να ρωτήσω και τους δύο αν ικανοποιούνται ψυχικά από τη θρησκεία που επέλεξαν».
«΄Ενας μουσουλμάνος επιλέγει τη θρησκεία του ελεύθερα ή επειδή οι γονείς του πιστεύουν
σε αυτήν;».

Η παραπάνω εικόνα των πολύ θετικών τιμών στις γνωστικές κατανοήσεις των μαθητών
αποτυπώθηκε και στις απαντήσεις που δόθηκαν έναν χρόνο μετά, στη έρευνα ελέγχου της
βιωσιμότητας της γνώσης. Η γνώση φαίνεται ότι παραμένει, καθώς το 82,6% των μαθητών
εκ νέου ισχυρίστηκαν ότι έμαθαν τι σημαίνουν οι έννοιες «Θεός», «πίστη» και «προσευχή» στο Ισλάμ (συμφωνία 60,9%, απόλυτη συμφωνία 21,7%), ενώ το 86,9% των μαθητών
απάντησαν ότι έμαθαν περισσότερα από όσα ήδη ήξεραν για τον ρόλο του Ισλάμ στη ζωή
των μουσουλμάνων (συμφωνία 39,1%, απόλυτη συμφωνία 47,8%). Ταυτόχρονα, το 91,3%
των μαθητών απάντησαν με θετικό και απόλυτα θετικό τρόπο (συμφωνία 69,6%, απόλυτη
συμφωνία 21,7%), σχετικά με τη γνώση των αντίστοιχων χριστιανικών εννοιών.

4.2

Διαθρησκειακός διάλογος και συμμετοχή των μαθητών

΄Οσον αφορά στο δεύτερο ερευνητικό ερώτημα για την αξιολόγηση της διδακτικής τεχνικής
του διαλόγου, σχεδόν όλοι οι μαθητές έδωσαν θετικές ή απόλυτα θετικές απαντήσεις. Συγκεκριμένα, στο ερώτημα «Ο διάλογος έδινε τη δυνατότητα να ακουστεί ελεύθερα η γνώμη
μου» το 86,9% των μαθητών, συμπεριλαμβανομένων και των δύο μουσουλμάνων, απάντησαν
θετικά (m=4,26, s.d.=0,96), ενώ στο ερώτημα «Ο διάλογος με βοήθησε να χρησιμοποιήσω
την κριτική μου σκέψη» θετικά απάντησε το σύνολο των μαθητών (100%). Ενδιαφέρον
παρουσιάζουν, επίσης, οι απαντήσεις για τον βαθμό συμμετοχής των μαθητών στον διάλογο, σε σχέση με ένα συνηθισμένο ΜτΘ, καθώς το 65,2% δήλωσε ότι η συμμετοχή τους
ήταν μεγαλύτερη (m=3,74, s.d.=1,09). Συμμετείχαν στους διαλόγους δεκαοχτώ μαθητές
(78,3%), ενώ οι δώδεκα πήραν τον λόγο δέκα ή και περισσότερες φορές (52,2%). Ενδεικτικά σημειώνεται ότι ο ένας μουσουλμάνος μαθητής μίλησε στην ολομέλεια περισσότερες
από τριανταπέντε φορές.
Στο ερώτημα «Κατά τη διάρκεια του διαλόγου έδειξα σεβασμό στις διαφορετικές απόψεις
που ακούστηκαν» το 91,3% απάντησε θετικά (συμφωνία 21,7%, απόλυτη συμφωνία 69,6%,
ενώ στο ερώτημα «Η παρουσία μαθητών με διαφορετική θρησκευτική παράδοση από τη δική
μου, βοήθησε τον διάλογο» θετικά απάντησε το σύνολο των μαθητών (πίν. 1).
Στις ερωτήσεις που αναφέρονταν στο τρίτο ερευνητικό ερώτημα, για την έκφραση προσωπικών θρησκευτικών πεποιθήσεων, στο πλαίσιο της διδακτικής τεχνικής του διαθρησκειακού διαλόγου, οι μαθητές απάντησαν με απόλυτο τρόπο ότι δεν θα προτιμούσαν να
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Πίνακας 1. Η παρουσία μαθητών με διαφορετική θρησκευτική
παράδοση από τη δική μου βοήθησε τον διάλογο.

Δεδομένα

%

Συμφωνώ

43.5

Συμφωνώ απόλυτα

56.5

ΣΥΝΟΛΟ

100.0

διαλέγονται μόνο με εκείνους με τους οποίους έχουν τις ίδιες θρησκευτικές αντιλήψεις
(διαφωνία 21,7%, απόλυτη διαφωνία 78,3%, m=1,22, s.d.=0,42) (πίν. 2).
Πίνακας 2. Θα προτιμούσα να διαλέγομαι μόνο με εκείνους
που έχουν ίδιες θρησκευτικές αντιλήψεις με εμένα.

Δεδομένα

%

Διαφωνώ απόλυτα

78.3

Διαφωνώ

21.7

ΣΥΝΟΛΟ

100.0

Ταυτόχρονα το 91,3% των μαθητών, συμπεριλαμβανομένων και των δύο μουσουλμάνων,
υποστήριξαν ότι δεν ενοχλούνται να εκφράζουν τις θρησκευτικές τους αντιλήψεις ενώπιον
άλλων (διαφωνία 39,1%, απόλυτη διαφωνία 52,2%, m=1,57, s.d.=0,66) (πίν. 3).
Πίνακας 3. Με ενοχλεί να λέω την άποψή μου ενώπιον άλλων,
όταν πρόκειται για θρησκευτικές αντιλήψεις.

Δεδομένα

%

Διαφωνώ απόλυτα

52.2

Διαφωνώ

39.1

Ούτε συμφωνώ/ούτε διαφωνώ
ΣΥΝΟΛΟ

8.7
100.0

΄Ιδια, σχεδόν, εικόνα υπήρξε και από την έρευνα που έγινε στην ερευνώμενη ομάδα, έναν
χρόνο μετά από την εφαρμογή του διαλόγου. Το 91,3% των μαθητών απάντησαν ότι δεν θα
προτιμούσαν να διαλέγονται μόνο με εκείνους με τους οποίους έχουν τις ίδιες θρησκευτικές
αντιλήψεις, ενώ μόνο το 8,7% των απαντήσεων είχαν ουδέτερο πρόσημο (διαφωνία 8,7%,
απόλυτη διαφωνία 82,6%). Παρομοίως, τόσο στην κύρια διδακτική εφαρμογή, όσο και
στην έρευνα που έγινε έναν χρόνο μετά, και οι μουσουλμάνοι μαθητές σε απόλυτο βαθμό
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απάντησαν ότι δεν θα προτιμούσαν να διαλέγονται μόνο με εκείνους, με τους οποίους έχουν
παρόμοιες θρησκευτικές απόψεις.
Ενδιαφέρον, όμως, είχαν και οι απαντήσεις στα ερωτήματα για το πώς οι μαθητές εξέλαβαν τον διάλογο με τον θρησκευτικά διαφορετικό. Στο ερώτημα αν κατά τη διάρκεια του
διαλόγου για τις θρησκείες αισθάνθηκαν ανησυχία, το 34,8% των μαθητών απάντησαν με
ουδέτερο τρόπο, το 34,8% απάντησαν θετικά (συμφωνία 26,1%, απόλυτη συμφωνία 8,7%)
και μόνο το 30,4% δήλωσε ότι δεν είχε καμία ανησυχία (διαφωνία 8,7%, απόλυτη διαφωνία 21,7%). Επίσης, αν και το 60,9% των μαθητών, συμπεριλαμβανομένων και των δύο
μουσουλμάνων, απάντησαν ότι τους ήταν εύκολο να διαλεχθούν με εκείνους τους συμμαθητές τους που είχαν διαφορετική θρησκευτική άποψη από τη δική τους (συμφωνία 43,5%,
απόλυτη συμφωνία 17,4%), το 21,7% απάντησαν με ουδέτερο τρόπο και το 17,3% έδωσαν
αρνητική απάντηση (διαφωνία 13%, απόλυτη διαφωνία 4,3%) (πίν. 4).
Πίνακας 4. Μου ήταν εύκολο να διαλεχθώ με όσους είχαν διαφορετική
θρησκευτικά άποψη από τη δική μου.

Δεδομένα

%

Διαφωνώ απόλυτα

4.3

Διαφωνώ

13.0

Ούτε συμφωνώ/ούτε διαφωνώ

21.7

Συμφωνώ

43.5

Συμφωνώ απόλυτα

17.4

ΣΥΝΟΛΟ

100.0

Στο ερώτημα για το κατά πόσο οι μαθητές εκτίμησαν ως αρμονικό τον διάλογο που
έκαναν με θρησκευτικά διαφορετικούς συμμαθητές τους, αν και το 78,2% απάντησε θετικά
(συμφωνία 47,8%, απόλυτη συμφωνία 30,4%), το 8,7% των μαθητών απάντησαν με ουδέτερο
τρόπο και το 13% διαφώνησε (πίν. 5). Στο ίδιο ερώτημα οι δύο μουσουλμάνοι μαθητές
έδωσαν μια ουδέτερη και μια απόλυτα θετική απάντηση.
Την ίδια στιγμή, όμως, που οι περισσότεροι μαθητές (65,2%) στο ερώτημα αν οι συμμαθητές τους σεβάστηκαν τις θρησκευτικές τους αντιλήψεις απάντησαν με θετικό ή απόλυτα
θετικό τρόπο (συμφωνία 34,8%, απόλυτη συμφωνία 30,4%), το 26,1% έδωσαν ουδέτερη
απάντηση και ένα 8,7% αρνητική. Σημειώνεται ότι στο ίδιο ερώτημα οι δύο μουσουλμάνοι
μαθητές απάντησαν με θετικό και απόλυτα θετικό τρόπο πως οι απόψεις τους έτυχαν σεβασμού από τους συμμαθητές τους.
Ενδιαφέρον παρουσίασαν οι απαντήσεις των μαθητών και στο ερώτημα «Ο διάλογος μεταξύ διαφορετικών θρησκειών προκαλεί συγκρούσεις». Η ανάλυση των απαντήσεων έδειξε
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Πίνακας 5. Διαλέχθηκα αρμονικά με όσους είχαν διαφορετική
θρησκευτική άποψη.

%

Δεδομένα
Διαφωνώ

13.0
8.7

Ούτε συμφωνώ/ούτε διαφωνώ
Συμφωνώ

47.8

Συμφωνώ απόλυτα

30.4

ΣΥΝΟΛΟ

100.0

ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών απάντησαν με θετικό ή απόλυτα θετικό τρόπο.
Μόνο το 21,7% διαφώνησε (διαφωνία 13%, απόλυτη διαφωνία 8,7%), ενώ ένα 13% κράτησε
ουδέτερη στάση. Η πλειοψηφία των μαθητών (65,2%), αν και στα προηγούμενα ερωτήματα
δήλωναν ότι η επικοινωνία μεταξύ θρησκευτικά διαφορετικών μαθητών προωθεί και προάγει
τον διάλογο, στο συγκεκριμένο ερώτημα διαπίστωσαν ότι ο διάλογος μεταξύ διαφορετικών
θρησκειών οδηγεί σε συγκρούσεις (συμφωνία 52,2%, απόλυτη συμφωνία 13%) (m=3,48,
s.d.=1,16). Αυτή η αίσθηση μιας ενδεχόμενης «συγκρουσιακής» νοηματοδότησης του διαλόγου, σε έναν μικρό βαθμό αποτυπώθηκε και στην άποψη ενός μαθητή, κατά τη συζήτηση
ανατροφοδότησης αμέσως μετά το τέλος του διαλογικού μαθήματος:
Μ12: «Πιστεύω ότι φάνηκε πως όλοι μας έχουμε πολλές διαφορές και ότι, χωρίς να το
θέλουμε, μπορεί να έρθουμε και σε σύγκρουση κιόλας. . . Πιστεύω ότι εκπληρώθηκαν
αυτοί που ανησυχούσαν, γιατί υπήρξαν και μικροεντάσεις».

Κυρίως, όμως, η παραπάνω θέση καταγράφηκε σε τρεις γραπτές μαθητικές απαντήσεις,
που δόθηκαν αμέσως μετά το τέλος του μαθήματος. Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι οι
συγκεκριμένες απαντήσεις απείχαν ελάχιστο χρονικό διάστημα από τη λήξη του διαλόγου
και οι όποιες διαφωνίες παρατηρήθηκαν ήταν ακόμα πολύ νωπές.
«Σήμερα έμαθα ότι ο διάλογος ανάμεσα σε πολλά άτομα για διάφορα θέματα, όχι μόνο για
τη θρησκεία, μας φέρνει χωρίς να το θέλουμε σε μικροσυγκρούσεις».
«Σήμερα έμαθα ότι παρόλο που κάποιες φορές μπορεί να μην έχουμε την πρόθεση να
συγκρουστούμε με κάποιον για θρησκευτικά θέματα, πολλές φορές αυτό συμβαίνει είτε το
θέλουμε είτε όχι».
«΄Εμαθα πως πρέπει να υπάρχει σεβασμός για να επιτευχθεί ένας εποικοδομητικός διάλογος. Ωστόσο, οι εντάσεις που επικρατούν στις αντίθετες απόψεις είναι αναπόφευκτες».

Βέβαια, η ανάδειξη των διαφορετικών θρησκευτικών απόψεων δεν μπορεί να θεωρηθεί μονοδιάστατα ως κάτι αρνητικό. Αντίθετα, δείχνει ότι ο διάλογος μπορεί να λειτουργήσει ως
αφορμή προβληματισμού για κάθε μαθητή ανεξάρτητα από τη θρησκεία του, ενώ παράλληλα
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μπορεί να ενδυναμώσει την ανταλλαγή απόψεων και την κριτική σκέψη, ακόμα και εντός
μιας θρησκευτικής παράδοσης. Χαρακτηριστικά είναι και τα λόγια των μαθητών κατά τη
συζήτηση ανατροφοδότησης αμέσως μετά το τέλος του διαλογικού μαθήματος, που δίνουν
μιαν άλλη και διαφορετική οπτική για τον ρόλο του διαλόγου:
Μ7: «Νομίζω ότι είχαμε πολύ καλή επικοινωνία, παρά τους φόβους που μπορεί να είχαμε.
Είναι πολύ φυσικό να έρθουμε σε σύγκρουση σε κάποια σημεία, αλλά το ότι αποφασίσαμε
μαζί νομίζω ότι ήταν πολύ καλό».
Μ2: «Σίγουρα υπήρξαν μερικές διαφωνίες, αλλά πιστεύω πως ωφεληθήκαμε πάρα πολύ
από αυτό.
Καθηγητής: Σε τι νομίζεις ότι ωφεληθήκατε;
Μ2: Το ότι διατυπώθηκαν αντίθετες απόψεις και τελικά μπορέσαμε να φτάσουμε σε μια
σύγκλιση».
Μ15: «Νομίζω ότι ήταν μια πολύ εποικοδομητική συζήτηση. ΄Ολοι πήραμε κάτι από αυτό.
Και ελπίζω να επαναληφθεί κάποια στιγμή».

Στον ίδιο τόνο κινήθηκαν και οι γραπτές μαθητικές απαντήσεις στο ερώτημα «Τι έμαθα
σήμερα;», οι οποίες δόθηκαν αμέσως μετά το τέλος του μαθήματος:
«Πρέπει πάντα να επιχειρηματολογούμε για τις απόψεις μας, όποιες κι αν είναι αυτές».
«Υπάρχει σεβασμός προς τον άλλον. Πάντα υπάρχουνε εντάσεις, αλλά πάντα υπάρχουνε
και συμφωνίες!!!».
«Φυσικά υπάρχουν συγκρούσεις, όπως πάντα υπάρχουν, αλλά πιστεύω ότι μπορούμε να
ζήσουμε αρμονικά και βεβαίως να σεβαστούμε την άποψη του άλλου, αλλά και τη θρησκεία
του».

΄Οπως φαίνεται στις παραπάνω διατυπώσεις, σύμφωνα και με την ανάλυση περιεχομένου
από τους δύο ανεξάρτητους κριτές, ο διάλογος απέφερε τελικά ικανοποίηση στην μαθητική ομάδα. Η ανάδειξη του παράγοντα της ανησυχίας και του προβληματισμού σε μερίδα
μαθητών, δεν αποτέλεσε βέβαια ένα μη αναμενόμενο αποτέλεσμα. Παρότι η συγκεκριμένη
ομάδα είχε εμπειρία σχολικής συνύπαρξης με τη θρησκευτική ετερότητα, εντούτοις ένα διαλογικό μάθημα σχετικό με καθημερινά θρησκευτικά θέματα, δεν ήταν κάτι με το οποίο
είχαν ξαναέρθει σε άμεση επαφή στο παρελθόν. Σημειώνεται ότι οι όποιες διαφωνίες παρατηρήθηκαν μεταξύ των μαθητών από την ίδια θρησκευτική παράδοση, ακόμα και μεταξύ
των μουσουλμάνων, παρά ανάμεσα στις δύο θρησκευτικές ομάδες. Σε καμία περίπτωση
δεν παρατηρήθηκε κάτι αρνητικό απέναντι στους δύο μουσουλμάνους μαθητές, το αντίθετο
μάλιστα υπήρχε μεγάλη αίσθηση σεβασμού και αξιοπρέπειας. Ταυτόχρονα, και από τη μεριά
των δύο μουσουλμάνων μαθητών δεν υπήρξε καμία αρνητική έκφραση προς τους συμμαθητές τους, ούτε διαφάνηκε κάποια διάθεση προσβολής ή υποτιμητικού σχολιασμού εναντίον
τους.
Το ζήτημα, βέβαια, της ανησυχίας για τον διαλόγου μεταξύ θρησκευτικά διαφορετικών
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μαθητών απασχόλησε και την ανατροφοδοτική συζήτηση που έγινε με τους μαθητές, έναν
χρόνο μετά τη διδασκαλία. Τέθηκε στον έλεγχο και την αξιολόγηση των μαθητών το
δεδομένο της εικόνας που είχε αποτυπωθεί στις απαντήσεις τους, σύμφωνα με την οποία ο
διάλογος μεταξύ θρησκευτικά διαφορετικών μαθητών οδηγεί σε συγκρούσεις. Η συζήτηση
που έγινε βοήθησε στο να υπάρξει μια πληρέστερη ερμηνεία των γεγονότων και να γίνει
κατανοητό το νόημα που οι ίδιοι οι μαθητές έδιναν στα δεδομένα (ερμηνευτική εγκυρότητα)
(Cohen, Manion, & Morrison, 2007, σσ. 179-182; Robson, 2010, σ. 576). Οι απόψεις που
ακούστηκαν συμφωνούσαν βέβαια με την εκδοχή της «σύγκρουσης», περισσότερο όμως με
την έννοια της «διαφωνίας» η οποία μπορεί να οδηγήσει σε υπέρβαση των αντιθέσεων και
«σύγκλιση» των απόψεων, παρά να θεωρηθεί ως ένα αρνητικό φαινόμενο. Η «σύγκρουση»
προσδιορίστηκε ως κάτι το θετικό, ως μια κατάσταση που μπορεί τελικά να οδηγήσει σε
μια αμοιβαία κατανόηση, και η οποία εκλαμβάνεται ως μια «λυτρωτική» τελικά διαπίστωση.
Αυτή η άποψη εκφράστηκε και από έναν μουσουλμάνο μαθητή, ο οποίος απάντησε με τα
παρακάτω λόγια στην ερώτηση για το αν μέσα από τη «σύγκρουση» θεωρεί ότι θα μπορούσε
να βγει κάτι θετικό:
«Μέσα από τον διάλογο διαπίστωσα ότι ακόμα και αν οι άλλοι έχουν διαφορετική θρησκεία
από εμένα, μπορούν να έχουν ίδια άποψη με εμένα ή να συμφωνήσουν μαζί μου».

4.3

Στάσεις απέναντι στον θρησκευτικά διαφορετικό

΄Οσον αφορά στη διερεύνηση των στάσεων που κράτησαν οι μαθητές έναντι στη θρησκευτική
ετερότητα, η ανάλυση των δεδομένων κινήθηκε στον άξονα του τέταρτου και του πέμπτου
ερευνητικού ερωτήματος.
Μέσα από το βασικό διαλογικό κομμάτι στο επίπεδο της ολομέλειας καταγράφηκαν
θετικές στάσεις απέναντι στη θρησκευτική ετερότητα. Συνολικά, στις εκατόν δέκα φορές
που οι μαθητές πήραν τον λόγο κατά τη διάρκεια της τελικής φάσης του διαλόγου, σε
είκοσι δύο περιπτώσεις εντοπίστηκαν εκφράσεις ευαισθησίας και σεβασμού (ποσοστό 22%
επί του συνόλου των μαθητικών ομιλιών), σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση που έγινε με
τη συνεργασία των δύο ανεξάρτητων κριτών, ενώ κεντρική διατύπωση αλλά και απόφαση
όλων των μαθητών της τάξης ήταν η αποφυγή κάθε μορφής φανατισμού. Την ίδια στιγμή
οι μαθητές τοποθέτησαν τους εαυτούς τους στη θέση των θρησκευτικά διαφορετικών (π.χ.
«όπως εμείς θέλουμε να προσευχόμαστε, έτσι και οι άλλοι θέλουν να προσεύχονται»),
αναγνώρισαν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και προσπάθησαν μέσα από τον διάλογο να
βρουν ικανές λύσεις, για να αντιμετωπίσουν το υπό διαπραγμάτευση ζήτημα.
Στο πλαίσιο της «γνωριμίας» με τον θρησκευτικά διαφορετικό, το 47,8% μαθητών,
συμπεριλαμβανομένων και των δύο μουσουλμάνων, απάντησαν ότι ο διάλογος τους βοήθησε
να αναθεωρήσουν τις απόψεις τους για τη θρησκεία του «άλλου» (συμφωνία 39,1%, απόλυτη
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συμφωνία 8,7%), παρότι το 8,6% απάντησε αρνητικά και το 43,5% έδωσε ουδέτερη απάντηση
(πίν. 6). Παρόμοια εικόνα στο ίδιο ερώτημα υπήρξε και έναν χρόνο μετά τον διάλογο καθώς
το 47,8% των μαθητών απάντησαν με θετικό ή απόλυτα θετικό τρόπο (συμφωνία 39,1%,
απόλυτη συμφωνία 8,7%), ενώ και οι απαντήσεις των μουσουλμάνων μαθητών παρέμειναν
στο ίδιο επίπεδο με αυτό που καταγράφηκε στην αρχική εφαρμογή, χωρίς να υπάρχει καμία
αρνητική παρά μόνο μία ουδέτερη απάντηση.
Πίνακας 6. Ο διάλογος που έγινε με βοήθησε να αναθεωρήσω
τις αντιλήψεις μου για τη θρησκεία του άλλου.

Δεδομένα

%

Διαφωνώ απόλυτα

4.3

Διαφωνώ

4.3

Ούτε συμφωνώ/ούτε διαφωνώ

43.5

Συμφωνώ

39.1

Συμφωνώ απόλυτα
ΣΥΝΟΛΟ

8.7
100.0

Ο διδακτικός διαθρησκειακός διάλογος και η αλληλεπίδραση μαθητών από διαφορετικές
θρησκευτικές παραδόσεις φαίνεται ότι μπορεί να έχει κάποια θετικά αποτελέσματα σε διαπροσωπικό επίπεδο. Με βάση τις απαντήσεις που δόθηκαν πριν και μετά τον διάλογο, στο
ερώτημα «Είναι κριτήριο για εμένα η θρησκεία του άλλου, για να αναπτύξω φιλικές σχέσεις
μαζί του», φαίνεται ότι υπήρξε μια μικρή ποσοστιαία διαφοροποίηση, που συμπεριελάμβανε
και τους μουσουλμάνους μαθητές. Ενώ πριν τον διάλογο υπήρχε ένα ποσοστό μαθητών που
είτε απάντησαν θετικά ότι η θρησκεία αποτελεί για αυτούς κριτήριο ανάπτυξης μιας φιλίας
(4,3%), είτε κράτησαν ουδέτερη στάση (21,7%) (m=1,78, s.d.=0,95), μετά το τέλος του
διαλόγου δεν καταγράφηκε καμία θετική απάντηση, και σε σχέση με τις αρχικές απαντήσεις
μειώθηκαν οι ουδέτερες (17,4%) και αυξήθηκαν οι απόλυτα αρνητικές (διαφωνία 21,7%,
απόλυτη διαφωνία 60,9%) (m=1,57, s.d.=0,78) (πίν. 7, 8). ΄Ιδιες, όμως, παρέμειναν οι
απαντήσεις των μαθητών έναν χρόνο μετά τον διάλογο, όπου διαφάνηκε ότι για το 91,3%
των μαθητών η θρησκεία δεν αποτελεί κριτήριο ανάπτυξης φιλίας (διαφωνία 21,7%, απόλυτη
διαφωνία 69,6%), ενώ πολύ μικρό ήταν το ποσοστό των ουδέτερων απαντήσεων (8,7%) και
δεν αφορούσε τους μουσουλμάνους μαθητές (m=1,39, s.d.=0,65).
Επιπρόσθετα, ως προς το ερώτημα για την επίδραση του διαθρησκειακού διαλόγου στην
επιθυμία διαμόρφωσης φιλικών σχέσεων με κάποιον θρησκευτικά διαφορετικό, αν και είχε
ήδη καταγραφεί ότι σχεδόν όλοι οι μαθητές διατηρούσαν φιλίες με κάποιον θρησκευτικά
διαφορετικό (ναι 87%, όχι 13%), οι μαθητικές απαντήσεις ήταν σε πολύ μεγάλο βαθμό
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Πίνακας 7. Είναι κριτήριο για μένα η θρησκεία του άλλου, ώστε να
αναπτύξω φιλικές σχέσεις μαζί του. (πριν τον διάλογο)

Δεδομένα

%

Διαφωνώ απόλυτα

52.2

Διαφωνώ

21.7

Ούτε συμφωνώ/ούτε διαφωνώ

21.7

Συμφωνώ
ΣΥΝΟΛΟ

4.3
100.0

Πίνακας 8. Είναι κριτήριο για μένα η θρησκεία του άλλου, ώστε να
αναπτύξω φιλικές σχέσεις μαζί του. (μετά τον διάλογο)

Δεδομένα

%

Διαφωνώ απόλυτα

60.9

Διαφωνώ

21.7

Ούτε συμφωνώ/ούτε διαφωνώ

17.4

ΣΥΝΟΛΟ

100.0

θετικές και απόλυτα θετικές (95,7%), με μία μόνο ουδέτερη απάντηση (συμφωνία 43,5%,
απόλυτη συμφωνία 52,2%, m=4,48, s.d.=0,59). Η επιθυμία φιλίας με κάποιον θρησκευτικά
διαφορετικό φαίνεται να παραμένει πολύ έντονη, και μάλιστα με απόλυτα θετικές τιμές, έναν
χρόνο μετά τον διάλογο (συμφωνία 30,4%, απόλυτη συμφωνία 69,6%, m=4,70, s.d.=0,47).
Παρότι δεν θα μπορούσε ένα μάθημα να μεταβάλει τις στάσεις των μαθητών, όμως το γεγονός ότι και αυτές οι απαντήσεις των μαθητών δεν απέχουν από εκείνες που οι ίδιοι έδωσαν
αμέσως μετά τον διάλογο, μπορεί να αποτελεί μια ένδειξη ότι οι αρχικές απαντήσεις τους αντανακλούσαν την πραγματική διάθεσή τους για επιθυμία αλληλεπίδρασης με τη θρησκευτική
ετερότητα ή διαμόρφωσης φιλικών σχέσεων με κάποιον θρησκευτικά διαφορετικό.
Επιπρόσθετα θα μπορούσε να υποστηριχτεί ότι μέσα από τον διάλογο οι μαθητές έφτασαν σε έναν βαθμό ενσυναίσθησης, κάτι που αποτελεί βασικό στοιχείο γνωριμίας του «άλλου» (Gardner, 1993) αλλά και προϋπόθεση για τη συνεργασία μεταξύ πιστών από διαφορετικές θρησκευτικές παραδόσεις (Raasch, 2007). Αυτό διαφάνηκε, επίσης, στις απαντήσεις
των μαθητών για όσα θεωρούσαν ότι έμαθαν μέσα από τον διάλογο, σύμφωνα και με την
ανάλυση περιεχομένου από τους δύο ανεξάρτητους κριτές:
«Ενισχύθηκε ακόμα περισσότερο το αίσθημά μου για σεβασμό προς άτομα άλλων θρησκευμάτων».
«΄Εμαθα να σέβομαι τις άλλες θρησκείες».
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«΄Εμαθα καλύτερα τους συμμαθητές μου, καθώς με τη συζήτηση ανταλλάξαμε ιδέες,
απόψεις και πιστεύω».
«΄Εμαθα τις απόψεις των συμμαθητών μου και τους γνώρισα καλύτερα». Παράλληλα,
όμως, ο διάλογος έδωσε στους μαθητές και εναύσματα για μελλοντική δράση, όπως
φάνηκε μέσα από τις απαντήσεις τους στο ερώτημα «Ποια άλλα θέματα θα ήθελες να
συζητηθούν στην τάξη, σε έναν ευρύτερο διάλογο ανάμεσα στις θρησκείες στο ΜτΘ;»:
«Πώς οι θρησκευόμενοι να αποφύγουν τον φανατισμό;».
«Πώς θα μπορούσαμε να μάθουμε να συμπεριφερόμαστε με ανεκτικότητα;».

Σχετικά με το ερευνητικό ερώτημα για τη συσχέτιση της θρησκευτικής πίστης των μαθητών με τη στάση τους απέναντι στον θρησκευτικά διαφορετικό πριν και μετά το τέλος
του διαλόγου, θα πρέπει να σημειωθεί ότι λόγω του μικρού δείγματος οι απαντήσεις στα
σχετικά ερωτήματα των ερωτηματολογίων δεν μπορούσαν να αναδείξουν κάποιας μορφής
συσχέτιση, με χαρακτηριστικά στατιστικής σημαντικότητας για τον ευρύτερο μαθητικό πληθυσμό. Η δυνατότητα προσδιορισμού μιας ανάλογης συσχέτισης δεν ήταν, επίσης, εφικτό
να επιβεβαιωθεί ούτε μέσα από την καταγραφή και την ανάλυση των μαθητικών διαλόγων,
αφού η προσωπική θρησκευτική πίστη δεν ήταν δυνατόν να προσδιοριστεί κατά τη διάρκεια
των μαθητικών διαλόγων.

5.

Συμπεράσματα

Ο διδακτικός διαθρησκειακός διάλογος δίνει στους μαθητές τη δυνατότητα να αλληλεπιδρούν
μεταξύ τους, φτάνοντας σε ένα υψηλότερο επίπεδο γνωστικής κατανόησης και θρησκευτικού
γραμματισμού, ανεξάρτητα από τη θρησκευτική τους προέλευση. Η μάθηση που κατακτούν
οι μαθητές δεν περιορίζεται στην αναπαραγωγή γνωστικών πληροφοριών, υπερβαίνοντας το
«εδώ και τώρα» της σχολικής πράξης. Επεκτείνεται στη συγκρότηση προσωπικής γνώσης
και μπορεί να παραμένει σε υψηλό επίπεδο για αρκετά μεγάλο διάστημα. Μέσω του διδακτικού διαθρησκειακού διαλόγου καλλιεργούνται οι προϋποθέσεις για ενσυναίσθηση και
διαπροσωπική ευαισθητοποίηση και αναδεικνύεται ότι οι μαθητές μπορεί σε έναν βαθμό να
αναθεωρούν κάποιες από τις απόψεις που είχαν αρχικά σχετικά με τη θρησκεία του «άλλου».
΄Οταν συντρέχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις ασφαλούς κλίματος, ο διδακτικός διαθρησκειακός διάλογος μάλλον βοηθάει τους μαθητές να συμμετάσχουν πιο ενεργά σε σχέση
με ένα συνηθισμένο μάθημα και να επιχειρηματολογούν με αφορμή τις διαφορετικές θρησκευτικές αντιλήψεις. Ταυτόχρονα, ο διάλογος εμπλουτίζεται και ενεργοποιείται μέσα από
τη συμμετοχή θρησκευτικά διαφορετικών μαθητών. Αλλά και οι ίδιοι οι μαθητές αναγνωρίζουν σε μεγάλο βαθμό ως θετική τη συμβολή της θρησκευτικής ετερότητας για την
ανάπτυξη και της δικής τους θρησκευτικότητας, ενώ ανεξάρτητα από τη θρησκευτική τους
προέλευση βλέπουν με θετικό τρόπο την παρουσία διαφορετικών φωνών. Στο σύνολό τους
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ισχυρίζονται ότι δεν θα προτιμούσαν να διαλέγονται μόνο με εκείνους με τους οποίους έχουν
τις ίδιες θρησκευτικές αντιλήψεις, παρά το ότι μπορεί κάποιες φορές αυτό να τους δυσκολεύει. Δεν τους προκαλεί, επίσης, ενόχληση το να εκφράζουν την άποψή τους ενώπιον των
συμμαθητών τους, ακόμα και όταν αυτό αφορά σε θρησκευτικές αντιλήψεις. Οι παραπάνω
μαθητικές απόψεις φαίνεται να παραμένουν σταθερές και έναν χρόνο μετά τη διεξαγωγή
του διαλόγου. Ο διδακτικός διαθρησκειακός διάλογος είναι φυσικό να δημιουργεί ανησυχία
και προβληματισμό στη μαθητική ομάδα. ΄Ομως, οι ίδιοι οι μαθητές, αν και μπορεί αρχικά
να παραδέχονται την εμφάνιση αντιπαραθέσεων, τελικά ισχυρίζονται ότι μέσα από αυτές
τους δίνεται η ευκαιρία να αναζητούν λύσεις και ενδεχομένως να οδηγούνται στο τέλος σε
σύγκλιση και συμφωνία.
Τα συμπεράσματα από την ανάλυση όλων των δεδομένων της έρευνας, φαίνεται να αναδεικνύουν ότι ο διδακτικός διαθρησκειακός διάλογος είναι αποτελεσματικός όταν σχεδιάζεται σύμφωνα με τις συστάσεις του ΣτΕ, που αναφέρονται στη διδασκαλία των θρησκειών
στον χώρο της ΘΕ. Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης μελέτης περίπτωσης ανοίγουν
ευρύτερα ερευνητικά πεδία για τις δυνατότητες και τις προοπτικές του νέου ΜτΘ, ώστε
να δοκιμάζονται νέες ερευνητικές πρωτοβουλίες, σχετικά με τη δυνατότητα της ΘΕ να λειτουργεί ως παράγοντας καλλιέργειας του σεβασμού και του διαλόγου με τη θρησκευτική
ετερότητα στο σύγχρονο σχολείο.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
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από το μάθημα είναι χρήσιμη, μόνο αν αποτελεί εφόδιο με βιωσιμότητα στο παρόν και το μέλλον
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Στην εξ αποστάσεως Εκπαίδευση το εκπαιδευτικό υλικό φέρει έναν ιδιαίτερο ρόλο
στη διαδικασία της μάθησης. Ακολουθώντας ιδιαίτερες αρχές στον σχεδιασμό και την
ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού, αυτό καθίσταται αποδοτικό και κατάλληλο για
μια απαιτητική και υψηλών προδιαγραφών εκπαίδευση. Στο πλαίσιο αυτό ένα ειδικά
διαμορφωμένο «πολυμορφικό» υλικό μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά στη μαθησιακή διαδικασία της εξ αποστάσεως μάθησης. Στην παρούσα εργασία καταγράφουμε
το θεωρητικό πλαίσιο σχεδιασμού και παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και εν συνεχεία σύμφωνα με αυτό το πλαίσιο επιχειρούμε το
σχεδιασμό ενός θεολογικού εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο αφορά στη σχέση Θρησκείας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Το εν λόγω εκπαιδευτικό υλικό θα μπορούσε
να χρησιμοποιηθεί στη διδακτική προσέγγιση της τέταρτης θεματικής ενότητας της Γ΄
Λυκείου, σύμφωνα με τα Νέα Προγράμματα Σπουδών στα Θρησκευτικά.
Λέξεις κλειδιά: θρησκευτική αγωγή, παιδαγωγική, εξ αποστάσεως μάθηση
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ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΙΟΥΛΑΝΗΣ

Abstract
In distance learning, educational material has a special role to play in the learning
process. By following special principles in the design and development of the educational material, it becomes efficient and suitable for demanding and high-standard
education. In this context a specially formulated ”polymorphic” material can contribute decisively to the learning process of distance learning. In this paper we record
the theoretical framework for designing and producing educational material in distance education and then, in this context, we are attempting to design a theological
educational material concerning the relationship between Orthodox Theology and
the Natural Environment. This educational material could be used in the didactic
approach of the fourth thematic section of the 3rd Senior Grade, according to the
New Religious Education Curricula.
Keywords: religious education, pedagogy, distance learning

1.

Εισαγωγή

Οι σύγχρονες παιδαγωγικές εξελίξεις και η ανάγκη για ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση από
τα μέσα του περασμένου αιώνα, έφεραν στο προσκήνιο τις έννοιες της ανοικτής εκπαίδευσης
και της εξ αποστάσεως μάθησης. Η ανοικτή εκπαίδευση αποτελεί μία φιλοσοφία σύμφωνα
με την οποία όλοι οι άνθρωποι έχουν τα ίδια δικαιώματα πρόσβασης στη μάθηση, ενώ η εξ
αποστάσεως εκπαίδευση συγκροτεί μία εκπαιδευτική μεθοδολογία στη βάση της οποίας η
εκπαίδευση παρέχεται από απόσταση δίχως τους περιοριστικούς παράγοντες του χρόνου και
του χώρου (Λιοναράκης, 2001β).
Μπορεί η εξ αποστάσεως εκπαίδευση ως μεθοδολογία να εφαρμόζεται σε ιδιαίτερα μεγάλο βαθμό σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, ωστόσο ολοένα και ισχυροποιείται η
αντίληψη ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί εξίσου αποτελεσματικά και σε επίπεδο τυπικής εκπαίδευσης. Η εξ αποστάσεως σχολική εκπαίδευση είναι η παροχή εκπαίδευσης σε Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, που σε πολλές χώρες ξεκίνησε στο τέλος του 19ου αιώνα
αρχές 20ου, για να καλύψει ανάγκες των μαθητών που κατοικούσαν σε απομακρυσμένες
γεωγραφικά περιοχές (Τζέμου & Σοφός, 2013). Παράλληλα, προσφέρεται σε παιδιά που
οι γονείς τους μετακινούνται διαρκώς σε διαφορετικούς τόπους ή και σε παιδιά με κινητικά
προβλήματα, ειδικές ανάγκες, διάφορες αναπηρίες, που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο ή στο
σπίτι ή αντιμετωπίζουν ψυχολογικά προβλήματα (Βασάλα, 2005).
Σε έρευνα των Κελενίδου, Αντωνίου, Παπαδάκη (2017) παρουσιάζονται τα συμπεράσματα από την εφαρμογή της σχολικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε διάφορες χώρες έτσι όπως αυτά δημοσιεύτηκαν
σε έρευνες από το 2008 έως και το 2017. Τα αποτελέσματα της έρευνας αναφέρονται σε
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μαθητές που ζούσαν σε απομακρυσμένα χωριά της υπαίθρου σε διάφορες περιοχές όπως
Κίνα, Μαλαισία, Καναδάς, Νέα Ζηλανδία και μεταξύ αυτών υπήρχαν παιδιά με χαμηλές μαθησιακές επιδόσεις, παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, αυτισμό και προβλήματα υγείας αλλά
και «χαρισματικά» παιδιά που στην τυπική εκπαίδευση δεν είχαν τη δυνατότητα να καλύψουν
τις αυξημένες μαθησιακές τους ανάγκες.
Στη Βόρεια Αμερική καθώς και σε άλλες ανεπτυγμένες οικονομικά χώρες, όπως αναφέρουν οι Κελενίδου, κ. συν (2017) η σχολική εξ αποστάσεως εκπαίδευση θεωρείται πως
είναι η λύση για διάφορα εκπαιδευτικά ζητήματα που απασχολούν την εκπαιδευτική κοινότητα, όπως τα σχολικά τμήματα με μεγάλο αριθμό μαθητών, η έλλειψη ειδικοτήτων, η
διαφοροποιημένη διδασκαλία. Και στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, όμως, η σχολική εξ
αποστάσεως εκπαίδευση θεωρείται μέσο για την κοινωνική και οικονομική ανέλιξη.
Στην Ελλάδα η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι περισσότερο γνωστή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ωστόσο, το ενδιαφέρον για την εφαρμογή της σχολικής εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης αυξάνεται διαρκώς. Το γεγονός αυτό γεννά την ανάγκη για συζήτηση και
έρευνα στο πεδίο αυτό, καθώς και διερεύνηση της εφαρμογής της μεθοδολογίας της συμπληρωματικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην τυπική εκπαίδευση (Κελενίδου, κ. συν,
2017).
Μία βασική παράμετρος επιτυχίας ενός συστήματος εκπαίδευσης από απόσταση είναι
το εκπαιδευτικό υλικό (Λιοναράκης 2001α). Στην παρούσα εργασία προτείνουμε τη χρήση
ενός ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού υλικού σύμφωνα με τις αρχές της ανοικτής και εξ
αποστάσεως μάθησης, το οποίο αφορά στη Θρησκευτική Εκπαίδευση και ειδικότερα στο
μάθημα των θρησκευτικών της Γ΄ Λυκείου, σύμφωνα με τα Νέα Προγράμματα Σπουδών
των Θρησκευτικών (2017).
΄Ενα βασικό συστατικό στοιχείο των Νέων Προγράμματα Σπουδών των Θρησκευτικών
αποτελεί η ευελιξία τους ως προς τον σχεδιασμό από τον εκπαιδευτικό της εκάστοτε θεματικής ενότητας. Στο πλαίσιο αυτό η δομή και η φιλοσοφία των Νέων Προγραμμάτων
Σπουδών συνάδει σε μεγάλο βαθμό με τις αρχές σχεδιασμού εκπαιδευτικού υλικού στην εξ
αποστάσεως εκπαίδευση.
Στα Νέα Προγράμματα Σπουδών κριτήριο του μαθήματος είναι ο μαθητής (Βασιλόπουλος, 1993), ενώ ο εκπαιδευτικός έχει πλέον τον ρόλο του σχεδιαστή σε ένα πραγματικά
δυναμικό και αλληλεπιδραστικό περιβάλλον, στο οποίο μία σειρά από δεδομένα όπως οι Νέες
Τεχνολογίες αποτελούν σημαντικό παράγοντα της Θρησκευτικής Αγωγής (Μητροπούλου,
2007).
Στο πλαίσιο αυτό ο εκπαιδευτικός καλείται να προσαρμόσει την διδακτική ενότητα που
σχεδιάζει στις ανάγκες και στα ενδιαφέροντα των μαθητών και μαθητριών του (ΚουκουνάραςΛιάγκης, 2015), επιλέγοντας την κατάλληλη παιδαγωγική προσέγγιση και διδακτική μεθοδολογία, σύμφωνα με τις σύγχρονες παιδαγωγικές και διδακτικές προσεγγίσεις της Θρη-
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σκευτικής Εκπαίδευσης.
Σημαντικός βεβαίως παράγοντας στον σχεδιασμό αυτό είναι ο ρόλος των παιδαγωγικών
κριτηρίων στην αποτελεσματικότητα της χριστιανικής αγωγής, η θέση της θρησκευτικής
αγωγής στο σχολικό πρόγραμμα σπουδών, καθώς και το πώς επηρεάζεται η αγωγή των
εφήβων από την ανάπτυξη της θρησκευτικής τους σκέψης (Περσελής, 1994; 1998; 2003;
2005).

2.

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών στα Θρησκευτικά
Λυκείου

Σύμφωνα με το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών των Θρησκευτικών οι σκοποί της Θρησκευτικής
Εκπαίδευσης στο Λύκειο είναι (ΦΕΚ 2105-19.06.2017):
• η ανάπτυξη της προσωπικής ταυτότητας, των μαθητών και μαθητριών στην οποία συντελούν η θρησκευτικότητα και η κριτική κατανόησή της

• η καλλιέργεια ανθρωπιστικής και Ελληνικής παιδείας
• ο θρησκευτικός γραμματισμός

• η κριτική θρησκευτικότητα με την έννοια της καλλιέργειας της ολιστικής νοημοσύνης
στην εκπαιδευτική διαδικασία, στην οποία συμμετέχουν νους και καρδιά και η οποία
διαμορφώνει ανθρώπους με «ζωηρή επιθυμία» για δικαιοσύνη και δημοκρατία
• η γνωριμία και επικοινωνία με τον «άλλον». Ο μαθητής εξοικειώνεται με τον πλουραλιστικό χαρακτήρα της κοινωνίας στην οποία ζει. Παράλληλα, ασκείται στις αξίες της

αποδοχής, του σεβασμού και του διαλόγου με τον άλλον, της δυναμικής ανεκτικότητας
προς το διαφορετικό και στο δικαίωμα στην ετερότητα
• η κοινωνικοποίηση των μαθητών/τριών

• η ανάπτυξη κοινότητας μάθησης. Η λειτουργία της τάξης ως κοινότητας μάθησης
αναπτύσσεται με έμφαση στη συνεργατική μάθηση, στη συζήτηση, στη συνεργασία,

στη διαπραγμάτευση και στα κοινά νοήματα. Η σχολική τάξη μπορεί να θεωρηθεί ως
κοινότητα μάθησης, στο πλαίσιο του συνεχούς διαλόγου, της ανάλυσης και βιωματικής
εφαρμογής αρχών και αξιών, όπως η ελευθερία, η αγάπη, η δημοκρατία, το δικαίωμα, η
ισότητα, η αυτονομία, ο σεβασμός, η αλληλεγγύη, η δικαιοσύνη, η ελπίδα κ.ά.

2.1

Φάκελος μαθήματος: θρησκεία και σύγχρονος κόσμος Γ΄ Γενικού Λυκείου. Το 4ο δίλημμα: Οικολογία

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 2105-19.06.2017 στο Πρόγραμμα Σπουδών των Θρησκευτικών Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου σε κάθε διδακτικό δίωρο αναπτύσσεται μία επιμέρους
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έννοια που παράγεται απαγωγικά από τη βασική έννοια της ΘΕ, με βάση τις παιδαγωγικές έρευνες και γνώσεις για τη μέση εφηβεία, τη σχέση των νέων με τη θρησκεία και το
επίπεδο του θρησκευτικού τους γραμματισμού. Στο Πρόγραμμα Σπουδών για κάθε Διδακτική Ενότητα περιλαμβάνονται στις ανάλογες στήλες: τα βασικά προσδοκώμενα μαθησιακά
αποτελέσματα, τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης της μαθησιακής διαδικασίας, η μέθοδος διδασκαλίας (βιωματική ή διερευνητική) και η αντίστοιχη θεματολογία των δραστηριοτήτων
για κάθε στάδιό της.
Ειδικότερα για τη Γ΄ Τάξη Λυκείου (Θρησκεία και σύγχρονος κόσμος) η ύλη διαρθρώνεται στις κατηγορίες: διλήμματα, προκλήσεις και όραμα, όπου η κατηγορία διλήμματα
απαρτίζεται από τέσσερις άξονες που είναι: Επιστήμη, Τεχνολογία, Γενετική, Οικολογία
(Ι.Ε.Π, 2018α). Τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα στο 4ο δίλημμα με θέμα την
Οικολογία είναι οι μαθητές/μαθήτριες να (Ι.Ε.Π, 2018β):
• αξιολογούν τις θέσεις του Χριστιανισμού για το φυσικό περιβάλλον και την ευθύνη του
ανθρώπου απέναντι σε αυτό,

• διατυπώνουν συλλογισμούς για τον ρόλο των θρησκειών και των εκπροσώπων τους σε
ζητήματα διαφύλαξης του φυσικού περιβάλλοντος,

• αναγνωρίζουν την ευθύνη του πιστού για την οικολογική κρίση.
Αναλυτικότερα σύμφωνα με τον φάκελο του μαθήματος (Ι.Ε.Π, 2018γ) στο δίλημμα
(1.4) Οικολογία, αναφέρεται ότι με τη γέννηση της οικολογικής σκέψης η ανθρωποκεντρική
αντίληψη καταδικάστηκε ως η κύρια υπεύθυνη για τα οικολογικά δεινά. Μόνο που στη
συνείδηση των περισσότερων, πρέπει να αναλάβουμε δράση προκειμένου να προστατεύσουμε
τον πλανήτη που κατοικούμε ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να κατοικούμε σ’ αυτόν
με αξιώσεις. ΄Ετσι γεννιέται μία νέα ανθρωποκεντρική αντίληψη, στο πλαίσιο όμως πια
του οικολογικού κινήματος. Το νέο αυτό ανθρωποκεντρικό ρεύμα τείνει να οργανώνει την
διαχείριση όλης της βιόσφαιρας γύρω από τα συμφέροντα του είδους homo sapiens. Στην
προοπτική αυτή οι φυσικοί πόροι προφανώς και πρέπει να τύχουν ορθολογικής διαχείρισης
ώστε οι ανθρώπινες ανάγκες να είναι ικανοποιήσιμες ενώ η ρύπανση επιδιώκεται να μένει
σε ανεκτά επίπεδα (Γεωργόπουλος, Καραγεωργάκης, 2017).
Στην αντίπερα όχθη του ανθρωποκεντρισμού, όπως αναφέρουν οι Γεωργόπουλος και
Καραγεωργάκης, (2017) βρίσκεται το φιλοσοφικό ρεύμα του οικοκεντρισμού. Στο πλαίσιο
αυτό, μάλιστα κάνουν λόγο για τον πρωτεργάτη της οικοκεντρικής σκέψης τον Aldo Lepold
(στο Γεωργόπουλος και Καραγεωργάκης, 2017), ο οποίος υποστήριξε μια ηθική, που την
ονόμασε ηθική της γης (land ethic) και η οποία δεν αφορά μόνο στους ανθρώπους, αλλά
και σε άλλες οντότητες, όπως τα υπόλοιπα ζώα, το νερό και τα φυτά.
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3.

Το εκπαιδευτικό υλικό στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση

΄Οπως ήδη αναφέραμε για να πετύχει ένα σύστημα εκπαίδευσης από απόσταση, απαιτείται
προσεκτική δημιουργία κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού, καθώς οι εκπαιδευόμενοι εξαρτώνται από το εκπαιδευτικό υλικό πολύ περισσότερο από ό,τι σε μία συμβατική διαδικασία
μάθησης (Βεργίδης, και συν., 1998). Αναλυτικότερα το εκπαιδευτικό υλικό στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση θα πρέπει να:
• εξυπηρετεί τις ανάγκες της ανοικτής εκπαίδευσης, παρέχοντας στους συμμετέχοντες

τη δυνατότητα να μελετήσουν και να μάθουν στον δικό τους τόπο και χρόνο καθώς και
στον ρυθμό της επιλογής τους

• αναπληρώνει, σε μεγάλο βαθμό, την απουσία του διδάσκοντα

• προάγει την αλληλεπίδραση του μαθητή με το μαθησιακό υλικό
• επεξηγεί δύσκολα σημεία και έννοιες

• αξιολογεί, ενημερώνει και ενθαρρύνει συνεχώς.
Σύμφωνα με τους Βεργίδη, και συν. (1998) οι μαθητές στους οποίους απευθύνεται το
εκπαιδευτικό υλικό στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση δεν διαθέτουν πάντα τα ίδια ατομικά,
κοινωνικά και μορφωτικά αγαθά. Παρουσιάζουν ανομοιογένεια αναφορικά με τη μέθοδο με
την οποία προσεγγίζουν το γνωστικό αντικείμενο, τον ρυθμό με τον οποίο μελετούν, αλλά
και τον τρόπο με τον οποίο οργανώνουν τις σπουδές τους. Κατά συνέπεια είναι λογικό να
προσεγγίζουν το εκπαιδευτικό υλικό με τον δικό τους τρόπο, ακολουθώντας αυτό που είναι
περισσότερο χρήσιμο ή ενδιαφέρον γι’ αυτούς. Γι’ αυτό τον λόγο θα πρέπει το εκπαιδευτικό
υλικό να είναι περιεκτικό, δίχως περιττά στοιχεία, με συχνές οδηγίες που να διευκολύνουν
τους αποδέκτες στην πορεία των σπουδών τους και πρωτίστως, κατά τον σχεδιασμό του,
να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη χαρακτηριστικά των ατόμων στα οποία αυτό απευθύνεται.

3.1

Στάδια σχεδίασης και μορφές ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού

Η δημιουργία ενός εκπαιδευτικού υλικού στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση περιλαμβάνει τα
στάδια της Διερεύνησης, του Σχεδιασμού, της Συγγραφής, και της Αξιολόγησης (Ματραλής, 1998).
Το εκπαιδευτικό υλικό στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση περιλαμβάνει το έντυπο υλικό
καθώς και μία μεγάλη ποικιλία οπτικο-ακουστικού και λογισμικού υλικού. Η ποικιλία αυτή
καθιστά το εκπαιδευτικό υλικό περισσότερο ελκυστικό και επομένως πιο αποτελεσματικό για
τη μάθηση. Η πολυμορφικότητα τού εκπαιδευτικού υλικού είναι ενδεικτική τής έμφασης που
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δίνει η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην ποιότητα της μάθησης (West, 1996; Λιοναράκης,
2001).
Μία εξελικτική ολοκλήρωση των παραδοσιακών μέσων διδασκαλίας αποτελούν σήμερα
τα Πολυμέσα (κείμενο, ήχος, εικόνα, κινούμενα σχέδια). Η διαδικασία μάθησης μέσω του
συνδυασμού αυτών των μορφών αλλάζει την διδακτική πρακτική. Είναι γεγονός ότι τα
εποπτικά μέσα μπορούν να δράσουν συμπληρωματικά και να κινητοποιήσουν τις αισθήσεις.
Στην εκπαίδευση οι εικόνες, οι ήχοι και η κίνηση είναι απαραίτητα. Με τη χρήση τους
συντομεύεται ο χρόνος κατανόησης δύσκολων εννοιών και ωριμάζει πιο άμεσα η νέα γνώση,
κυρίως λόγω της επιστράτευσης των αισθήσεων και της δημιουργίας έντονων εντυπώσεων
(Μικρόπουλος, και συν., 2011).
Η γνώση μέσα από παρόμοιες προσεγγίσεις γίνεται βιωματική και υπό την έννοια αυτή
συνάδει απόλυτα με τη λογική και τη φιλοσοφία των ανοικτών αναλυτικών προγραμμάτων
σπουδών τα οποία χαρακτηρίζονται ως αποκεντρωτικά και ευέλικτα, καθώς διατυπώνουν
γενικές κατευθυντήριες γραμμές και όχι επιδιώξεις με λεπτομερή μορφή, παρέχοντας τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να προσαρμόζει τη μαθησιακή διαδικασία με βάση τις συνθήκες
που επικρατούν μέσα στην τάξη (Χατζηγεωργίου, 2004).

3.2

Βασικές προδιαγραφές του έντυπου υλικού

Το εκπαιδευτικό υλικό στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση πρέπει να ικανοποιεί ορισμένες ιδιαίτερες απαιτήσεις, βασικότερη από τις οποίες είναι να μπορούν να μαθαίνουν οι μαθητές
με όσο γίνεται λιγότερη βοήθεια από τους διδάσκοντες. Θα πρέπει δηλαδή να εμπεριέχει τα
κατάλληλα στοιχεία που θα εξασφαλίζουν σε μεγάλο βαθμό διδακτικές λειτουργίες όπως η
καθοδήγηση στη μελέτη τους, η αλληλεπίδραση, οι επεξηγήσεις, η αξιολόγηση και η ενθάρρυνση. Οι απαιτήσεις αυτές υπαγορεύουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού
υλικού, στα οποία περιλαμβάνονται συμβουλές για τη μελέτη, καθορισμός στόχων στην αρχή και σύνοψη στο τέλος κάθε ενότητας, παραδείγματα, δραστηριότητες αυτοαξιολόγησης
ή δραστηριότητες με στόχο τον προβληματισμό και την εμβάθυνση, απεικονίσεις, κατατμημένη παρουσίαση της ύλης, απλή γλώσσα και φιλικό ύφος. Αναλυτικότερα, τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά που θα πρέπει να διέπουν το έντυπο υλικό στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση
είναι:
• Η αναφορά σαφώς διατυπωμένου στόχου σε κάθε κεφάλαιο ή σημαντική ενότητα του

υλικού. Με τη σαφή διατύπωση του στόχου παρέχεται στον μαθητή μια γενική αναφορά
του τι πρόκειται να ακολουθήσει.

• Οι ασκήσεις αυτοαξιολόγησης, οι μελέτες περίπτωσης και οι δραστηριότητες συνοδευόμενες από τις σωστές απαντήσεις με στόχο τον περαιτέρω προβληματισμό, προσφέρουν

τη δυνατότητα στους μαθητές να αυτο-αξιολογηθούν και να ρυθμίσουν ανάλογα με τις
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επιδόσεις τους την προσπάθεια που καταβάλλουν για να μάθουν «πράττοντας», να ανακαλύψουν τι δεν έχουν κατανοήσει καλά, να εντοπίζουν τις αδυναμίες τους και κυρίως
να γνωρίζουν την πρόοδό τους.
• Οι απεικονίσεις, όπου μπορούν να αντικαταστήσουν καλύτερα ένα κείμενο.

• Η σαφήνεια και επεξηγηματικότητα στη χρήση σχημάτων, πινάκων, διαγραμμάτων.
• Η κατατμημένη παρουσίαση της ύλης και οι επεξηγηματικοί τίτλοι και υπότιτλοι.
• Η αισθητικότητα του κειμένου.

• Η σύνοψη στο τέλος του κεφαλαίου εμπλουτισμένη με τον έλεγχο των προσδοκώμενων
αποτελεσμάτων.

• Οι κατάλογοι βιβλιογραφικών αναφορών.
• Οι προτάσεις για επιπρόσθετη μελέτη.

• Η συγκρότηση της βιβλιογραφίας και οι οδηγίες για την ανεύρεση συμπληρωματικών
πηγών (Βεργίδης, κ. συν. 1998).

3.3

Μία κατηγοριοποίηση για τη δημιουργία ποιοτικού πολυμορφικού υλικού

Σε ό,τι αφορά στην ταξινόμηση των προδιαγραφών του έντυπου εκπαιδευτικού υλικού στην
εξ αποστάσεως εκπαίδευση οι West (1996) και Λιοναράκης (2001) κατέληξαν στην πιο κάτω
τυπολογία η οποία απαρτίζεται από τρεις δέσμες ενεργειών:
• Η ΠΡΩΤΗ ∆ΕΣΜΗ: κείμενο – προκείμενα – μετακείμενα

• Η ∆ΕΥΤΕΡΗ ∆ΕΣΜΗ: διακείμενα – επικείμενα – παρακείμενα – περικείμενα
• Η ΤΡΙΤΗ ∆ΕΣΜΗ: πολυκείμενα – πολυαντικείμενα

Σύμφωνα με την πρώτη δέσμη το κείμενο αποτελεί τον βασικό κορμό του εκπαιδευτικού υλικού. Τα προκείμενα αφορούν στα εισαγωγικά στοιχεία του εκπαιδευτικού υλικού,
όπως για παράδειγμα: ο σκοπός, οι επιμέρους στόχοι, τα προσδοκώμενα αποτελέσματα,
οι έννοιες-κλειδιά και οι εισαγωγικές παρατηρήσεις. Τέλος, τα μετακείμενα λειτουργούν
συμπληρωματικά προς τα προκείμενα (συνόψεις κεφαλαίων, παραρτήματα, περιλήψεις, παραπομπές, οδηγοί περαιτέρω μελέτης, γλωσσάρια, κ.ά.).
Σύμφωνα με την δεύτερη δέσμη, τα διακείμενα αποτελούνται από δραστηριότητες, ασκήσεις και γενικότερα μηχανισμούς ανατροφοδότησης και παραπομπής στις προϋπάρχουσες, αλλά και στις νέες γνώσεις. Τα επικείμενα έχουν ως στόχο την επεξήγηση σημείων του
κειμένου (όπως για παράδειγμα: παράλληλα κείμενα και κείμενα συνδέσεων). Τα παρακείμενα ορίζονται ως τα μη-γλωσσικά μέρη του εκπαιδευτικού υλικού (φωτογραφίες, εικόνες,
γραφήματα, κ.ά.) και τα περικείμενα αφορούν υλικά που βρίσκονται διεσπαρμένα στο κείμενο και τα οποία υποστηρίζουν το κυρίως κείμενο (για παράδειγμα: μελέτες περίπτωσης,
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παραδείγματα, κείμενα αναφοράς, κ.ά.).
Σύμφωνα με την τρίτη δέσμη, τα πολυκείµενα αποτελούνται σε ένα μεγάλο βαθµό,
από όλα εκείνα τα στοιχεία, τα οποία κατά τη διάρκεια της μελέτης του υλικού ζητούν
από τον σπουδαστή να εκπονήσει και να εφαρμόσει σε μία εργασία / project αυτά που
έχει μελετήσει και έχει επεξεργαστεί στο πορεία της μάθησης, ενώ τα πολυαντικείμενα
αποτελούν οργανικό και αναπόσπαστο μέρος του διδακτικού υλικού, τα ίδια συνιστούν δέσμη
ηλεκτρονικών μέσων, μέσω των οποίων μεταφέρονται στοιχεία του.

4.

Προσέγγιση σχεδιασμού εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού υλικού: θρησκεία και σύγχρονος κόσμος: Οικολογία

Το εκπαιδευτικό υλικό μπορεί να αποτελείται από τρεις ενότητες:
• Το περιβάλλον και το περιβαλλοντικό πρόβλημα,
• Ορθοδοξία και Φυσικό Περιβάλλον

• Το φυσικό περιβάλλον στις θρησκευτικές παραδόσεις

Η πρώτη ενότητα μπορεί να αφορά μία διερεύνηση των βασικών εννοιών που εξετάζονται

στη συνέχεια.
Η δεύτερη ενότητα με τίτλο Ορθοδοξία και Φυσικό Περιβάλλον, να αναφέρεται στη
σχέση ανθρώπου και κτίσης στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη, στην προοπτική της
σχέσης ανθρώπου και φυσικού περιβάλλοντος στα συγγράμματα των Πατέρων της Εκκλησίας, στο σύνδεσμο ανθρώπου και κτίσης στη βυζαντινή τέχνη, στη λειτουργική διάσταση
της σχέσης ανθρώπου και Φυσικού Περιβάλλοντος, στην ανακαίνιση της κτίσης στην Ορθόδοξη εικονογραφία, στην ασκητική παράδοση και στο Φυσικό Περιβάλλον και στο μοντέλο της Οικολογικής Θεολογίας. Η τρίτη ενότητα να περιλαμβάνει τις ενότητες: υπεροχή
του ανθρώπου για τη σωτηρία τού οικοσυστήματος στην Ιουδαϊκή παράδοση, η ευθύνη του
ανθρώπου για το Φυσικό Περιβάλλον στην Ισλαμική Θεολογία, η συνολική θεώρηση της
κτίσης στην Ινδουιστική σκέψη, το Φυσικό Περιβάλλον στη Βουδιστική φιλοσοφία, η σχέση
ανθρώπου και Φυσικού Περιβάλλοντος στις θρησκευτικές παραδόσεις της Κίνας: Κομφουκιανισμός, Ταοϊσμός και οι Ιαπωνικές λαϊκές πεποιθήσεις για το Φυσικό Περιβάλλον.
Ακολουθεί ένα ενδεικτικό παράδειγμα από την 2η ενότητα με τίτλο: «Ορθοδοξία και
Περιβάλλον», η οποία μπορεί να ξεκινά με τα «προκείμενα» που αφορούν στα εισαγωγικά
στοιχεία του εκπαιδευτικού υλικού, όπως: ο σκοπός, οι επιμέρους στόχοι, τα προσδοκώμενα
αποτελέσματα, οι έννοιες-κλειδιά και οι εισαγωγικές παρατηρήσεις κ.ά.
Ενδεικτικά, ο σκοπός της ενότητας θα είναι να διερευνήσει τη σχέση Ορθοδοξίας και
Φυσικού Περιβάλλοντος, προβάλλοντας τη στάση ζωής που απορρέει μέσα από τη σχέση
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αυτή ως μια ουσιαστική πρόταση στην οικολογική κρίση η οποία χαρακτηρίζει την εποχή
μας.
Στην περίπτωση αυτή τα Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα, μπορούν να προσδιοριστούν ως προς τη δυνατότητα οι μαθητές/τριες κατά την ολοκλήρωση της ενότητας να
μπορούν να αναλύουν τη στενή σχέση ανθρώπου και κτίσης, όπως αυτή αναφέρεται στα Ιερά
Κείμενα και την Παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας, να δίνουν παραδείγματα από τη βυζαντινή τέχνη που να μαρτυρούν τη βαθύτερη σχέση ανθρώπου και φυσικού περιβάλλοντος,
να διακρίνουν τη σχέση Θεού, κτίσης και ανθρώπου στο πλαίσιο της δημώδους γραμματείας
και της Νεοελληνικής λογοτεχνίας, να δίνουν παραδείγματα που να αφορούν στη λειτουργική διάσταση της σχέσης ανθρώπου και φυσικού περιβάλλοντος και να προτείνουν λύσεις
στο περιβαλλοντικό πρόβλημα στο πλαίσιο της ορθόδοξης πνευματικότητας.
Οι έννοιες–κλειδιά αυτής της προοπτικής θα μπορούσαν να προσδιοριστούν ως εξής:
Παλαιά Διαθήκη, Καινή Διαθήκη, Πατερική Θεολογία, Βυζαντινή τέχνη, Ορθόδοξη εικονογραφία, Ασκητική παράδοση, Λειτουργική διάσταση της σχέσης ανθρώπου και κτίσης,
Δημώδης Γραμματεία, Νεοελληνική λογοτεχνία, Οικολογική Θεολογία.
Στην ενότητα «Εισαγωγικές Παρατηρήσεις» θα μπορούσε να γίνει μία σύνδεση με την
προηγούμενη ενότητα και τις έννοιες «περιβάλλον» και «περιβαλλοντικό πρόβλημα», καθώς
και στο ιδιαίτερο ενδιαφέρον των επιμέρους θρησκειών για την επίλυση των περιβαλλοντικών
προβλημάτων. Εν συνεχεία να γίνει μία πρώτη προσέγγιση/αναφορά των εννοιών που θα
συζητηθούν στην παρούσα ενότητα, όπως η ερμηνεία της ιδιαίτερης σχέσης Ορθοδοξίας
και Φυσικού Περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό μπορεί να αναφερθεί ότι Αγία Γραφή, οι
Πατέρες, αλλά και ολόκληρη η παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας αναφέρονται συχνά
στη σχέση του ανθρώπου με την κτίση, τονίζοντας την αναγκαιότητα της αρμονίας στη
σχέση αυτή. Επίσης, μπορεί να τονιστεί πως για τον ίδιο λόγο υποδεικνύουν τρόπους
συνεργασίας ανθρώπου και κτίσης και διανοίγουν δρόμους που πρέπει να ακολουθήσει ο
σύγχρονος άνθρωπος, για να φτάσει μαζί με την κτίση στον τελικό του σκοπό, που είναι
η σωτηρία (Κεσελόπουλος, 1989). Οι σκέψεις αυτές που θα αναφερθούν αποτελούν και
τους κεντρικούς άξονες πάνω στους οποίους οικοδομείται αυτή η ενότητα, όπως η αρμονική
συνύπαρξη ανθρώπου και κτίσης, η οποία υπογραμμίζεται στα βιβλία της Αγίας Γραφής
και στην πατερική παράδοση και η εναρμόνιση και συνοχή ανάμεσα στο αισθητό και νοητό
στοιχείο της φύσης, η οποία χαρακτηρίζει τη λατρευτική παράδοση της Εκκλησίας.
΄Οπως αναφέραμε τα «περικείμενα» αφορούν υλικά που βρίσκονται διεσπαρμένα στο κείμενο και τα οποία υποστηρίζουν το κυρίως κείμενο (για παράδειγμα: μελέτες περίπτωσης,
παραδείγματα, κείμενα αναφοράς, κ.ά. ). Ακολουθεί ένα ενδεικτικό παράδειγμα που θα
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως Μελέτη Περίπτωσης αναφορικά με τη Λειτουργική διάσταση
της σχέσης ανθρώπου και κτίσης και αφορά στο κείμενο: «Πρώτη Φορά στην Εκκλησιά»
από Βιβλίο θρησκευτικών της Β΄ τάξης του Δημοτικού στη Σερβία (2003), σύμφωνα με το
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οποίο η Μίλιτσα γύρισε από την εκκλησία και αφηγείται στη γιαγιά, η οποία δεν πήγε στην
εκκλησία επειδή ήταν άρρωστη, όσα είδε εκεί:
«Η λειτουργία στην εκκλησία μοιάζει σαν ένα σοβαρό αλλά ευχάριστο παιχνίδι. Πρώτα ο
επίσκοπος, μετά οι ιερείς και οι διάκονοι, ήταν παράξενα ντυμένοι. Δεν ήταν ντυμένοι
όπως εμείς, αλλά ούτε και εμείς ήμασταν ντυμένοι όπως τις καθημερινές, αφού ο καθένας από εμάς φορούσε τα καλύτερα ρούχα του και τα καλύτερα παπούτσια του. Και σαν
ήμασταν εκεί ο επίσκοπος και εμείς μαζί του, συνομιλήσαμε με το Θεό, ο οποίος ήταν
εκεί, αλλά εμείς δεν μπορούσαμε να τον δούμε. Αυτή η συνομιλία γινόταν με ψαλμωδίες.
Παρακαλέσαμε το Θεό να έχουμε ειρήνη να μη γίνει πόλεμος, να ζούμε ο ένας με τον
άλλο μονιασμένα και με αγάπη, να γίνουμε όλοι στον κόσμο ένα, να κάνει καλά τους
αρρώστους, να έχουμε ήπιο κλίμα, να μας δίνει φρούτα, σιτάρι, καλαμπόκι, τα πουλιά να
είναι ευτυχισμένα, τα ζώα ειρηνικά. Και κάναμε κάτι το οποίο δεν κάνουμε καθημερινά
και γενικά δεν κάνουμε έξω. Φάγαμε από το ίδιο ψωμί και ήπιαμε από το ίδιο ποτήρι. ΄Οσο
ήμασταν εκεί όλα μου φαίνονταν σοβαρά και ό,τι ζητήσαμε θα γίνει. ΄Ολα ήταν όμορφα
και διαφορετικά από την καθημερινή μας ζωή και δεν έχω λόγια να το περιγράψω. Μου
φάνηκε γιαγιά, ότι μοιάζει με τα παιχνίδια που παίζω με τις φίλες μου και ενώ σε μάς
μοιάζει να είναι σοβαρό σε σάς τους μεγάλους φαίνεται μόνο παιχνίδι». . . ..

Με βάση το παραπάνω κείμενο και σύμφωνα με την δεύτερη δέσμη και τα «διακείμενα»
μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν κατάλληλες δραστηριότητες και ασκήσεις μέσα
από τις οποίες οι μαθητές/τριες να κατανοήσουν και να συζητήσουν πώς η Θεία λειτουργία
είναι ένα μοναδικό γεγονός το οποίο δεν είναι ίδιο με την υπόλοιπη καθημερινή τους ζωή,
καθώς στην πραγματικότητα είναι η ίδια η καθημερινή τους ζωή αλλά και κάτι περισσότερο.
Γι’ αυτό και είναι ένα ευχάριστο γεγονός. Με την έννοια αυτή η Θεία λειτουργία διδάσκει
ότι η ζωή μας πρέπει να είναι ίδια με τη μέλλουσα ζωή. Αυτό σημαίνει ότι προσέχουμε
την ενότητα μας με το Θεό και τους ανθρώπους και φροντίζουμε τη φύση η οποία μας
περιβάλλει. ΄Αλλωστε και αυτή δημιουργήθηκε για να γίνει συμμέτοχος στη βασιλεία του
Θεού. Η αλήθεια αυτή χαρακτηρίζει την Ορθόδοξη Θεολογία, καθώς διέπει τόσο την Αγία
Γραφή όσο και την παράδοση της Εκκλησίας.
Στο ίδιο πάντα πλαίσιο μπορεί να γίνει και μία διαθεματική προσέγγιση του θέματος με
αναφορά στη σχέση Ορθοδοξίας και Φυσικού Περιβάλλοντος στη Νεοελληνική Λογοτεχνία.
Ενδεικτικά στο σημείο αυτό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως προς τα «διακείμενα» και
ως δραστηριότητα το απόσπασμα από τον «Εσπερινό» του Γ. Δροσίνη:
«Στο ρημαγμένο παρεκκλήσι της άνοιξης το θείο κοντύλι
εικόνες έχει ζωγραφίσει με τ’ αγριολούλουδα τ’ Απρίλη.
Ο ήλιος γέρνοντας στη δύση, μπροστά στου ιερού την πύλη
μπαίνει δειλά να προσκυνήσει κι ανάφτει υπέρλαμπρο καντήλι.
Σκορπάει γλυκιά μοσχοβολιά, δάφνη στον τοίχο ριζωμένη,
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–θυμίαμα που καίει η πίστις και μια χελιδονοφωλιά
ψηλά στο νάρθηκα χτισμένη ψάλλει το «Δόξα εν Υψίστοις».
Το εν λόγω απόσπασμα αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα στο οποίο μπορεί να διακρίνει
κανείς τη στενή σχέση ανθρώπου και φύσης, μέσα στο πλαίσιο της Ορθόδοξης παράδοσης
και υπό την έννοια αυτή μπορεί να ζητηθεί από τους/τις μαθητές/τριες να ανακαλύψουν και
άλλα παραδείγματα από τη Νεοελληνική Λογοτεχνία που να αναδεικνύουν αυτή τη σχέση.
Η όλη αναζήτηση και συζήτηση μπορεί να οδηγήσει στη διαπίστωση πως πολλές φορές, η
σχέση με τη φύση δεν περιορίζεται στην περιγραφή του ειδυλλιακού τοπίου ή του φυσικού
περιβάλλοντος. Πηγαίνει πολύ μακριά στις αρχέγονες ρίζες, τότε που άνθρωπος και φύση
ήταν αδιαίρετοι.
Ο Οδυσσέας Ελύτης (1976), αναφέρει χαρακτηριστικά: «Κι αν τα αισθήματα που εμπνέει
αυτή δεν είναι γι’ άλλους, παρά χαρές και γιορτάσια, για μερικούς βεβαιότητα συνιστούν
μία, άκρας περισυλλογής, θρησκεία, ικανή να υπαγορεύσει σε μια ύπαρξη την κατεύθυνσή
της, τη στάση της το βαθύτερο νόημά της». Οι βράχοι και τα βουνά οι κρημνώδεις ακτές
και τα φαράγγια, μαρτυρούν την παρουσία του Θεού. Η φύση φροντίζει απλόχερα για τον
άνθρωπο, είναι πηγή ζωής κι ελπίδας. Δεν είναι απλά ένα καταφύγιο, μια παρηγοριά, μια
ανακούφιση. Ούτε είναι μια δύναμη σκοτεινή. Είναι μια διαρκής εγγύηση γι’ αυτό που
είμαστε ή γι’ αυτό που μπορούμε να είμαστε. Στις πιο γαλήνιες, αλλά και στις πιο άγριες
στιγμές της η θάλασσα είναι κάποιος συγγενής μας, δύστροπος, εχθρικός ίσως, όμως δικός
μας. Και τα περιβόλια, οι ρεματιές, καθημερινοί σύντροφοι από γενιά σε γενιά φτασμένοι
στο πλάι μας, φρουροί της πορείας μας μέσα στο άγνωστο.
Με την ολοκλήρωση της ενότητας τα «μετακείμενα» μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά προς τα προκείμενα (συνόψεις κεφαλαίων, παραρτήματα, περιλήψεις, παραπομπές,
οδηγοί περαιτέρω μελέτης, γλωσσάρια, κ.ά.). Ενδεικτικά μία σύνοψη της ενότητας μπορεί
να αναφέρει:
Στην Ορθόδοξη θεολογία η κτίση είναι έργο του Θεού. Ολόκληρο το σύμπαν, οι φυσικοί
νόμοι, η ζωή, βρίσκονται στα χέρια του Θεού. Ο άνθρωπος ως η κορωνίδα της δημιουργίας
αποτελεί το σημείο επαφής για όλη τη δημιουργία του Θεού. Η οικολογική κρίση της εποχής
μας εκδηλώνεται ως η μεταλλαγή της ανθρώπινης φροντίδας για τη φύση, σε εκμετάλλευση
και καταστροφή της. Οι βασικές αυτές αρχές διέπουν ολόκληρη την Ορθόδοξη θεολογία,
όπως αυτές διατυπώνονται στην Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, στα συγγράμματα των
Πατέρων της Εκκλησίας και γενικότερα στην παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Η
πρόσληψη ολόκληρης της φύσης, ως εκκλησιαστικό γεγονός κορυφώνεται στην Εκκλησία
με τη Θεία Ευχαριστία και εκφράζεται σε πολλές μορφές της καθημερινής μας ζωής. Ο
κόσμος ως κτίση του Θεού προβάλλεται από όλες τις μορφές της βυζαντινής τέχνης και
βιώνεται στην ασκητική ζωή καθημερινά και έμπρακτα με τρόπο απτό και ορατό. Το ήθος
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αυτό μπορεί να αποβεί χρήσιμο για την επίλυση των μεγάλων περιβαλλοντικών προβλημάτων
που ταλανίζουν τον σύγχρονο άνθρωπο. Αρκεί αυτός να τηρήσει μια υπεύθυνη στάση ζωής
και να συμβάλει ενεργά και εποικοδομητικά στην απάλειψη αυτών των προβλημάτων.
Απαραίτητα δομικά στοιχεία τα οποία μπορούν να συμπληρώσουν την ενότητα είναι οδηγοί περαιτέρω μελέτης, γλωσσάρια, κ.ά. (προκείμενα), φωτογραφίες, εικόνες, γραφήματα,
κ.ά. (επικείμενα), εργασίες (πολυκείμενα), δέσμες ηλεκτρονικών μέσων (πολυαντικείμενα).

5.

Συμπεράσματα

Η εφαρμογή της σχολικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε πολλά εκπαιδευτικά συστήματα,
αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη έκταση. Στο στοιχείο αυτό συντείνουν δεδομένα, όπως
η κάλυψη αναγκών των μαθητών/τριών που κατοικούν σε απομακρυσμένες γεωγραφικά
περιοχές, η κάλυψη αναγκών παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αλλά και ζητήματα
που αφορούν γενικότερα στο εκπαιδευτικό σύστημα, όπως σχολικά τμήματα με μεγάλο
αριθμό μαθητών, έλλειψη ειδικοτήτων, διαφοροποιημένη διδασκαλία, κ.ά.
Στη χώρα μας η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι περισσότερο γνωστή στην Τριτοβάθμια
εκπαίδευση, ωστόσο, καθώς το ενδιαφέρον για την εφαρμογή της και στην τυπική εκπαίδευση αυξάνεται διαρκώς, η ανάγκη για σχετικές έρευνες καθίσταται περισσότερο επιτακτική
από ποτέ.
Στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση η αναπροσαρμογή και συμπλήρωση του εκπαιδευτικού
υλικού συνιστά μία αναγκαία δραστηριότητα, η οποία διασφαλίζει την ποιότητα και συμβάλλει
στη συντήρηση και την εξέλιξή του. Το έντυπο εκπαιδευτικό υλικό που προτείνεται στην εξ
αποστάσεως εκπαίδευση δεν αποτελεί απλώς ένα επιστημονικό κείμενο καθώς αυτό πρέπει
να εμπεριέχει επιπρόσθετα μια σειρά από στοιχεία, που στόχο έχουν να διευκολύνουν και να
εμψυχώνουν τους μαθητές στη μελέτη τους και που αποτελούν το δομικό χαρακτηριστικό
των κειμένων που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Τα
στοιχεία αυτά αποσκοπούν στο να δίνουν οδηγίες, να διδάσκουν, να δίνουν εναύσματα για
περαιτέρω διερεύνηση, να επεξηγούν, να συνδέουν τη θεωρία με την πράξη και να εμπλέκουν
τους μαθητές ενεργητικά και κριτικά στη λογική του κειμένου που επεξεργάζονται.
Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από μία αλματώδη εξέλιξη σε ότι αφορά στην εξ αποστάσεως
μάθηση. Η ανάγκη για καλύτερη εκπαίδευση δίχως χρονικούς και χωρικούς περιορισμούς
δεν μπορεί να αφήσει ανεπηρέαστη τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Η δομή του νέου Προγράμματος Σπουδών των Θρησκευτικών έχει πολλά κοινά στοιχεία
με τις προδιαγραφές δημιουργίας εκπαιδευτικού υλικού στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση
όπως τα βασικά προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα, οι συχνές δραστηριότητες κ.ά.
Αυτό το στοιχείο σημαίνει ότι υπάρχει γόνιμο έδαφος για αναπροσαρμογή αυτού του υλικού σύμφωνα με το γενικότερο πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Σε μία τέτοια

Peer-reviewed article
΄Αρθρο με διπλή κριτική αξιολόγηση

76

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΙΟΥΛΑΝΗΣ

προοπτική το υλικό αυτό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε μία διαδικασία εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης, η οποία ακόμη και αν δεν προβλέπεται ως προοπτική από την επίσημη δομή
του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και μεμονωμένα
από εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να επεκτείνουν την επικοινωνία τους με τους μαθητές
τους πέραν των συμβατικών τους υποχρεώσεων στη σχολική τάξη, ενδεχομένως και μέσω
διαδικτυακής μάθησης.
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1.

Ταυτότητα σχεδίου μαθήματος

1.1

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές

Θρησκευτικά. Θεματική ενότητα 1: Η Χριστιανοσύνη στον σύγχρονο κόσμο, Διδακτική
Ενότητα ΙΙΙ. «Υμείς έστε το άλας της γης» (Μτ. 5, 13): Ιεραποστολή και Διακονία

1.2

Σκοπός & Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Γενικός Σκοπός:
Οι μαθητές/μαθήτριες να γνωρίσουν τη σημασία της χριστιανικής μαρτυρίας σε τοπικό
και οικουμενικό επίπεδο και να κατανοήσουν ότι αποτελεί συνέπεια του Ευαγγελίου που
αποβλέπει στη θεραπεία του κοινωνικού κακού, στην καταλλαγή και την ειρηνική συνύπαρξη
των ανθρώπων ξέχωρα από τις διαφορές τους.
Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα ως προς το γνωστικό αντικείμενο και ως προς τη μαθησιακή διαδικασία:
Ως προς το γνωστικό αντικείμενο:
Οι μαθητές/μαθήτριες να:
• αναγνωρίζουν σε συγκεκριμένα παραδείγματα τη διακονία ως βασικό κίνητρο της χριστιανικής ιεραποστολής

• διαπιστώνουν το εύρος και τη σημασία της χριστιανικής ιεραποστολής και ελέγχουν
τυχόν στερεότυπα που διατηρούν.
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Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία:
Οι μαθητές/μαθήτριες να:
• χρησιμοποιούν ποικιλία μεθόδων εργασίας, όπως είναι η βιωματική, η διαλογική, η
ερευνητική και η συνεργατική μορφή, καθώς επίσης και ποικιλία υλικού.

• επικοινωνούν, διαλέγονται και συντονίζουν συζητήσεις
• συμμετέχουν σε δραστηριότητες και μέσα από παρεμβάσεις να αλληλεπιδρούν με τους
συμμαθητές/τις συμμαθήτριές τους.

1.3

Εκτιμώμενη διάρκεια

Εκτιμώμενη διάρκεια: 90΄ (δύο διδακτικές ώρες)
Ακολουθεί ο χρόνος σε κάθε στάδιο.
Διδακτική Μέθοδος: Βιωματική
Στάδιο 1 — Βιώνοντας (χιονοστιβάδα): Ο εθελοντισμός στο σχολείο ή την πόλη μου:
10΄.
Στάδιο 2 — Νοηματοδοτώντας (επεξεργασία κειμένου, Μοτίβο έντεχνου συλλογισμού:
Σκεφτείτε – Αμφιβάλετε – Εξερευνήστε): Η πανανθρώπινη διακονική αποστολή της
Εκκλησίας από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα: 25΄.
Στάδιο 3 — Αναλύοντας (επεξεργασία κειμένων σε ομάδες, συζήτηση στρογγυλής τράπεζας): ΄Οψεις και προκλήσεις της εν Χριστώ μαρτυρίας σε τοπικό και οικουμενικό
επίπεδο: 35΄.
Στάδιο 4 — Εφαρμόζοντας (προβολή οπτικοακουστικού υλικού, ανακριτική καρέκλα):
Πρόσωπα και βίος της ιεραποστολής: 20΄.

2.

Ανάπτυξη του σχεδίου μαθήματος

2.1

Γενική Περιγραφή

Στάδιο 1 (Βιώνοντας)
Δραστηριότητα 1
Βήμα 1: Ο διδάσκων χωρίζει τους μαθητές /τις μαθήτριες σε 5 ομάδες των 5 ατόμων,
που είναι ανομοιογενείς ως προς το φύλο, την επίδοση και τις δεξιότητες, την εθνική
προέλευση και τα ενδιαφέροντα.
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Βήμα 2: Ο/Η εκπαιδευτικός αναφέρεται σύντομα στο προηγούμενο βασικό θέμα, στο οποίο οι μαθητές/μαθήτριες διερεύνησαν την εκκλησιαστική τέχνη που αναπτύχθηκε από τις Εκκλησίες της Ανατολής και της Δύσης. Ειδικότερα, μπορεί να επισημανθεί ότι
η καλλιτεχνική έκφραση που ανέπτυξαν όλες οι Χριστιανικές Εκκλησίες-Ομολογίες
θεμελιώθηκε στο μεράκι και την ελεύθερη πρωτοβουλία των καλλιτεχνών ανδρών και
γυναικών.
Βήμα 3: ΄Επειτα ο/η εκπαιδευτικός συνδέει το προηγούμενο θέμα με την παρούσα πορεία
μάθησης: Οι περισσότεροι καλλιτέχνες που αγιογράφησαν τους ναούς, κατασκεύασαν τα εικονοστάσια κλπ, εργάστηκαν με ζήλο και εθελοντικά. Τι σημαίνει όμως
«εθελοντισμός». Ποια είναι τα κίνητρα και ποιος ο σκοπός;
Βήμα 4: Ο/Η εκπαιδευτικός ζητάει από τους μαθητές/τις μαθήτριες με την τεχνική της
χιονοστιβάδας να γράψουν αυθόρμητα στο φύλλο εργασίας τρεις (3) λέξεις που
σκέφτονται, όταν ακούνε την πρόταση «Εθελοντισμός στο σχολείο».
Βήμα 5: Στη συνέχεια, τους καλεί να τις συγκρίνουν με τον διπλανό/τη διπλανή τους ή
ανά τρεις, και έπειτα ανά πέντε (5) να περιγράψουν την πρόταση «Εθελοντισμός στο
σχολείο», χρησιμοποιώντας κάποιες από τις δικές τους λέξεις.
Βήμα 6: Η κάθε ομάδα ανακοινώνει τον ορισμό της, τον οποίο ο/η εκπαιδευτικός γράφει
στον πίνακα.
Βήμα 7: Ο/Η εκπαιδευτικός διαβάζει τους ορισμούς και προσπαθεί να περιγράψει τη θέση
της τάξης για τον εθελοντισμό, αναδεικνύοντας τις ποικίλες διαστάσεις και όψεις του
εθελοντισμού σύμφωνα με τις περιγραφές των ομάδων.
Στάδιο 2 (Νοηματοδοτώντας)
Δραστηριότητα 2
Βήμα 1: Ο/Η εκπαιδευτικός ρωτάει τους μαθητές/τις μαθήτριες, αν γνωρίζουν παραδείγματα εθελοντικής προσφοράς στην εκκλησιαστική ζωή. Αφού οι μαθητές/μαθήτριες
απαντήσουν, ο/η εκπαιδευτικός τους καλεί να αναγνωρίσουν στοιχεία εθελοντισμού
στη ζωή των πρώτων χριστιανών. Από το φύλλο εργασίας διαβάζει ο ίδιος/η ίδια
το απόσπασμα των Πράξεων των Αποστόλων 2, 42-27 και ζητάει από τους μαθητές/τις μαθήτριες να εντοπίσουν τα στοιχεία εκείνα που θεωρούν ότι αναφέρονται
στον εθελοντισμό.
Βήμα 2: Οι μαθητές/μαθήτριες αναφέρουν τα στοιχεία εθελοντισμού που θεωρούν ότι
υπάρχουν στο απόσπασμα των Πράξεων των Αποστόλων.
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Δραστηριότητα 3
Βήμα 1: Στη συνέχεια, ο/η εκπαιδευτικός προβάλει δύο φωτογραφίες με θέμα την σύγχρονη ιεραποστολική διακονία.

Εικόνα 1. Ανακτήθηκε στις 13/4/2018 από https://www.eleftherostypos.gr/
wp-content/uploads/ 2017/10/ekklisia-1300.jpg

Εικόνα 2. Ανακτήθηκε στις 13/4/2018 από https://ntsireve.blogspot.gr/
2017/03/33 10.html#more

Με το μοτίβο έντεχνου συλλογισμού «Σκεφτείτε-Αμφιβάλετε-Εξερευνήστε», παραλλαγμένο στις ακόλουθες ερωτήσεις: «Τι γνωρίζεις σχετικά με το θέμα της φωτογραφίας; Ποια ερωτήματα σου προκαλεί; Τι είναι αυτό που θέλεις να ερευνήσεις περισσότερο;» ζητάει από τους μαθητές/τις ομάδες να επεξεργαστούν τις φωτογραφίες σε
σχέση πάντα με το απόσπασμα των Πράξεων των Αποστόλων.
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Βήμα 2: Οι μαθητές/μαθήτριες απαντούν στις ερωτήσεις, ενώ ο/η εκπαιδευτικός σημειώνει τις απαντήσεις στον πίνακα ή σε μεγάλα χαρτόνια που είναι κρεμασμένα σε σημείο
που να φαίνονται από όλη την τάξη.
Βήμα 3: Αμέσως μετά ο/η εκπαιδευτικός ξεκινάει μια σύντομη συζήτηση με σκοπό να
αποκρυσταλλωθεί η σημασία, η πηγή και ο σκοπός της εκκλησιαστικής διακονίας.
Ειδικότερα, αναφέρει ότι οι χριστιανοί βιώνοντας την αγάπη τους με τον Θεό αλλά
και μεταξύ τους, εμπνέονται να την επεκτείνουν και στους συνανθρώπους τους. Επομένως, διακονία είναι η εθελοντική και ανιδιοτελής προσφορά βοήθειας σε κάθε
άνθρωπο που έχει ανάγκη ανεξάρτητα από το θρήσκευμά του, την εθνική καταγωγή
του, το φύλο, την κοινωνική τάξη κλπ. Αν δεν έχει τεθεί προηγουμένως από την τάξη
το ερώτημα, ο/η εκπαιδευτικός ζητάει την άποψή τους για τη σημερινή προσφορά της
Εκκλησίας. ΄Επειτα, καλεί την τάξη να ανακαλύψουν όλοι μαζί μια ιδιαίτερη όψη της
εκκλησιαστικής διακονίας, τη μαρτυρία των χριστιανών στον κόσμο.
Στάδιο 3 (Αναλύοντας)
Δραστηριότητα 4
Βήμα 1: Στο σημείο αυτό, ο/η εκπαιδευτικός αναφέρει στους μαθητές/στις μαθήτριες ότι
μία βασική διακονία της Εκκλησίας είναι η μαρτυρία της ζωής του Χριστού σε όλον
τον κόσμο και το κάλεσμα σε ενότητα όλων των ανθρώπων.
Αυτή η διακονική αποστολή της Εκκλησίας υπακούει στις τελευταίες εντολές του
Αναστημένου Ιησού Χριστού «Πηγαίνετε λοιπόν και κάνετε μαθητές μου όλα τα έθνη»
[«πορευθέντες οὖν μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη» (Μτ. 28, 19)] και «και θα γίνετε
μάρτυρες δικοί μου, στην Ιερουσαλήμ, στην Ιουδαία και στη Σαμάρεια και ως τα
πέρατα της γης» [«ἔσεσθέ μου μάρτυρες ἔν τε ᾿Ιερουσαλὴμ καὶ ἐν πάσῃ τῇ ᾿Ιουδαίᾳ
καὶ Σαμαρείᾳ καὶ ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς» (Πρ. 1,8]). Συγχρόνως, ο/η εκπαιδευτικός
παρουσιάζει τις δύο αυτές φράσεις από την Καινή Διαθήκη πάνω από μια φωτογραφία
που απεικονίζει τον ιεραποστολικό βίο στον διαδραστικό πίνακα μέσω εκπαιδευτικού
ιστολογίου.
Ενδεικτική φωτογραφία βλέπε στον ακόλουθο σύνδεσμο που ανακτήθηκε στις
13/4/2018 από http://www.cnn.gr/media/com news/galleries/2016/05/12/2472/
photos/full/4.jpg
Βήμα 2: ΄Επειτα, ζητάει από τους μαθητές/τις μαθήτριες να προβληματιστούν αν σήμερα
υπάρχει ιεραποστολικό έργο και πως αυτό εκφράζεται.

Educational material – non peer-reviewed
Εκπαιδευτικό υλικό χωρίς διπλή κριτική αξιολόγηση

84

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΡΕΒΕΛΟΣ

Βήμα 3: Στη συνέχεια, προτρέπει τους μαθητές/τις μαθήτριες να ανακαλύψουν τις διάφορες όψεις της ιεραποστολής. Στην κάθε ομάδα μοιράζει ένα φύλλο εργασίας με
ξεχωριστά κείμενα. Κάθε ομάδα επεξεργάζεται το κείμενο που υπάρχει στο φύλλο
εργασίας της. Σκοπός είναι οι μαθητές/μαθήτριες να προβληματιστούν και να παρουσιάσουν μέσα από το δικό τους ομαδικό παράγωγο υλικό (ένα δοκίμιο/μια εισήγηση)
την πλευρά της χριστιανικής μαρτυρίας που μελέτησαν. Το κάθε κείμενο ακολουθούν
σχετικές ερωτήσεις με σκοπό την πληρέστερη επεξεργασία και την άμεση κατανόηση
των μηνυμάτων από τις ομάδες. Τα αποσπάσματα κειμένων που δίνονται σε κάθε
ομάδα είναι:
1η Ομάδα: Απόσπασμα από την Εγκύκλιο της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου με
θέμα την ιεραποστολική φύση της Εκκλησίας: «Το αποστολικόν έργον [. . . ]
κανονικήν τάξην» (Αγία και Μεγάλη Σύνοδος, 2016)
2η Ομάδα: Απόσπασμα από κείμενο του νυν Αρχιεπισκόπου Αλβανίας Αναστασίου
με θέμα τη λειτουργία μετά τη Λειτουργία: «Η Λειτουργία [. . . ] εν αγάπη»
(Γιαννουλάτος, 2007, σ. 131).
3η Ομάδα: Απόσπασμα από κείμενο του θεολόγου Θανάση Παπαθανασίου σχετικό με την άσκηση ιεραποστολικού έργου και την προσπάθεια επιβολής ενός
νέου πολιτισμού, π.χ. του ελληνικού: «Δεν ασκείς [. . . ] ειρηνόμορφων οδών»
(Παπαθανασίου, 2008, σ. 290-1).
4η Ομάδα: ΄Ενα απόσπασμα κειμένου από τον θεολόγο Ηλία Βουλγαράκη σχετικό
με την εν Χριστώ μαρτυρία και τον πολιτισμό κάθε τόπου: «Με βάση [. . . ]
σωτηριολογικό κριτήριο» (Βουλγαράκης, 1989, σ. 140).
5η

Ομάδα: Απόσπασμα από το κείμενο του νυν Αρχιεπισκόπου Αλβανίας Αναστασίου με θέμα την αποστολή της Εκκλησίας και την προστασία του φυσικού
περιβάλλοντος: «Η Ορθόδοξη Παράδοση [. . . ] ανθρώπου και φύσεως» (Γιαννουλάτος, 2015, σ. 98-99).

Κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας των κειμένων, ο/η εκπαιδευτικός περνάει από κάθε
ομάδα, λύνει απορίες ή ότι άλλο του/της ζητηθεί και αξιολογεί τη συνεργασία των μελών
κάθε ομάδας.
Δραστηριότητα 5
Βήμα 1: Η κάθε ομάδα επιλέγει τους/τις αντιπροσώπους της, οι οποίοι σε στρογγυλή
τράπεζα παρουσιάζουν το κείμενο της ομάδας. Οι υπόλοιποι μαθητές/μαθήτριες είναι
σε ρόλο του κοινού και έχουν το δικαίωμα να θέσουν ερωτήσεις και να εκφράσουν
την άποψή τους.
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Βήμα 2: Ακολουθεί σύντομη συζήτηση για το πολύπλευρο ιεραποστολικό έργο αλλά και
τις πιθανές εκτροπές των ιεραποστόλων. Η συζήτηση αποσκοπεί να συνδεθούν όλες
οι παρουσιάσεις των ομάδων.
Στάδιο 4 (Εφαρμόζοντας)
Δραστηριότητα 6
Βήμα 1: Μετά τη συζήτηση, ο/η εκπαιδευτικός ρωτάει τους μαθητές/τις μαθήτριες, αν
γνωρίζουν σύγχρονους άνδρες ή γυναίκες ιεραποστόλους. Τους καλεί να ανακαλύψουν μέσα από ένα βίντεο έναν πρωτοπόρο της σύγχρονης ελληνόφωνης ιεραποστολής, τον νυν Αρχιεπίσκοπο Τιράνων και πάσης Αλβανίας Αναστάσιο.
Βήμα 2: Προβάλλεται μέσω εκπαιδευτικού ιστολογίου ένα σύντομο χρονικά vιδεο από το
Youtube, με θέμα το ιεραποστολικό έργο του νυν Αρχιεπισκόπου Αλβανίας Αναστασίου στην Αλβανία (ανακτήθηκε στις 13-4-2018 από https://www.youtube.com/
watch?v=XKCl4hluUkQ&t=84s). Εναλλακτικά μπορεί να δοθεί βίντεο το ιεραποστολικό έργο του στην Αφρική (ανακτήθηκε στις 13-4-2018 από https://www.youtube.
com/watch?v=gRHneX8R1Uc).
Βήμα 3: Μετά το βίντεο, οι μαθητές/μαθήτριες αναλαμβάνουν ρόλους με την τεχνική
της ανακριτικής καρέκλας. Η μία ομάδα αναλαμβάνει τον ρόλο των νεοφώτιστων ή
των γηγενών που δίχως να είναι χριστιανοί συναντήθηκαν με τον Αρχιεπίσκοπο Αναστάσιο. Οι υπόλοιπες ομάδες καλούνται να βρουν ερωτήσεις και να τις θέσουν στην
ομάδα που έχει αναλάβει τον ρόλο του νεοφώτιστους ή των γηγενών. Εναλλακτικά, η
μία ομάδα μπορεί να αναλάβει τον ρόλο του συνεργάτη ιεραποστόλου και οι υπόλοιπες
ομάδες να του θέσουν ερωτήσεις σχετικά με το ιεραποστολικό έργο.
Βήμα 4: Ξεκινάει η «ανάκριση» της ομάδας. Μετά από αυτή τη διαδικασία, ο/η εκπαιδευτικός συνοψίζει σύντομα με βάση τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις των μαθητών/μαθητριών.
Δραστηριότητα 7
Βήμα 1: Βήμα 1: Στο τέλος, προβάλει τις λέξεις του Χριστού «Εσείς είστε το αλάτι της
γης» (Μτ. 5,13) και ζητάει οι μαθητές/μαθήτριες να απαντήσουν με 1-3 λέξεις, πότε
οι άνθρωποι ανεξάρτητα από την πίστη τους μπορούν να γίνουν το «το αλάτι της γης».
Εναλλακτικά και σε περίπτωση που η στρογγυλή συζήτηση εξαντλήσει όλον τον υπόλοιπο χρόνο της πορείας μάθησης, τότε μπορεί ο/η εκπαιδευτικός να ετοιμάσει για το επόμενο
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δίωρο ένα σύντομο project με ιστοεξερεύνηση ανά ομάδες. Βασικό θέμα διερεύνησης θα
αποτελεί το ιεραποστολικό έργο του νυν Αρχιεπισκόπου Αλβανίας Αναστασίου, ενώ το
project θα ολοκληρωθεί με τις δραστηριότητες του «Σταδίου 4» του παρόντος σχεδίου.

2.2

Φύλλα Εργασίας

Στο σχέδιο διδασκαλίας περιλαμβάνονται 3 φύλλα εργασίας. Το 1ο και το 3ο είναι κοινό
για όλη την τάξη, ενώ το 2ο διαφορετικό και απευθύνεται στο υλικό κάθε ομάδας.
Θρησκευτικά Γ΄ Γυμνασίου
Θεματική ενότητα 1. Η Χριστιανοσύνη στον σύγχρονο κόσμο
ΙΙΙ. «Εσείς είστε το αλάτι της γης» («῾Υμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς» – Μτ. 5, 13):
«Η διακονική μαρτυρία των χριστιανών στην οικουμένη»
1ο Φύλλο Εργασίας — Κοινό σε όλες τις ομάδες
Ονομ/μο:

Τμήμα:

Ημ/νία:

Δραστηριότητα 1
Α) Γράψε τρεις (3) λέξεις που σκέφτεσαι, όταν ακούς την πρόταση «Εθελοντισμός στο
σχολείο».
1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Β) Να τις συγκρίνεις με τον διπλανό/τη διπλανή σου ή ανά τρία άτομα.
Γ) Η κάθε ομάδα να περιγράψει την πρόταση «Εθελοντισμός στο σχολείο», χρησιμοποιώντας κάποιες από τις λέξεις όλων των μελών της ομάδας.
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................

Δραστηριότητα 2
«΄Ολοι αυτοί ήταν αφοσιωμένοι στη διδασκαλία των αποστόλων και στη μεταξύ τους
κοινωνία, στην τέλεση της θείας Ευχαριστίας και στις προσευχές. 43΄Ενα δέος τούς
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κατείχε όλους όσοι έβλεπαν πολλά εκπληκτικά θαύματα να γίνονται μέσω των αποστόλων. 44΄Ολοι οι πιστοί ζούσαν σε έναν τόπο και είχαν τα πάντα κοινά· 45πουλούσαν
ακόμα και τα κτήματα και τα υπάρχοντά τους, και μοίραζαν τα χρήματα σε όλους, ανάλογα με τις ανάγκες του καθενός. 46Κάθε μέρα συγκεντρώνονταν με ομοψυχία στο
ναό, τελούσαν τη θεία Ευχαριστία σε σπίτια, τρώγοντας την τροφή τους γεμάτοι χαρά
και με απλότητα στην καρδιά. 47Δοξολογούσαν το Θεό, κι όλος ο λαός τούς εκτιμούσε.
Και ο Κύριος πρόσθετε κάθε μέρα στην εκκλησία αυτούς που σώζονταν» (Πρ. Απ. 2,
42-27).

Δραστηριότητα 3
Ποια στοιχεία του κειμένου από τη ζωή των πρώτων χριστιανών θεωρείς ότι αναφέρονται
στον εθελοντισμό εντός της Εκκλησίας;
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................

Παρατήρησε τις παρακάτω φωτογραφίες και προσπάθησε να απαντήσεις στις ακόλουθες
ερωτήσεις.

Εικόνα 1. Ανακτήθηκε στις 13/4/2018 από https://www.eleftherostypos.gr/
wp-content/uploads/ 2017/10/ekklisia-1300.jpg

Educational material – non peer-reviewed
Εκπαιδευτικό υλικό χωρίς διπλή κριτική αξιολόγηση

88

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΡΕΒΕΛΟΣ

Εικόνα 2. Ανακτήθηκε στις 13/4/2018 από https://ntsireve.blogspot.gr/
2017/03/33 10.html#more

Τι γνωρίζεις σχετικά με το θέμα της κάθε φωτογραφίας;
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
Ποια ερωτήματα σου προκαλεί;
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
Τι είναι αυτό που θέλεις να ερευνήσεις περισσότερο;
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................

Educational material – non peer-reviewed
Εκπαιδευτικό υλικό χωρίς διπλή κριτική αξιολόγηση

Η ΔΙΑΚΟΝΙΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ

89

Θρησκευτικά Γ΄ Γυμνασίου
Θεματική ενότητα 1. Η Χριστιανοσύνη στον σύγχρονο κόσμο
ΙΙΙ. «Εσείς είστε το αλάτι της γης» («῾Υμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς» – Μτ. 5, 13):
«Η διακονική μαρτυρία των χριστιανών στην οικουμένη»
2ο Φύλλο Εργασίας — Α΄ Ομάδα
Ονομ/μο:

Τμήμα:

Ημ/νία:

Δραστηριότητα 4
Αφού μελετήσεις το παρακάτω κείμενο, να απαντήσεις τις σχετικές ερωτήσεις. Στη συνέχεια, με την ομάδα σου να παρουσιάστε το θέμα του μέσα από ένα δικό σας σύντομο
κείμενο.
«Τό ἀποστολικόν ἔργον καί ἡ ἐξαγγελία τοῦ Εὐαγγελίου, γνωστή ὡς ἱεραποστολή,
ἀνήκουν εἰς τόν πυρῆνα τῆς ταυτότητος τῆς ᾿Εκκλησίας, ὡς διαφύλαξις καί τήρησις
τῆς ἐντολῆς τοῦ Κυρίου «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τά ἔθνη» (Ματθ. κη’, 19).
Εἶναι ἡ πνοή ζωῆς, τήν ὁποίαν ἐμφυσᾷ ἡ ᾿Εκκλησία εἰς τήν κοινωνίαν τῶν ἀνθρώπων
καί ἐκκλησιοποιεῖ τόν κόσμον διά τῶν ἑκασταχοῦ νεοπαγῶν τοπικῶν ᾿Εκκλησιῶν. ῾Υπό
τό πνεῦμα αὐτό, οἱ ὀρθόδοξοι πιστοί εἶναι καί ὀφείλουν νά εἶναι ἀπόστολοι τοῦ Χριστοῦ ἐν
τῷ κόσμῳ. ῾Η ἀποστολή αὐτή πρέπει νά ἐκπληροῦται ὄχι ἐπιθετικῶς, ἀλλ’ ἐλευθέρως,
ἐν ἀγάπῃ καί ἐν σεβασμῷ πρός τήν πολιτιστικήν ταυτότητα ἀτόμων καί λαῶν. Εἰς τήν
προσπάθειαν αὐτήν ὀφείλουν νά συμμετέχουν πᾶσαι αἱ ᾿Ορθόδοξοι ᾿Εκκλησίαι μέ τόν
δέοντα σεβασμόν εἰς τήν κανονικήν τάξιν» (Αγία και Μεγάλη Σύνοδος).

Λεξιλόγιο: νεοπαγής = νεοσύστατος
Ερωτήσεις επεξεργασίας:
1) Τι είναι η ιεραποστολή για την Εκκλησία και σε ποιους αναφέρεται;
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
2) Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της αποστολής των χριστιανών στον σύγχρονο κόσμο; Να
αναφέρετε μερικά παραδείγματα από την καθημερινή ζωή στη χώρα μας ή σε άλλες χώρες.
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
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Δραστηριότητα 5
Ορίστε τους εκπροσώπους σας και πάρτε μέρος στη συζήτηση στρογγυλής τράπεζας με
θέμα: «Ιεραποστολή: Από την προπαγάνδα στο άνοιγμα και στη μαρτυρία στα πέρατα του
κόσμου – Ακολουθώντας τα ίχνη του Χριστού».
Το δικό μας κείμενο με θέμα «Τα χαρακτηριστικά της χριστιανικής μαρτυρίας»:
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................

Θρησκευτικά Γ΄ Γυμνασίου
Θεματική ενότητα 1. Η Χριστιανοσύνη στον σύγχρονο κόσμο
ΙΙΙ. «Εσείς είστε το αλάτι της γης» («῾Υμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς» – Μτ. 5, 13):
«Η διακονική μαρτυρία των χριστιανών στην οικουμένη»
2ο Φύλλο Εργασίας — Β΄ Ομάδα
Ονομ/μο:

Τμήμα:

Ημ/νία:

Δραστηριότητα 4
Αφού μελετήσεις το παρακάτω κείμενο, να απαντήσεις τις σχετικές ερωτήσεις. Στη συνέχεια, με την ομάδα σου να παρουσιάστε το θέμα του μέσα από ένα δικό σας σύντομο
κείμενο.
«Η Λειτουργία πρέπει να συνεχίζεται στις προσωπικές, καθημερινές συνθήκες. Κάθε
πιστός καλείται να συνεχίσει μια ‘προσωπική’ λειτουργία επάνω στο μυστικό θυσιαστήριο της καρδιάς του [. . . ] Εφόσον η Λειτουργία αποτελεί συμμετοχή στο μεγάλο
γεγονός της απελευθερώσεως από τις δαινονικές δυνάμεις, τότε η συνέχιση της Λειτουργίας μέσα στη ζωή σημαίνει συνεχή προσπάθεια για απελευθέρωση από τις δυνάμεις του κακού, οι οποίες δρουν εντός μας· σημαίνει συνεχή επαναπροσανατολισμό
και άνοιγμα προς τις ενοράσεις και προσπάθειες, με σκοπό την απελευθέρωση των ανθρώπων από όλες τις δαιμονικές δομές αδικίας, εκμεταλλεύσεως, αγωνίας, μοναξιάς,
και τη δημιουργία μιας πραγματικής κοινωνίας προσώπων εν αγάπη» (Γιαννουλάτος,
2007, σ. 131)

Ερωτήσεις επεξεργασίας:
1) Να καταγράψεις και να σχολιάσεις τα χαρακτηριστικά στοιχεία της συνέχισης της Λειτουργίας μέσα στην καθημερινή ζωή και να σημειώσεις ποιες είναι οι δαιμονικές δομές που
θεραπεύονται.
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.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................

2) Πως κατανοείς τη φράση «κάθε πιστός . . . καρδιάς του». Θεωρείς ότι η προτροπή του
συγγραφέα μπορεί να εφαρμοσθεί στη ζωή μας;
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................

Δραστηριότητα 5
Ορίστε τους εκπροσώπους σας και πάρτε μέρος στη συζήτηση στρογγυλής τράπεζας με
θέμα: «Ιεραποστολή: Από την προπαγάνδα στο άνοιγμα και στη μαρτυρία στα πέρατα του
κόσμου – Ακολουθώντας τα ίχνη του Χριστού».
Το δικό μας κείμενο με θέμα «Η λατρεία της Εκκλησίας και η χριστιανική μαρτυρία»:
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................

Θρησκευτικά Γ΄ Γυμνασίου
Θεματική ενότητα 1. Η Χριστιανοσύνη στον σύγχρονο κόσμο
ΙΙΙ. «Εσείς είστε το αλάτι της γης» («῾Υμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς» – Μτ. 5, 13):
«Η διακονική μαρτυρία των χριστιανών στην οικουμένη»
2ο Φύλλο Εργασίας — Γ΄ Ομάδα
Ονομ/μο:

Τμήμα:

Ημ/νία:

Δραστηριότητα 4
Αφού μελετήσεις το παρακάτω κείμενο, να απαντήσεις τις σχετικές ερωτήσεις. Στη συνέχεια, με την ομάδα σου να παρουσιάστε το θέμα του μέσα από ένα δικό σας σύντομο
κείμενο.
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«Δεν ασκείς, άραγε, ιμπεριαλισμό νέου τύπου όταν δεν μπορείς να φανταστείς την
εκκλησία έξω από τον πολιτισμικό σου ορίζοντα και όταν, συνακόλουθα, κατανοείς και
ενεργείς την ιεραποστολή ως εξαγωγή του εθνικού σου πολιτισμού, όταν θέλεις να
μετατρέψεις τους Αφρικανούς σε ΄Ελληνες επί παντός επιπέδου (εκκλησιαστικής ζωγραφικής, τρόπου ψαλμωδίας, δόμησης της λειτουργίας, ιερατικών αμφίων και – το
σπουδαιότερο – τρόπου θεολόγησης) και όταν μαζί με τα εικονάκια και τις καραμέλλες τους μοιράζεις ελληνικές σημαίες και συνδέεις την ορθοδοξία τους με την 28η
Οκτωβρίου; Ας μπούμε τουλάχιστον στον κόπο να διερωτηθούμε μήπως γινόμαστε
μικροϊμπεριαλιστές και νεοαποικιοκράτες μέσω άλλων, εκσυγχρονισμένων και ειρηνόμορφων οδών» (Παπαθανασίου, 2008, σ. 290-1).

Λεξιλόγιο:
ιμπεριαλισμός = η τάση ενός κράτους να επεκτείνει την οικονομική και πολιτική του επιρροή
σε βάρος άλλων κρατών ή λαών, χρησιμοποιώντας τη στρατιωτική ή οικονομική του
υπεροχή
(νέο) - αποικιοκράτες = αυτός που υιοθετεί τη θεωρία και την πρακτική της αποικιοκρατίας
(δηλαδή της θεωρητικής στάσης και πρακτικής που εκφράζει την οικονομική, πολιτική
και πολιτιστική κυριαρχία χωρών ισχυρότερων επάνω σε ασθενέστερες ομάδες)
Ερωτήσεις επεξεργασίας:
1) Ποια είναι η εκτροπή της χριστιανικής μαρτυρίας σύμφωνα με τα επιχειρήματα του συγγραφέα;
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
2) Πως φαντάζεσαι μια νέα τοπική εκκλησία, π.χ. αφρικανική, η οποία θα αναπτύξει τα δικά
της χαρακτηριστικά στη θεία Λειτουργία;
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................

Δραστηριότητα 5
Ορίστε τους εκπροσώπους σας και πάρτε μέρος στη συζήτηση στρογγυλής τράπεζας με
θέμα: «Ιεραποστολή: Από την προπαγάνδα στο άνοιγμα και στη μαρτυρία στα πέρατα του
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κόσμου – Ακολουθώντας τα ίχνη του Χριστού».
Το δικό μας κείμενο με θέμα «Χριστιανική μαρτυρία και πολιτισμός. Οι εθνικές προκλήσεις»

.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................

Θρησκευτικά Γ΄ Γυμνασίου
Θεματική ενότητα 1. Η Χριστιανοσύνη στον σύγχρονο κόσμο
ΙΙΙ. «Εσείς είστε το αλάτι της γης» («῾Υμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς» – Μτ. 5, 13):
«Η διακονική μαρτυρία των χριστιανών στην οικουμένη»
2ο Φύλλο Εργασίας — Δ΄ Ομάδα
Ονομ/μο:

Τμήμα:

Ημ/νία:

Δραστηριότητα 4
Αφού μελετήσεις το παρακάτω κείμενο, να απαντήσεις τις σχετικές ερωτήσεις. Στη συνέχεια, με την ομάδα σου να παρουσιάστε το θέμα του μέσα από ένα δικό σας σύντομο
κείμενο.
«Με βάση το υπόδειγμα της ενανθρώπησης διαμορφώνεται το κριτήριο της προσαρμογής κι συνάγονται μερικοί καίριοι κανόνες. ΄Οπως ο Υιός έγινε άνθρωπος χωρίς
να πάψει να είναι Θεός, έτσι και κατά την προσαρμογή αποκλείεται κάθε λογής υποχώρηση ή υποστολή της χριστιανικής αλήθειας. Η από μέρους του Υιού πρόσληψη
του ανθρώπου διδάσκει ότι ο Χριστιανισμός μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε ανθρώπινο περιβάλλον και να προσλάβει από κάθε τι που δεν είναι αμαρτωλό. Τέλος το ότι
η ενανθρώπηση έγινε για τη σωτηρία του ανθρώπου, επιβάλλει και στην κάθε πράξη
προσαρμογής, να διέπεται από σωτηριολογικό κριτήριο» (Βουλγαράκης, 1989, σ. 140).

Λεξιλόγιο:
ενανθρώπηση = ο Θεός γίνεται άνθρωπος, λαμβάνει ανθρώπινο σώμα και ψυχή και ζει με
τους ανθρώπους
σωτηριολογία = λόγος που αναφέρεται στο λυτρωτικό έργο του Ιησού Χριστού
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Ερωτήσεις επεξεργασίας:
1) Η ίδρυση νέας εκκλησίας σε χώρες μη χριστιανικές ποια από τα στοιχεία του τοπικού πολιτισμού μπορεί να διατηρήσει σύμφωνα με τον συγγραφέα; Να δικαιολογήσεις την
απάντησή σου.
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................

2) Πως φαντάζεσαι μια νέα τοπική εκκλησία, π.χ. αφρικανική, η οποία θα αναπτύξει τα δικά
της πολιτιστικά χαρακτηριστικά;
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................

Δραστηριότητα 5
Ορίστε τους εκπροσώπους σας και πάρτε μέρος στη συζήτηση στρογγυλής τράπεζας με
θέμα: «Ιεραποστολή: Από την προπαγάνδα στο άνοιγμα και στη μαρτυρία στα πέρατα του
κόσμου – Ακολουθώντας τα ίχνη του Χριστού».
Το δικό μας κείμενο με θέμα «Χριστιανική μαρτυρία και πολιτισμός. Η ελπίδα του καινούριου»:
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................

Θρησκευτικά Γ΄ Γυμνασίου
Θεματική ενότητα 1. Η Χριστιανοσύνη στον σύγχρονο κόσμο
ΙΙΙ. «Εσείς είστε το αλάτι της γης» («῾Υμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς» – Μτ. 5, 13):
«Η διακονική μαρτυρία των χριστιανών στην οικουμένη»
2ο Φύλλο Εργασίας — Ε΄ Ομάδα
Ονομ/μο:

Τμήμα:
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Δραστηριότητα 4
Αφού μελετήσεις το παρακάτω κείμενο, να απαντήσεις τις σχετικές ερωτήσεις. Στη συνέχεια, με την ομάδα σου να παρουσιάστε το θέμα του μέσα από ένα δικό σας σύντομο
κείμενο.
«Η Ορθόδοξη Παράδοση τονίζει τον στενό δεσμό μεταξύ ανθρώπου και κτίσεως και
δίνει σημασία όχι μόνο στον αγιασμό των ψυχών, αλλά στον αγιασμό ολόκληρης της
φύσεως [. . . ] Στη λατρευτική και μυστηριακή της ζωή η Εκκλησία χρησιμοποιεί την
ύλη –νερό, λάδι, άρτο- και τα μεταμορφώνει σε φορείς της θείας χάριτος, αγιάζοντας
ταυτοχρόνως την ίδια την ύλη. Στην κεντρική μυστηριακή έκφρασή της, τη Θεία
Ευχαριστία, η Εκκλησία προσφέρει στον Θεό τον άρτο και τον οίνο, για να γίνουν
σώμα και αίμα Χριστού και μετά τον καθαγιασμό τους να μεταδοθούν στους πιστούς.
[. . . ] Μαζί με τις προσφορές αυτές, η Εκκλησία, το Μυστικό Σώμα του Χριστού,
προσφέρει και ολόκληρη την κτίση διακηρύσσοντας την αρμονική σχέση ανθρώπου
και φύσεως» (Γιαννουλάτος, 2015, σ. 98-99).

Ερωτήσεις επεξεργασίας:
1) Σε ποια Μυστήρια φανερώνεται το ενδιαφέρον της Εκκλησίας για τον αγιασμό του φυσικού περιβάλλοντος; Να αιτιολογήσεις την άποψή σου.
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
2) Θεωρείς ότι οι χριστιανοί μπορούν να συμπεριλάβουν στην αποστολή τους τον αγώνα
για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος; Να δώσεις συγκεκριμένα παραδείγματα.
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................

Δραστηριότητα 5
Ορίστε τους εκπροσώπους σας και πάρτε μέρος στη συζήτηση στρογγυλής τράπεζας με
θέμα: «Ιεραποστολή: Από την προπαγάνδα στο άνοιγμα και στη μαρτυρία στα πέρατα του
κόσμου – Ακολουθώντας τα ίχνη του Χριστού».
Το δικό μας κείμενο με θέμα «Χριστιανική μαρτυρία και φυσικό περιβάλλον. Μια οικολογική
αγκαλιά»:
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.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................

Θρησκευτικά Γ΄ Γυμνασίου
Θεματική ενότητα 1. Η Χριστιανοσύνη στον σύγχρονο κόσμο
ΙΙΙ. «Εσείς είστε το αλάτι της γης» («῾Υμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς» – Μτ. 5, 13):
«Η διακονική μαρτυρία των χριστιανών στην οικουμένη»
3ο Φύλλο Εργασίας — Κοινό σε όλες τις ομάδες
Ονομ/μο:

Τμήμα:

Ημ/νία:

Δραστηριότητα 6
Παρακολούθησε το video από το Youtube, με θέμα το ιεραποστολικό έργο του νυν Αρχιεπισκόπου Αλβανίας Αναστασίου στην Αλβανία.
Α) Τι θα ήθελες να ρωτήσεις;
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................

Β) Η ομάδα σου κι εσύ είστε δημοσιογράφοι και έχετε την ευκαιρία να συναντήσετε νεοφώτιστους που γνώρισαν τον Αρχιεπίσκοπο Αναστάσιο. Τι θα τους ρωτούσατε; Να
σημειώσετε 2-3 ερωτήσεις.
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................

Γ) Πότε οι άνθρωποι ανεξάρτητα από την πίστη τους μπορούν να γίνουν το «το αλάτι της
γης». Να απαντήσεις με 1-3 λέξεις:
΄Οταν . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.......................................................................................
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Υλικοτεχνική Υποδομή

1 Υπολογιστής, Διαδραστικός πίνακας, Ηχεία
Εναλλακτικά: αναλογική ή ψηφιακή προβολική μηχανή για κεντρική προβολή εικονικού υλικού

3.

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται σε όλη τη διάρκεια της δίωρης πορείας μάθησης και αναφέρεται στη συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών και στον έλεγχο κυρίως των ποιοτικών
στοιχείων. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει συνδυασμό τεχνικών που ακολουθούν την εναλλαγή των τεχνικών διδασκαλίας. Επίσης, αποτιμάται η δυνατότητα του/της κάθε μαθητή/μαθήτριας να συσχετίζει τις γνώσεις, να τις ερμηνεύει, να τις αποκωδικοποιεί και τελικά
να τις εφαρμόζει. «Το πρωταρχικό κριτήριο είναι τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα, με αντίστοιχο δείκτη αξιολόγησης τις επιθυμητές επάρκειες, που έχουν οριστεί στο
στάδιο σχεδιασμού του μαθήματος» (Γιαγκάζογλου, 2014, σ. 220). Η αξιολόγηση ολοκληρώνεται στο τέλος της Θεματικής Ενότητας. Κατά τη διάρκεια της πορείας μάθησης
πραγματοποιούνται αξιολογικές προσεγγίσεις σε κάθε στάδιο.
Στάδιο 1: Διαγνωστικά αξιολογείται η γνώση των μαθητών/μαθητριών σχετικά με τον
όρο «εθελοντισμός» και τις διάφορες μορφές του στην σχολική ζωή αλλά και στην
κοινωνία. Επίσης, αξιολογείται η ενεργός συμμετοχή και η συνεργασία τους σε όλη
τη διαδικασία,
Στάδιο 2: Στο στάδιο αυτό αξιολογείται η ικανότητα των μαθητών/μαθητριών να συνδέσουν στοιχεία του εθελοντισμού με την εκκλησιαστική διακονία και να ανακαλύψουν
ποικίλες μορφές προσφοράς της Εκκλησίας από την ίδρυση της μέχρι σήμερα. Ιδιαίτερη σημασία έχει ο εντοπισμός των στοιχείων ζωής των πρώτων χριστιανών που
βασίζονταν στην εθελοντική αλληλοπροσφορά και την κοινοκτημοσύνη και η σύνδεσή
τους με τις σύγχρονες δράσεις αλληλεγγύης από την Εκκλησία. Θετικά αποτιμούνται και οι θέσεις των μαθητών/μαθητριών που αμφισβητούν με επιχειρήματα αυτό το
έργο. Επίσης, στο τέλος των δραστηριοτήτων αξιολογείται, αν οι μαθητές/μαθήτριες
γνώρισαν τη σημασία, κατανόησαν την πηγή και τον σκοπό της εκκλησιαστικής διακονίας.
Στάδιο 3: Στην ενότητα αυτή δραστηριοτήτων αξιολογείται σε πρώτο επίπεδο η σύνδεση
της διακονίας με τη χριστιανική μαρτυρία. Στη συνέχεια, προσδιορίζεται περιγραφικά ο τρόπος συνεργασίας μεταξύ των μαθητών/μαθητριών κάθε ομάδας κατά την
επεξεργασία του κειμένου της καθώς και της μεταποίησης σε ένα δικό της κείμενο.
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Στη συνάφεια αυτή, ενδιαφέρει τον/την εκπαιδευτικό αν οι ομάδες έχουν κατανοήσει
σε βάθος το υλικό εργασίας και επομένως έχουν προσλάβει τις γνώσεις, τις έχουν
αφομοιώσει και έχουν δημιουργήσει ένα δικό τους κείμενο. ΄Επειτα, αξιολογείται η παρουσίαση του παράγωγου υλικού (εισήγησης ή δοκιμίου) από κάθε ομάδα καθώς και
η συμμετοχή όλων των μαθητών/μαθητριών ως το κοινό κατά την στρογγυλή τράπεζα. Το ζητούμενο είναι να προσδιορισθεί η αναγνώριση του εύρους της εν Χριστώ
μαρτυρίας μέσα από τη βαθύτερη κατανόηση των διάφορων όψεων της ιεραποστολής
αλλά και την αξιολόγηση του ιεραποστολικού έργου από τους ίδιους τους μαθητές/τις
ίδιες τις μαθήτριες. Στην προσπάθεια αυτή, ο/η εκπαιδευτικός απαιτείται να δώσει
ιδιαίτερη έμφαση στη δυναμική του διαλόγου, τη δύναμη των επιχειρημάτων και την
ουσιαστική τεκμηρίωση των απαντήσεων των μαθητών/μαθητριών με θεολογικά ή
κοινής λογικής παραδείγματα.
Στάδιο 4: Στο στάδιο αυτό αξιολογείται η συνεργασία των μαθητών/μαθητριών για την
υποβολή ερωτήσεων αλλά και για τις αντίστοιχες απαντήσεις της ομάδας που έχει τον
ρόλο των νεοφώτιστων. Ειδικότερα, προσδιορίζεται αν οι μαθητές/μαθήτριες έχουν
με βάση τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα κατορθώσει και σε ποιο βαθμό να
κρίνουν, να στοχάζονται, να συνεργάζονται αλλά και να αξιολογούν τη μαρτυρία των
χριστιανών σε κάθε τόπο και στην οικουμένη, ως βασικό συστατικό της εν Χριστώ
διακονίας και της ανιδιοτελούς προσφοράς και αγάπης τους προς τον συνάνθρωπο.
Τέλος, με την ερώτηση «πότε οι άνθρωποι ανεξάρτητα από την πίστη τους μπορούν
να γίνουν ‘το αλάτι της γης’, ο/η εκπαιδευτικός προβαίνει σε τελική αξιολόγηση όλης
της πορείας μάθησης και εκτιμά αν οι μαθητές/μαθήτριες μπορούν να συνδέσουν το
θέμα με τη ζωή τους.
Κατά αυτόν τον τρόπο ολοκληρώνεται η αξιολόγηση, η οποία συνδέεται άμεσα με όλες
τις δραστηριότητες της πορείας μάθησης. ΄Ετσι, η αξιολόγηση ξεκινάει διαγνωστικά με ένα
γενικό θέμα τον «εθελοντισμό», έπειτα συνδέεται με τα θεολογικά θέματα της χριστιανικής
μαρτυρίας και διακονίας και ολοκληρώνεται τελικά με την εφαρμογή-σύνδεση με τη ζωή των
μαθητών/μαθητριών.
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Σχέδιο μαθήματος: Η απεικόνιση του Θεού σε
άλλες θρησκευτικές παραδόσεις
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Θεολόγος εκπαιδευτικός, Πειραματικό ΓΕΛ Αγίων Αναργύρων
theoniabc@yahoo.gr

1.

Ταυτότητα σχεδίου μαθήματος

1.1

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές

Το Διδακτικό σενάριο «Η απεικόνιση του Θεού σε άλλες θρησκευτικές παραδόσεις» αφορά
στο μάθημα Θρησκευτικών Β΄ Γυμνασίου και αποτελεί το πρώτο τετράωρο της Θεματικής Ενότητας 1 με γενικότερο τίτλο «Μπορούν οι άνθρωποι να εικονίζουν τον Θεό;» (Πρόγραμμα
Σπουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο, ΦΕΚ 2104,
τ. 2ο , 19/6/2017, σ. 21123).

1.2

Σκοπός & Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Γενικός Σκοπός:
Οι μαθητές/μαθήτριες να γνωρίσουν και να αποτιμήσουν τις θέσεις άλλων θρησκειών πάνω
σε διάφορα ζητήματα, όπως ο εικονισμός του Θεού και η θρησκευτική ετερότητα.
Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα ως προς το γνωστικό αντικείμενο και ως προς τη μαθησιακή διαδικασία:
Οι μαθητές και μαθήτριες
1. να σκιαγραφούν τις εικονιστικές επιλογές άλλων θρησκευτικών παραδόσεων, αποκρυπτογραφώντας τη θεολογική αφετηρία και αισθητική έκφρασή τους
2. να διατυπώνουν τα δικά τους επιχειρήματα για το ζήτημα του εικονισμού του Θεού
3. να αποδέχονται την ετερότητα στο ζήτημα της απεικόνισης ή μη του Θεού-Θεών και
των τρόπων απεικόνισης.
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1.3

Εκτιμώμενη διάρκεια

Εκτιμώμενη διάρκεια: 180΄ (4 διδακτικές ώρες)

2.

Ανάπτυξη του σχεδίου μαθήματος

2.1

Γενική Περιγραφή

Στάδιο 1 (Παρουσιάζοντας)
Εκτιμώμενος χρόνος: 20΄
Δραστηριότητα: Δημιουργία αφίσας με τίτλο «Θεοί και σύμβολα»
Οι μαθητές/τριες μπαίνουν σε συμβατική αίθουσα και σε κάθε ομάδα δίνουμε σε φωτοτυπία
διαφορετικές εικόνες από εικονίσεις Βισνού, Σίβα, Βούδες και σύμβολα όπως επτάφωτη
λυχνία, άστρο του Δαυίδ, αραβουργήματα κλπ. Οι μαθητές/τριες καλούνται να δημιουργήσουν την αφίσα της ομάδας τους σε χαρτί μεγέθους Α4, αφού κολλήσουν τις εικόνες
θεών και συμβόλων που θα τους έχουμε δώσει.
Σημειώνουμε ότι σε αυτό το στάδιο οι μαθητές/τριες απλώς έρχονται σε επαφή με τις
εικόνες θεών και συμβόλων, τα οποία ακόμη δεν είναι σε θέση να συνδέουν με συγκεκριμένη
θρησκεία.
Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα που υπηρετούνται
Να σκιαγραφούν τις εικονιστικές επιλογές άλλων θρησκευτικών παραδόσεων.
Στάδιο 2 (Εφαρμόζοντας)
Εκτιμώμενος χρόνος: 25΄
Δραστηριότητα: Artful thinking — βλέπω, ισχυρίζομαι, αναρωτιέμαι – διερωτώμαι
Οι μαθητές/τριες κοιτάζουν την αφίσα, ερωτώνται και απαντούν πρώτα ατομικά και μετά
ομαδικά στα εξής:
• Τι βλέπεις;
• Τι σκέφτεσαι γι’ αυτό που βλέπεις;
• Τι είναι αυτό που σε κάνει να αναρωτιέσαι;
Φύλλο εργασίας 1 και Φύλλο εργασίας 2

Educational material – non peer-reviewed
Εκπαιδευτικό υλικό χωρίς διπλή κριτική αξιολόγηση

Η ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

103

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα που υπηρετούνται
Σκιαγραφούν τις εικονιστικές επιλογές άλλων θρησκευτικών παραδόσεων, αποκρυπτογραφώντας τη θεολογική αφετηρία και αισθητική έκφρασή τους.
Στάδιο 3 (Διερευνώντας)
Εκτιμώμενος χρόνος: 90΄
Δραστηριότητα: Ιστοεξερεύνηση μέσω διαδικτύου
Οι μαθητές/τριες μπαίνουν στην αίθουσα πληροφορικής και κάθε ομάδα αναλαμβάνει μία
θρησκεία δηλαδή Ισλάμ ή Βουδισμό ή Ιουδαϊσμό ή Ινδουισμό. Κάθε ομάδα βάζει στη γραμμή
αναζήτησης τη φράση: «πώς εικονίζουν τον Θεό στο Ισλάμ πχ.» ή «πώς εικονίζουν τον
Θεό στον Βουδισμό». Δημιουργεί μία μικρή παρουσίαση ppt για τη θρησκεία (45 λεπτά)
και ακολουθούν οι παρουσιάσεις των εργασιών στην ολομέλεια (45 λεπτά).
Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα που υπηρετούνται
Να σκιαγραφούν τις εικονιστικές επιλογές άλλων θρησκευτικών παραδόσεων, αποκρυπτογραφώντας τη θεολογική αφετηρία και αισθητική έκφρασή τους.
Στάδιο 4 (Αναπλαισιώνοντας)
Εκτιμώμενος χρόνος: 20΄
Δραστηριότητα: Εικονική περιήγηση
Οι μαθητές/τριες μπαίνουν σε εργαστήριο πληροφορικής και σε ομάδες καλούνται να περιηγηθούν εικονικά σε μία συναγωγή (photodentro.edu.gr/lor/handle/8521/4260), ένα τζαμί
(https://blogs.sch.gr/speaker/tag/μπλε-τζαμί/), έναν βουδιστικό ναό (mlp-blo-g-spot.blogspot.
com/2017/10/jingan-shanghai.html) και ένα τέμενος των Ινδουιστών (https://www.slideshare.
net/desphan/ss-28460988). Σε φύλλο εργασίας (3 ως 6) καταγράφουν τις απεικονίσεις του

Θεού που παρατηρούν και τα σύμβολα που αναγνωρίζουν.
Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα που υπηρετούνται
• Να σκιαγραφούν τις εικονιστικές επιλογές άλλων θρησκευτικών παραδόσεων, αποκρυπτογραφώντας τη θεολογική αφετηρία και αισθητική έκφρασή τους.

• Να διατυπώνουν τα δικά τους επιχειρήματα για το ζήτημα του εικονισμού του Θεού.
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Στάδιο 5 (Αξιολογώντας)
Εκτιμώμενος χρόνος: 25΄
Δραστηριότητα: Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης μέσω διαδικτύου
Οι μαθητές/τριες δημιουργούν ένα έγγραφο Google και συζητούν το θέμα «πώς εικονίζω
τον Θεό;» καταγράφοντας απόψεις, σχολιάζοντας, θέτοντας ερωτήματα, απαντώντας. Οι
μαθητές/τριες δημιουργούν ένα έγγραφο Google ως εξής: 1. Δημιουργούν ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο στη google, gmail, αν δεν έχουν ήδη. 2. Αφού ανοίξουν το gmail τους
επιλέγουν 9 μικρά τετραγωνάκια, εφαρμογές google και επιλέγοντας το «περισσότερα»,
επιλέγουν το εικονίδιο «έγγραφα». 3. Στη συνέχεια ένας μαθητής από όλους επιλέγει
«κοινή χρήση» και εισάγει τα gmail όλων των συμμαθητών του. Επιλέγει τη λέξη «τέλος»
και το έγγραφο είναι ανοικτό πλέον σε όλους να γράφουν.
Δραστηριότητα: Βάζω ετικέτα
Οι μαθητές/τριες βάζουν ετικέτα σε κάθε εικόνα της αφίσας που δημιούργησαν αρχικά.
Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα που υπηρετούνται
• Να σκιαγραφούν τις εικονιστικές επιλογές άλλων θρησκευτικών παραδόσεων, αποκρυπτογραφώντας τη θεολογική αφετηρία και αισθητική έκφρασή τους

• Να διατυπώνουν τα δικά τους επιχειρήματα για το ζήτημα του εικονισμού του Θεού
• Να αποδέχονται την ετερότητα στην απεικόνιση του θείου

2.2

Φύλλα Εργασίας

Φύλλο εργασίας 1. (Ατομικό – 5 λεπτά)
Κοίταξε τις εικόνες της αφίσας και απάντησε ατομικά στα παρακάτω:
i) Τι βλέπεις;
ii) Τι σκέφτεσαι γι’ αυτό που βλέπεις;
iii) Τι είναι αυτό που σε κάνει να αναρωτιέσαι;
i)

.................................................................................

ii) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
iii) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Φύλλο εργασίας 2. (Ομαδικό – 10 λεπτά)
Πρόεδρος: Συγκεντρώνει τα ατομικά φύλλα εργασίας των μελών της ομάδας του και συντονίζει τη συζήτηση επί των ατομικών καταγραφών, ώστε να απογασίσουν τι θα γράφουν
στο ομαδικό φύλλο.
Γραμματέας: Καταγράφει αυτά στα οποία κατέληξε η ομάδα. Επισημαίνεται ότι καλό είναι
να καταγραφούν όλες οι αποχρώσες απόψεις.
Δημοσιογράφος: Πηγαίνει στις άλλες ομάδες, ενημερώνεται για τις απόψεις-απαντήσεις τους
και μεταφέρει στην ομάδα του τις απόωεις των άλλων, ώστε να ληφθούν υπόφη στη
συζήτηση της ομάδας.
Χρονομέτρης: Κρατάει το χρόνο των 10 λεπτών, παρακινεί το δημοσιογράφο σε δράση μετά
τα 3 λεπτά και προτρέπει το γραμματέα σε καταγραφή μετά τα 6 λεπτά. Φροντίζει
γενικώς να ολοκληρωθεί η συζήτηση εγκαίρως.
Κοιτάξτε τις εικόνες της αφίσας και αφού συζητήσετε στην ομάδα σας να καταγράψετε τις
απόψεις σας στα παρακάτω ζητήματα:
i) Τι βλέπεις;
ii) Τι σκέφτεσαι γι’ αυτό που βλέπεις;
iii) Τι είναι αυτό που σε κάνει να αναρωτιέσαι;
i)

.................................................................................

ii) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
iii) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Φύλλο εργασίας 3. (10 λεπτά)
Συναγωγή — σύμβολα που αναγνωρίζω μέσα στη συναγωγή και η θεολογική τους προσέγγιση.
1. Ονομασία

........................................................................

Θεολογική σημασία

..................................................................

.......................................................................................
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2. Ονομασία

........................................................................

Θεολογική σημασία

..................................................................

.......................................................................................
3. Ονομασία

........................................................................

Θεολογική σημασία

..................................................................

.......................................................................................

Φύλλο εργασίας 4. (10 λεπτά)
Τζαμί — σύμβολα που αναγνωρίζω μέσα στο τζαμί και η θεολογική τους προσέγγιση.
1. Ονομασία

........................................................................

Θεολογική σημασία

..................................................................

.......................................................................................
2. Ονομασία

........................................................................

Θεολογική σημασία

..................................................................

.......................................................................................
3. Ονομασία

........................................................................

Θεολογική σημασία

..................................................................

.......................................................................................

Φύλλο εργασίας 5. (10 λεπτά)
Βουδιστικός ναός — απεικονίσεις του Θεού και η θεολογική τους προσέγγιση.
1. Ονομασία

........................................................................

Θεολογική σημασία

..................................................................

.......................................................................................
2. Ονομασία

........................................................................
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..................................................................

.......................................................................................
3. Ονομασία

........................................................................

Θεολογική σημασία

..................................................................

.......................................................................................

Φύλλο εργασίας 6. (10 λεπτά)
Τέμενος Ινδουιστών — απεικονίσεις των θεών και η θεολογική τους προσέγγιση.
1. Ονομασία

........................................................................

Θεολογική σημασία

..................................................................

.......................................................................................
2. Ονομασία

........................................................................

Θεολογική σημασία

..................................................................

.......................................................................................
3. Ονομασία

........................................................................

Θεολογική σημασία

..................................................................

.......................................................................................
Τα φύλλα εργασίας 3 ως 6 μπορούν να συμπληρωθούν είτε ομαδικά είτε ατομικά, αν το
κρίνει ωφελιμότερο ο διδάσκων.

2.3

Υλικοτεχνική Υποδομή

Αίθουσα υπολογιστών με πρόσβαση στο διαδίκτυο, μηχάνημα προβολής, χαρτόνια, ψαλίδια,
κόλλες.

3.

Αξιολόγηση

Οι μαθητές/τριες έχουν την περιέργεια και το ενδιαφέρον για τον Θεό στις άλλες θρησκείες και επίσης έχουν κάποιες σκόρπιες προσλαμβάνουσες παραστάσεις, άλλος περισσότερες
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άλλος λιγότερες, οπότε στο σενάριο ανταποκρίνονται και βάζουν μία τάξη σε αυτά που
γνωρίζουν και σε όσα διερευνούν. Η επιλογή της διερευνητικής μεθόδου εγγυάται την
προσωπική αναζήτηση από τους/τις μαθητές/τριες, τη δυνατότητα δικής τους οπτικής και
ερμηνείας αλλά και τη διερεύνηση της ερμηνείας των πιστών της κάθε θρησκείας. Η οικοδόμηση της γνώσης γίνεται από τους ίδιους τους μαθητές/τις ίδιες τις μαθήτριες. Η
συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στο τέλος της διδακτικής πρακτικής ενισχύει τον σεβασμό
και την αποδοχή της διαφορετικότητας στη θρησκεία και ταυτόχρονα λειτουργεί ως τρόπος
αξιολόγησης όλων των μαθητών/τριών. Σημειώνουμε ότι η αξιολόγηση των μαθητών/τριών
γίνεται σε κάθε φάση τόσο μέσα από τη δημιουργία κολλάζ και τις παρουσιάσεις, όσο και
μέσα από τα όσα παράγονται με τα φύλλα εργασίας, τη συζήτηση και την προσθήκη ετικέτας.
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Προβληματισμοί για τα Θρησκευτικά του
Λυκείου – και μία πρόταση προγράμματος
σπουδών
π. Βασίλειος Θερμός*
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Κληρικός, Ψυχίατρος παιδιών και εφήβων, Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΕΑΑ

Οι σκέψεις που ακολουθούν αποτελούν κατάθεση όποιας γνώσης και πείρας έχω αποκομίσει επί τριάντα χρόνια σχετικά με α) τις ιδιαιτερότητες της εφηβείας από γνωστική και
συναισθηματική άποψη, β) τις εν γένει σύγχρονες πολιτισμικές και κοινωνικές εξελίξεις, γ)
τις ελληνικές συνθήκες.
Αρχίζω με κάποιες παρατηρήσεις:
Α) ΄Οσο λίγο και αν είναι το θρησκειολογικό υλικό των ΝΠΣ σε σύγκριση με το περί Ορθοδοξίας, δεν είμαι σίγουρος ότι αποφεύγεται στο Δημοτικό ένα άτυπο είδος
συγκρητιστικής σκέψης, όχι ως στόχος αλλά ως τελική επίγευση. Και τούτο επειδή
το παιδί (6-12 ετών) τείνει να επικεντρώνει στις ομοιότητες με τα άλλα παιδιά, κάτι
για το οποίο εκπαιδεύεται και από τους γονείς του, στο πλαίσιο αναζήτησης προσβάσεων για δημιουργία κοινωνικού δεσμού. Αυτό το γνώρισμα προσδίδει μια χροιά
αναζήτησης ομοιοτήτων σε ό,τι διαβάζει ή ακούει, με πιθανό απώτατο αποτέλεσμα
τον συμπλησιασμό των θρησκειών στο μυαλό του ‘αφού έχουν τόσα κοινά’. Με άλλα λόγια, χρειάζεται δάσκαλος – μεγάλος ‘μάστορας’ για να αποφευχθεί ένα τέτοιο
ενδεχόμενο.
Αντίθετα, στο Γυμνάσιο, ο έφηβος θεμελιακά χαρακτηρίζεται από την ζωτική ανάγκη
για εξατομίκευση και σχηματισμό προσωπικής ταυτότητας, η οποία τον ωθεί να αναζητεί διαφορές. Καθώς το πρόσωπό του δικαιώνεται μέσα από την διαφορά του από
τους άλλους και καθώς η διανοητική του σκευή είναι ικανή για αφηρημένες έννοιες,
απόλυτο προαπαιτούμενο των συγκρίσεων, κινδυνεύει λιγότερο από συγκρητιστική
σκέψη. ΄Ισως μάλιστα να τον γοητεύει και το ‘παιγνίδι’ αναζήτησης διαφορών μεταξύ
των θρησκειών.
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Β) Δεν βρίσκω άσκοπο να επισημάνω ότι το πώς μαθαίνει κάποιος, ενώ είναι σημαντικό
ζήτημα και απαιτεί πολλή προσοχή, δεν έχει προτεραιότητα απέναντι στο τι μαθαίνει˙
ούτε καν στους ενήλικες, πολλώ μάλλον σε παιδιά και εφήβους τα οποία πρέπει να
μυηθούν από τους μεγάλους στην κληρονομιά της ανθρωπότητας. Φρονώ ότι δεν
θα πρέπει το ενδιαφέρον των ΝΠΣ να μονοπωλήσει η μεθοδολογία εις βάρος του
περιεχομένου.
Γ) ΄Ισως να είναι χρήσιμο, πριν από την επεξεργασία κάποιας πρότασης ΝΠΣ, να αναλογιστούμε το σύγχρονο κοινωνικο-ψυχολογικό τοπίο μέσα στο οποίο ζει και κινείται
ο μαθητής του Λυκείου. ΄Εχουμε λοιπόν έναν έφηβο ο οποίος εκτίθεται όλο και
περισσότερο σε πληθώρα μορφωτικών ερεθισμάτων και εν γένει πληροφοριών, ενώ
η συναισθηματική του ωριμότητα μετατίθεται όλο και πιο αργά, δημιουργώντας ένα
ολοένα αυξανόμενο χάσμα. ΄Εχει γεννηθεί και ανατραφεί μέσα στις νέες τεχνολογίες της εικόνας και της επικοινωνίας, οι οποίες του διαμορφώνουν άποψη για την
πραγματικότητα: υπάρχει μόνο ό,τι αυτές δείχνουν. Η τηλεόραση και τα βίντεο του
διαδικτύου ενεργούν ως πελώριοι πολλαπλασιαστές με τη φιλοδοξία να αποτελούν
την μόνη πληροφόρηση μιας νεολαίας που δεν διαβάζει. Ο υποκειμενικός χρόνος έχει
διασταλεί λόγω της ταχύτητας των τεχνολογικών επιλογών, οπότε απουσιάζει η υπομονή της μαθητείας. Ο ψηφιακός κόσμος θεωρείται πιο αξιόπιστος από το βιβλίο και
φυσικά πιο ενδιαφέρων.
Για τον σημερινό έφηβο κάποιες δομές (Εκκλησία, στρατός) είναι ακόμη ελκυστικές
όταν έχει ανάγκη να θεραπεύσει κενά ταυτότητας, γι’ αυτό και ενίοτε φαίνεται συντηρητικός. (Κάτι που αναμένεται να ενταθεί τα επόμενα χρόνια λόγω της περιόδου
αστάθειας στην οποία εισήλθε η ελληνική κοινωνία). Κατά τα άλλα, ως παιδί της
μεταμοντέρνας εποχής, έχει εγγενώς απορρίψει κάθε τι οργανωμένο και παραδεδομένο, μεταξύ των οποίων και τις θρησκείες, προς όφελος μιας νεφελώδους εξατομικευμένης θρησκευτικότητας. Το υπαρξιακό μετρά ασυγκρίτως περισσότερο από το
θεσμοθετημένο, έτσι ώστε ένα κράμα εκλεκτικής ενασχόλησης με το ιερό φαίνεται ο
πιο δημοφιλής τρόπος παρηγοριάς ή έμπνευσης. Το μετανεωτερικό υποκείμενο είναι
θραυσματικό, γεμάτο αντιφάσεις. Η θρησκευτικότητά του δεν φαίνεται να υπηρετεί
την αυθυπέρβαση αλλά πρωτίστως την ψυχολογική ευεξία. Οι ηθικές του αξίες, αξιοπρόσεκτα υπαρκτές σε αυτήν την ηλικία (και στην ελληνική νεολαία περισσότερο
από άλλες δυτικοευρωπαϊκές, έχω λόγους να υποθέτω) στηρίζονται κατά βάση σε
ανθρωποκεντρική θεμελίωση και όχι σε θρησκευτική.
Εξ άλλου οι έφηβοι αρχίζουν σήμερα σεξουαλική ζωή στα 14-15 σε αντίθεση με τα 1718 που συνέβαινε πριν από 20 χρόνια. Επιπλέον εκτίθενται σε σεξουαλικά ερεθίσματα
ήδη από την πρώτη παιδική ηλικία. Ακόμη, οι κοινωνικοπολιτικοί τους προβληματισμοί
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αρχίζουν πολύ ενωρίτερα, κάτι που άρχισε κατά την μακρά περίοδο της κρίσης. ΄Οσα
μαθαίνουν για την πολιτική κατάσταση τους γεννούν συχνά απογοήτευση έως και τη
μηδενιστική εντύπωση ότι το καλό έχει εξαφανιστεί από τον κόσμο. Η εκκλησιαστική
τους παιδεία είναι από υποτυπώδης έως προβληματική (όταν αντανακλά εσφαλμένες
αντιλήψεις των γονέων τους και των παππούδων τους).
Στο πλαίσιο αυτό (που χάριν συντομίας παρουσίασα εντελώς επιγραμματικά) προστίθεται η εν τη πράξει ανεπάρκεια όλων των σχετικών γραμματισμών, όπως οι κατά
καιρούς έρευνες έχουν δείξει. Μας ενδιαφέρει εδώ η ανικανότητα των αποφοίτων λυκείου να τοποθετήσουν τα σημαντικά μεγάλα γεγονότα σε χώρο και χρόνο, η απουσία
δηλαδή (μετά από τόσα χρόνια διδασκαλίας της Ιστορίας) της αίσθησης μιας γραμμικής
συνέχειας των περιόδων της ανθρωπότητας. Τα ΝΠΣ θα πρέπει να αντιμετωπίσουν
αποτελεσματικά αυτή τη δυσκολία.
Με δεδομένα τα παραπάνω, από πού να αρχίσει και πού να επικεντρώσει κανείς ως προς
την σχολική θρησκευτική αγωγή; Υποθέτω ότι ένα μίνιμουμ στόχων θα ήταν το ΜτΘ:
α) να διαλύει τη σύγχυση, τα στερεότυπα και τις λαθεμένες προσλήψεις,
β) να δείξει πως τόσο η θρησκευτική κληρονομιά όσο και τα υπαρξιακά ερωτήματα εν
γένει ‘αξίζουν τον κόπο’, ή τουλάχιστον την περιέργεια,
γ) να προαγάγει την αλληλοκατανόηση των πολιτισμών διότι το άγνωστο πάντα ευνοεί
τον φόβο και την επιθετικότητα,
δ) να ενθαρρύνει το διάβασμα γραπτών πηγών και βοηθημάτων (αντιδημοφιλές στους σημερινούς νέους), αφού ο ψηφιακός κόσμος είναι αδύνατο να χωρέσει και να μεταδώσει
την περιουσία ιδεών και πίστεων της ανθρωπότητας.
Ας περάσουμε τώρα στις προτάσεις. Το σχέδιο ΝΠΣ που ακολουθεί το διαμόρφωσα
μέσα από ορισμένες αρχές:
• Το σύγχρονο ΜτΘ δεν είναι δυνατό να αποτελεί κατήχηση.
• Επίσης πρέπει να κινεί το ενδιαφέρον και στον αλλόθρησκο και στον άθεο μαθητή.
Αυτό είναι ένα κρίσιμο επιθυμητό στοιχείο, διότι πρέπει να καταπέσουν τα στερεότυπα
περί αναχρονισμού και σκοταδισμού της θρησκείας, ακόμη και του προβλέψιμου των
απαντήσεών της.
• Οι τρεις θεματικοί άξονες που ακολουθούν (ένας ανά τάξη) αποπειρώνται να δαμάσουν
και να οργανώσουν το πλήθος των πληροφοριών που θα δεχτεί ο έφηβος σε αυτά τα
τρία χρόνια, γύρω από μια γραμμή σκέψης που να του κάνει νόημα.
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• Ζητήματα φλέγοντα σήμερα, όπως οι σχέσεις χριστιανισμού και νεωτερικότητας, η

σύνδεση προτεσταντισμού και καπιταλισμού, οι επιπτώσεις της μετανεωτερικότητας
στο θρησκεύειν (ένταση ανάμεσα στην ‘θρησκευτικότητα-εντός-της-θρησκείας’ και
στην ‘υπαρξιακή θρησκευτικότητα’, νέες μορφές θρησκευτικότητας, συγκρητισμός
και ‘Νέα Εποχή’), ο φονταμενταλισμός και η θρησκευτική βία, η αποχριστιανοποίηση
της Ευρώπης και η άνθιση ορισμένων μορφών χριστιανισμού στον τρίτο κόσμο, οι
αναπαραστάσεις της θρησκείας στα ΜΜΕ κ.ά. δεν υπήρχαν στο παλιό Λύκειο (κάποια
από αυτά εύλογα αφού δεν είχαν ακόμη εμφανισθεί). Θεωρώ απαραίτητη την ενσωμάτωσή τους, κάτι που θα βοηθήσει ακόμη και τον θεολόγο στη συνειδητοποίηση και
κατανόησή τους.

• Τέλος, ο σημερινός έφηβος τίθεται στην εποχή μας από πολύ νωρίς αντιμέτωπος με
φλέγοντα ζητήματα προσωπικής και κοινωνικής ηθικής, τα οποία δεν είναι δυνατό να

περιμένουν ως την Γ΄ Λυκείου για να διδαχθούν, δηλαδή σε περιβάλλον ασφυκτικής
έλλειψης χρόνου και ψυχολογικής ‘απουσίας’ από το σχολείο.

Πρόταση ΝΠΣ Λυκείου
(οι τίτλοι μπορούν φυσικά να βελτιωθούν)

Α΄ τάξη. Ο Θεός αποκαλύπτεται στον άνθρωπο.
Περιεχόμενο: α) οι θρησκείες της αποκάλυψης: Ιουδαϊσμός-Χριστιανισμός, β) η συμβολή
τους στη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού πολιτισμού.
Εδώ έχουμε μελέτη των δύο αυτών θρησκειών στην ιστορικότητά τους. Συγκεκριμένα,
θα χρειαστεί να αναδειχθεί πώς αρθρώθηκαν η πίστη και η ζωή της εβραϊκής κοινότητας και
της χριστιανικής Εκκλησίας πάνω στην πεποίθηση ότι το παραδοθέν αποτελεί αποκάλυψη
Θεού. Εδώ συναντώνται ζητήματα όπως η συμβολική και μυθολογική γλώσσα της αποκάλυψης, οι ιερές γραφές και οι ερμηνείες τους, η διαμόρφωση του δόγματος και οι αποκλίσεις
από αυτό (αιρέσεις), το ‘πώς’ και το ‘γιατί’ της λατρείας, το εγκόσμιο και το εσχατολογικό
όραμα για τον άνθρωπο και για την κοινωνία, η απόκριση του ανθρώπου στην αποκάλυψη του Θεού (άσκηση, αγιότητα, μαρτύριο, θαύμα, ιεραποστολή, μοναχισμός, μελέτη και
θεολογία), η ευλογία της σύνολης ζωής (μυστήρια εισόδου, γάμος, κηδεία-μνημόσυνα, αγιασμός φύσης και ασχολιών κ.ά.), οι θρησκευτικοί λειτουργοί, το νόημα της χριστιανικής
ηθικής σε αντιδιαστολή με την κοσμική ηθική, τα ζητήματα βιοηθικής κ.ο.κ.
Επιχειρείται δηλαδή μια γνωριμία με τις δύο αυτές καθοριστικές για την μέχρι τώρα πορεία της ανθρωπότητας θρησκείες, στη βάση της κοινής κληρονομιάς τους και των διαφορών
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τους. Σημαντικό θα είναι εδώ να ξαναδουλευτεί το θέμα των σχέσεων ελληνισμού και ιουδαϊσμού και οι λύσεις που δόθηκαν από τον χριστιανισμό. Μπορούν επίσης να ανιχνευθούν
ανεπιθύμητα ελληνικά ή εβραϊκά κατάλοιπα στην σημερινή χριστιανική πίστη, τα οποία την
αλλοιώνουν.
Εδώ είναι ο χώρος για να συζητηθούν το σχίσμα και η μεταρρύθμιση, τα χαρακτηριστικά
του μεσαιωνικού ευρωπαϊκού χριστιανισμού και οι προεκτάσεις τους στο σήμερα, η πορεία
του εβραϊκού λαού μέσα στην ιστορία. Ακόμη θα γίνουν αναφορές στους Πατέρες και
στους μεγάλους θεολόγους του εικοστού αιώνα (χριστιανούς και εβραίους). Απαραίτητο
βρίσκω να διδαχθούν οι μαθητές τα περί χριστιανισμού ως μήτρας της νεωτερικότητας. Οι
θρησκείες αυτής της ενότητας παρουσιάζουν το πλεονέκτημα ότι αποτελούν και τη βάση
δημιουργίας του ευρωπαϊκού πολιτισμού: νέα θεματικά πεδία πάνω στη συσχέτιση αυτή
μπορούν να αναπτυχθούν. ΄Ετσι θα γίνει ομαλά και η μετάβαση από τον χώρο της Ευρώπης
προς τον υπόλοιπο κόσμο, τον οποίο θα προσεγγίσει η Β΄ Λυκείου.

Β΄ τάξη. Ο άνθρωπος αναζητά ή μάχεται τον Θεό.
Περιεχόμενο: α) υπόλοιπες θρησκείες, β) αθεΐα, άρνηση του Θεού.
Στο α έχουμε την αντίστροφη κίνηση ως προς την προηγούμενη χρονιά: οι θρησκείες ως
προϊόν και σταθμοί της αγωνίας και της δημιουργικότητας του ανθρώπου. Θα εξετασθούν
οι αρχαίες ελληνικές θρησκείες, το Ισλάμ, ο Ινδουϊσμός, τα αφρικανικά και απωασιατικά
θρησκεύματα, η σημερινή αναβίωση του παγανισμού. Μάλλον είναι προτιμότερη η ανάπτυξή τους κατά χρονολογική σειρά εμφάνισης παρά κατά γεωγραφική περιοχή. Φυσικά θα
χρειασθεί προσφυγή στα κείμενά τους και στην τέχνη τους. Χρήσιμο έως αναγκαίο είναι
να συνεξετασθούν εξωθρησκευτικοί παράγοντες που συνετέλεσαν στη διαμόρφωση και ανάπτυξή τους: κλίμα, γεωγραφία, επιδράσεις, γλώσσα, σημερινή γεωπολιτική σημασία κ.ά.
Επίσης θα γίνει αναφορά στον διάλογο και στην αντιπαλότητα μεταξύ των θρησκειών.
Στην ενότητα β θα διερευνηθεί το φαινόμενο της μη αναζήτησης του Θεού ή της συνειδητής στράτευσης και πολεμικής εναντίον του (διωγμοί παλαιοί και σύγχρονοι). Θα
αναφερθούν σημαντικοί εκπρόσωποι της αθεΐας και του αγνωστικισμού, ενώ θα μπορούσε
να γίνει μια σύντομη επισκόπηση του σύγχρονου διαλόγου αθέων και πιστών. Σημαντική
θέση εδώ θα μπορούσε να καταλαμβάνει ο διάλογος θρησκειών και επιστήμης, στο όνομα
της οποίας συχνά θεμελιώνεται η αθεΐα. Υπάρχει θέση και για τη διερεύνηση του πρακτικού υλισμού και της θρησκευτικής αδιαφορίας. Εδώ επίσης έχουν θέση ο μηδενισμός και ο
σατανισμός.
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Γ΄ τάξη. Ο άνθρωπος οργανώνει την πίστη του.
Περιεχόμενο: α) οι θρησκείες στην κοινωνία και στην ιστορία, β) οι μη εντασσόμενες σε
θρησκείες ‘πίστεις’.
Στην α ομάδα έχουμε ουσιαστικά έναν διάλογο της θεολογίας και της θρησκειολογίας με
την κοινωνία, τον πολιτισμό, την πολιτική, την οικονομία, την αισθητική κ.ο.κ., ως προς τις
ιστορικές μορφές που έλαβαν και λαμβάνουν οι εκάστοτε χρήσεις της θρησκευτικής πίστης.
Ενδεικτικές ενότητες: μορφές κοινωνικής οργάνωσης της θρησκείας, ο χαρισματικός θρησκευτικός ηγέτης, υπαρξιακή πίστη και ‘πνευματικότητα’ που ενίοτε γίνεται άθρησκη, σχέση
θρησκείας και βίας, ο φανατισμός, η ένταση μεταξύ τυπολατρίας και μεταφορικής ερμηνείας,
η σύγχρονη ελλαδική ‘πολιτισμική ορθοδοξία’, ο αμερικανικός χριστιανισμός και το χρήμα,
η θεολογία της απελευθέρωσης, οι σχέσεις θρησκείας και εξουσίας/κράτους, οι σημερινές
εκκοσμικευμένες αντιδραστικές εκβολές του παλιού πουριτανισμού (π.χ. σεξουαλικότητα),
η θρησκευτική τέχνη κ.ά.
Στη λογική της ενότητας β εντάσσονται ο Βουδισμός (ως άθεη θρησκεία) και οι σημερινές προσλήψεις του από τη Δύση, η σύγχρονη μεταμοντέρνα ‘πνευματικότητα’ (ως
διεύρυνση της συνειδητότητας) και η ‘Νέα Εποχή’, το ενδιαφέρον για τον αποκρυφισμό,
οι σέκτες, αστρολογία και μαντεία κ.ά. Επίσης και φαινόμενα εκκοσμικευμένης ‘θρησκευτικότητας’ όπως οι ουτοπίες και η προσωπολατρία των ολοκληρωτισμών. Η πρόταση εδώ
είναι ότι όλα αυτά τα φαινόμενα αποτελούν παραλλαγές οργάνωσης της λειτουργίας που
λέγεται ‘πίστη’, προκειμένου να εξυπηρετηθούν, πέρα από την αυτονόητη υπαρξιακή δίψα,
ψυχολογικοί σκοποί και πολιτισμικά προτάγματα. Ενδιαφέρον και πολύτιμο θα ήταν να αναπτυχθεί κριτική συζήτηση ως προς το ποιές ανθρωπολογικές συνθήκες ‘ικανοποιούνται’
από τις αντίστοιχες επιλογές, π.χ. η πίστη στην μετενσάρκωση ως ανακούφιση από το
σκάνδαλο του πόνου, η συσχέτιση της διεύρυνσης της συνειδητότητας με τον ευνοημένο
σήμερα φετιχισμό της εμπειρίας, ο αποκρυφισμός ως στρέβλωση της δίψας για γνώση του
μυστηρίου, η ουτοπία ως φυγή προς το ανιστορικό κ.ο.κ.
Πλεονεκτήματα της πρότασης
• Παίρνει σαφώς θέση σχετικά με την μοναδικότητα του Χριστιανισμού. ΄Ετσι αμβλύνει

τις αντιδράσεις που δημιούργησαν τα ΝΠΣ, αφού αποφεύγει τη σχετικοποίηση και
την ουδετερότητα.

• Αναδεικνύει με σαφήνεια την διάκριση ανάμεσα στην πίστη σε θεό και την πίστη
χωρίς θεό (διάκριση όχι αυτονόητη σήμερα), καθώς και τη σημασία τους ως δύο
διαφορετικών στάσεων ζωής. Πρέπει να φανεί ότι δεν είναι το ίδιο πράγμα.
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• Επίσης επιτρέπει και την διάκριση ανάμεσα στο ανθρωπιστικώς θρησκεύειν και στο
μισάνθρωπο θρησκεύειν (σύμφωνα με τον Φρόμ), διάκριση η οποία διαπερνά όλες τις
θρησκείες.
• Διευκολύνει την λήψη κριτικής στάσης απέναντι στο φαινόμενο της εξατομικευμένης
κατ’ επιλογήν θρησκευτικότητας, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει την έμφαση στην υπαρξιακή θρησκευτικότητα (επιθυμητή εξέλιξη που θα ανανεώσει όλες τις θρησκείες).
• Κατεβάζει τα ζητήματα ηθικής στην Α΄ Λυκείου, καθώς οι μαθητές έρχονται αντιμέτωποι με παρόμοια ερεθίσματα πολύ πιο νωρίς σε σύγκριση με το παρελθόν.

• Μεταβαίνει ομαλά από το οικείο (Ευρώπη) στο διαφορετικό (άλλες ήπειροι και πολιτισμοί).

——
Δεν θέλω να αποφύγω και μία αναφορά στο ζήτημα των απαλλαγών. Η απαράδεκτη τακτική των προηγουμένων υπουργών να ανοίξουν παράθυρο στην απαλλαγή από το μάθημα
σε οποιονδήποτε γονέα το επιθυμεί, είναι άδικη και πονηρή. Από τη στιγμή που αποτελεί
μέρος του σχολικού προγράμματος ουδείς μαθητής δικαιούται να εξαιρεθεί, εκτός από τους
αλλοθρήσκους και αλλοδόξους. Για να φανεί ο παραλογισμός αυτής της διάταξης, ας αναλογισθούμε πώς θα μας φαινόταν αν το επιχειρούσαμε π.χ. με την Ιστορία. Είναι βέβαιο πως
υπάρχουν πολλοί γονείς που διαφωνούν ριζικά με το περιεχόμενο της σχολικής Ιστορίας,
είτε επειδή είναι κομμουνιστές είτε επειδή είναι χρυσαυγίτες. Λοιπόν, θα παραδώσουμε στα
χέρια τους τη δυνατότητα να εξαιρούν το παιδί τους από το μάθημα; Και αυτοί εξίσου θα
μπορούσαν επίσης να επικαλεσθούν ‘λόγους συνειδήσεως’. Προτείνω απλά να ισχύσουν τα
ίδια κριτήρια και με το ΜτΘ.
Κλείνοντας, δεν μπορώ να αποφύγω την ελπίδα να δούμε κάποτε μια συμπόρευση του
θεολογικού κόσμου. Οραματίζομαι μία ενωτική στάση η οποία θα φέρνει στο τραπέζι του
διαλόγου ποικίλες θεολογικές τάσεις, προκειμένου να διαμορφώνεται η άριστη πρόταση.
΄Ετσι, και ο θεολογικός χώρος θα εμφανίζεται ισχυρότερος προς όσους κακόπιστους εκφράζουν την Πολιτεία, και οι νέες γενιές θα απολαμβάνουν ένα αποτελεσματικότερο ΜτΘ.
Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία.
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Ο συλλογικός τόμος με τον τίτλο «Διαπολιτισμική, θρησκευτική εκπαίδευση και ισλαμικές σπουδές» (εκδόσεις Μαΐστρος, 2016) έρχεται να συναντήσει και ταυτόχρονα να αποτυπώσει σημαντικές διεργασίες, οι οποίες συντελούνται τα τελευταία χρόνια τόσο μέσα στην
εκπαίδευση, σε σχέση με τα θρησκευτικά ζητήματα, όσο και ευρύτερα μέσα στην ελληνική
κοινωνία. Για να κατανοηθεί το περιεχόμενο του τόμου, θα κάνω αρχικώς μία σύντομη
αναφορά στις συγκεκριμένες συνθήκες, μέσα από τις οποίες προέκυψε, και στη συνέχεια
θα προσπαθήσω να τον συνδέσω με τις ευρύτερες διεργασίες της ελληνικής κοινωνίας.
Από το 2014 και έως το 2015 υλοποιήθηκε ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα θεολόγων
και ιεροδιδασκάλων στη Θράκη. Την επίβλεψη του προγράμματος είχε μία επιστημονική
επιτροπή, η οποία αποτελούνταν από μέλη του Τμήματος Θεολογίας του ΑΠΘ, έχοντας
ως επιστημονική υπεύθυνη την Αναπλ. Καθηγήτρια κ. Αγγελική Ζιάκα, η οποία είναι και
η επιμελήτρια του παρόντος τόμου. Το επιμορφωτικό πρόγραμμα αποτελούνταν από τρεις
δράσεις. Η πρώτη απευθυνόταν αποκλειστικά σε θεολόγους της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και είχε ως θέμα τη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών στο ελληνικό, δημόσιο σχολείο. Η δεύτερη δράση απευθυνόταν σε ιεροδιδασκάλους της περιοχής της Θράκης
και αφορού-σε σε θέματα που άπτονταν της διδασκαλίας του Ισλάμ. Ας σημειωθεί ότι τα
τελευταία χρόνια στα δημόσια σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Θράκης έχει
εισαχθεί ως μάθημα επιλογής – στην ώρα του μαθήματος των Θρησκευτικών – το μάθημα
της διδασκαλίας του Ισλάμ, το οποίο διδάσκεται από ιεροδιδασκάλους της ισλαμικής θρησκείας, οι οποίοι προσλαμβάνονται από το ελληνικό κράτος. Η τρίτη δράση αφορούσε στην
από κοινού επιμόρφωση των θεολόγων και των ιεροδιδασκάλων και αφορούσε σε θέματα
της διαπολιτισμικής θρησκευτικής εκπαίδευσης, κυρίως ως προς τη σχέση της ορθόδοξης
χριστιανικής παράδοσης με την ισλαμική.
Ο παρών τόμος φιλοξενεί κείμενα των επιμορφωτών του προγράμματος, αλλά και κείμενα με εντυπώσεις και κρίσεις από κάποιους επιμορφούμενους. Τον καθιστά ακόμη πιο
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σημαντικό το γεγονός ότι στο δεύτερο μέρος του φιλοξενεί κείμενα μελών της διεθνούς
ακαδημαϊκής κοινότητας από πανεπιστήμια της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών,
σχετικά με τα ζητήματα της θρησκευτικής εκπαίδευσης γενικότερα, αλλά και ειδικότερα
σε σχέση με το Ισλάμ. Τέλος, στα πλεονεκτήματα αυτού του τόμου αξίζει να προστεθεί
και το γεγονός ότι όλα τα κείμενα που περιέχει είναι γραμμένα και στα ελληνικά και στα
αγγλικά.
Η ποικιλία των επιμέρους θεμάτων που φιλοξενούνται διέπεται από έναν κοινό προβληματισμό σχετικά με την πολιτισμική ποικιλομορφία. Στις κοινωνικές επιστήμες από τα
τέλη του 19ου αιώνα και μέχρι την έναρξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου οι κυρίαρχες ερμηνευτικές προσεγγίσεις αναγνώριζαν την πολιτισμική ετερότητα, ωστόσο κατανοούσαν την
καθεμιά από αυτές ως μέρος μιας εξελικτικής και ταυτόχρονα ομογενοποιητικής διαδικασίας. Με άλλα λόγια, επικρατούσε η άποψη ότι μέσα στην πορεία του χρόνου οι διάφορες
πολιτισμικές ετερότητες, καθώς έρχονται σε επαφή μεταξύ τους, οδηγούνται σταδιακά σε
μία ομοιομορφία, η οποία αμβλύνει τις διαφορές τους.
Πραγματικά, ύστερα από τη λήθη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου υπάρχουν πολιτισμικά
χαρακτηριστικά, που σχετίζονται με τον τρόπο λειτουργίας της οικονομίας ή της χρήσης της
τεχνολογίας, τα οποία σταδιακά έχουν εξαπλωθεί σε παγκόσμια κλίμακα. Ωστόσο, αυτό
δεν σημαίνει ότι χάθηκαν ταυτόχρονα οι πολιτισμικές διαφορές. Αντιθέτως, αυτές όχι μόνο
συνεχίζουν να υπάρχουν, αλλά είναι δυνατόν σε διάφορες περιστάσεις να οξύνονται και να
γίνονται παράγοντας έντονων συγκρούσεων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η από τη
δεκαετία του ’70 και μέχρι σήμερα εμφάνιση του ισλαμικού φονταμενταλισμού, χωρίς αυτό
να σημαίνει ότι αποτελεί τη μοναδική μορφή με την οποία ο φονταμενταλισμός εκδηλώνεται
στα σύγχρονα πολιτισμικά μας πράγματα.
Η παρατήρηση αυτών των δεδομένων οδήγησε σταδιακά στα μεταπολεμικά χρόνια τις
κοινωνικές επιστήμες σε μια άλλη ερμηνευτική τάση, η οποία σηματοδοτείται από την έκδοση του βιβλίου του Jean-Francois Lyotard, Η μεταμοντέρνα κατάσταση (1979). Μέσα
στο ερμηνευτικό της πλαίσιο η κάθε πολιτισμική ετερότητα δεν αντιμετωπίζεται ως μέρος
μιας ομοιογενοποιητικής εξελικτικής διαδικασίας, αλλά ως ένα γλωσσικό παιχνίδι μεταξύ
μιας πολλαπλότητας γλωσσικών παιχνιδιών, την οποία συνιστούν οι άλλες πολιτιστικές
ετερότητες.
Την ερμηνευτική αυτή τάση στην πολεμική της εκδοχή εξέφρασε αντιπροσωπευτικά
ο Samuel Huntington, όταν υποστήριξε σε μια σειρά από έργα του εντός της δεκαετίας
του ’90 ότι τα ρήγματα ανάμεσα στους πολιτισμούς, όπως για παράδειγμα ανάμεσα στον
δυτικό ή τον χριστιανικό και τον ισλαμικό πολιτισμό, θα μετατραπούν σε πολεμικά μέτωπα
του μέλλοντος και η σύγκρουση των πολιτισμών θα είναι μια πραγματικότητα, η οποία θα
κυριαρχήσει στην παγκόσμια πολιτική σκηνή.
Απέναντι σε αυτήν την προσέγγιση σημαντικοί εκφραστές της σύγχρονης κοινωνικής
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θεωρίας έχουν διατυπώσει τη θέση ότι η αποδοχή της θρησκευτικής ποικιλομορφίας δεν αποτελεί απαραιτήτως παράγοντα περιχαράκωσης και σύγκρουσης των διαφόρων πολιτισμικών
και θρησκευτικών ταυτοτήτων. Αντιθέτως, είναι δυνατόν να υπάρξει και να καλλιεργηθεί
ο αμοιβαίος σεβασμός και η συνύπαρξη μεταξύ τους. ΄Οπως έχει γράψει χαρακτηριστικά ο
Clifford Geertz στο Διαθέσιμο Φως (εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 2000) μια τέτοια άποψη τοποθετείται αρκετά αρνητικά απέναντι σε μια προσέγγιση του τύπου «εμείς είμαστε εμείς»
και «αυτοί είναι αυτοί», καθώς «οι απορίες που εγείρει το γεγονός της πολιτισμικής ποικιλομορφίας σχετίζονται περισσότερο με την ικανότητά μας να διερευνήσουμε ψηλαφητά
ευαισθησίες αλλότριες, τρόπους σκέψης τους οποίους δεν διαθέτουμε, και πιθανότατα ούτε
πρόκειται να αποκτήσουμε ποτέ» (σ. 97). Τα κείμενα του παρόντος τόμου αντανακλούν το
πνεύμα αυτής της αμοιβαίας διερεύνησης ανάμεσα σε διαφορετικές ευαισθησίες.
Ως προς τη Θρησκευτική Εκπαίδευση στην Ελλάδα διατυπώνεται η θέση ότι αυτή πρέπει
να συνιστά μία γνωριμία με τον πολιτισμό και τις αξίες που διαμόρφωσε ο Χριστιανισμός
και ιδιαίτερα η Ορθόδοξη Παράδοση. Ταυτόχρονα, επισημαίνεται η ανάγκη γνωριμίας με
στοιχεία και των άλλων χριστιανικών ή θρησκευτικών παραδόσεων σε σχέση και με τα
κοινωνικά και υπαρξιακά προβλήματα του ανθρώπου. Με βάση αυτόν τον προσανατολισμό,
όπως επισημαίνεται από τους συγγραφείς του τόμου, το μάθημα των Θρησκευτικών διδάσκει
τους μαθητές «να συμβιώνουν στο κοινό τους μέλλον, ανεξάρτητα από τις εθνικές και
θρησκευτικές τους διαφορές» (σ. 137).
Ως προς τη διδασκαλία του Ισλάμ, κυρίως από τα μέλη της διεθνούς ακαδημαϊκής κοινότητας που έχουν συνεισφέρει στον τόμο, επισημαίνεται η ανάγκη να υπάρξει σήμερα μία
τέτοια εκπαίδευση της μουσουλμανικής νεολαίας, η οποία να βάζει φραγμό στην τάση «ριζοσπαστικοποίησης» που εμφανίζεται εντός του Ισλάμ τις τελευταίες δεκαετίες, ακόμη και
στους μουσουλμανικούς πληθυσμούς που ζούνε στην Ευρώπη. Ειδικότερα, στα δημόσια
σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των περιοχών της Θράκης υπάρχουν παιδιά, ισλαμικών οικογενειών, τα οποία έχουν φοιτήσει στα μειονοτικά δημοτικά σχολεία. Το ζήτημα
είναι η ισλαμική εκπαίδευση, στην οποία θα συμμετάσχουν αυτά τα παιδιά να βάλει φραγμό
στην τάση μιας «ριζοσπαστικοποίησής» τους και να συμβάλλει στην αρμονική συνύπαρξη
και συνεργασία τους με παιδιά διαφορετικής κουλτούρας. Αυτό, για παράδειγμα γίνεται
φανερό, όταν ένας επιμορφούμενος σημειώνει στις κρίσεις του ότι «οι πανανθρώπινες και
οικουμενικές αξίες που διακηρύσσουν οι διάφορες θρησκείες μπορούν να αποτελέσουν πεδίο
διαλόγου και γόνιμης συνάντησης» (σ. 333).
Από τους ίδιους τους ιεροδιδασκάλους που συνεισφέρουν στον τόμο επισημαίνεται ότι
σε μία σειρά από ζητήματα όπως είναι η επιστήμη, η δημοκρατία, οι έμφυλες σχέσεις, «δεν
υπάρχει μία κοινά αποδεκτή μουσουλμανική απάντηση, εξαιτίας των ποικίλων θέσεων που
βρίσκονται στα θεμελιώδη κείμενά του» (σ. 209). Η παρατήρηση αυτή μας δίνει την αφορμή,
ώστε να σημειώσουμε ότι τόσο σε σχέση με τη θρησκευτική παράδοση του Ισλάμ όσο
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και σε σχέση με άλλες θρησκευτικές παραδόσεις αποτελεί εσφαλμένη αναπαράσταση να
παρουσιάζονται αυτές με μονολιθικό τρόπο ως ενσαρκώσεις είτε του καλού είτε του κακού.
Μέσα σε αυτές τις παραδόσεις υπάρχουν πολλά και ετερόκλητα στοιχεία. Κάποια από αυτά
τείνουν να συμβάλουν προς την κατεύθυνση της αρμονικής σχέσης των ανθρώπων με τον
εαυτό τους και με τους άλλους, ενώ κάποια άλλα σαφώς υπονομεύουν αυτήν την αρμονική
σχέση. Αποτελεί σημαντικό σταθμό στην πρόοδο της πνευματικής ζωής – εκ μέρους των
ανθρώπων της μιας ή της άλλης θρησκευτικής παράδοσης – η συνειδητοποίηση αυτής της
διάκρισης και ο αγώνας εναντίον των παθογόνων στοιχείων, τα οποία επωάζονται μέσα
στις θρησκευτικές παραδόσεις τους και επιχειρούν να υπονομεύσουν τη δημιουργία υγιών,
πνευματικών ιστών μεταξύ των ανθρώπων.
Οι θέσεις του παρόντος τόμου αποκτούν ιδιαίτερη σημασία αν αναλογιστούμε τη συγκυρία μέσα στην οποία διατυπώνονται. Με τα νέα Προγράμματα Σπουδών στα Θρησκευτικά,
τα οποία δοκιμάζονται στο ελληνικό δημόσιο σχολείο κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, είναι φανερό ότι επιχειρείται ένα σημαντικό βήμα μετασχηματισμού της Θρησκευτικής
Εκπαίδευσης στην Ελλάδα προς την κατεύθυνση της αμοιβαίας διερεύνησης ανάμεσα σε διαφορετικές θρησκευτικές ευαισθησίες. Ωστόσο, είναι φανερή και η προσπάθεια που γίνεται
την ίδια περίοδο από κύκλους ανθρώπων, οι οποίοι μάχονται με λυσσαλέο τρόπο ενάντια
σε αυτόν τον μετασχηματισμό, επικαλούμενοι την αλήθεια της χριστιανικής ευαγγελικής
παράδοσης.
Αν η ουσία της ευαγγελικής αλήθειας συνίσταται στη έξοδο του ανθρώπου από την
αιχμαλωσία της θεμελιώδους ναρκισσιστικής φαντασίωσης, στην σκιά της οποίας συγκροτείται, τότε ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι αυτοί επικαλούνται την ευαγγελική αλήθεια
δεν αποτελεί παρά την συνεχή ακύρωσή της. Η ευαγγελική αλήθεια δεν είναι εκείνο που
κατέχεται, προκειμένου να συντηρεί ψυχικά συμπλέγματα και να προσφέρει απόλαυση σε
ναρκισσιστικές φαντασιώσεις, αλλά εκείνο που μας διακατέχει στην πορεία της ψυχικής μας
διάνοιξης. «Αναλογιζόμενοι το είδος της απόλαυσης που βρίσκει το πνεύμα μπορούμε να
μετρήσουμε το μέγεθος της απώλειάς του», έχει γράψει ο Georg Friedrich Hegel στην
περίφημη Εισαγωγή της Φαινομενολογίας του Πνεύματος. Η διάσταση που έχει αυτή η
κουλτούρα της απώλειας μέσα στην ελληνική κοινωνία δείχνει το μέγεθος της απόστασης
που χρειάζεται αυτή να διανύσει προς την κατεύθυνση της εξόδου. Τα κείμενα του παρόντος
τόμου δεν αποτελούν απλώς τα αποτυπώματα μιας τέτοιας πορείας, αλλά και τους δείκτες
προς τη σωστή κατεύθυνση.
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Το 2017 εκδόθηκε ένα καινούργιο βιβλίο για το μάθημα των Θρησκευτικών, όπως αυτό
διαμορφώθηκε με τα νέα Προγράμματα Σπουδών (ΠΣ) Δημοτικού-Γυμνασίου και Λυκείου. Πρόκειται για συλλογικό έργο που αποτελείται από δύο μέρη, το πρώτο, θεωρητικό
και το δεύτερο, πρακτικό. Μετά από έναν εύστοχο πρόλογο της κ. Β. Μητροπούλου,
Αναπληρώτριας καθηγήτριας του Τμήματος Θεολογίας του Α.Π.Θ., ο κ. Γ. Δ. Μπίκος,
πολιτικός επιστήμων και κοινωνιολόγος, καθηγητής σε διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης
(Δευτεροβάθμια, ΤΕΙ, ΕΑΠ και ΑΣΠΑΙΤΕ), ως διευθυντής της σειράς «Διδακτική και νέες
τεχνολογίες», στην οποία ανήκει το βιβλίο, ανέλαβε να γράψει το προλογικό Σημείωμα.
Σε αυτό τίθενται σε αδρές γραμμές το γενικό πλαίσιο και ο προβληματισμός γύρω από
την τρέχουσα κατάσταση της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης, καθώς και τα περιεχόμενα του
βιβλίου.
Στην Εισαγωγή ο κ. Γ. Δ. Μπίκος σκιαγραφεί το κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο που
επηρεάζει σε διάφορα επίπεδα το έργο του θεολόγου και κατόπιν καταγράφει τις διδακτικολογικές και επαγγελματικές (επιστημονικές, παιδαγωγικές και κοινωνικοπολιτισμικές)
επιταγές που σχετίζονται με αυτό. Στα συμπεράσματά του εξηγεί με συντομία τις δυσκολίες που προκύπτουν από τις επιταγές αυτές. ΄Ετσι, τίθεται ο βασικός προβληματισμός που
αποτελεί και τον σκοπό του βιβλίου.
Στο Α΄ Μέρος του βιβλίου οι συγγραφείς είναι δύο. Ο κ. Γ. Δ. Καπετανάκης, θεολόγος
με 25ετή διδακτική πείρα σε σχολεία και νυν Διευθυντής Γυμνασίου, σε οκτώ ενότητες,
ξεκινώντας από μια ιστορική αναδρομή του μαθήματος των Θρησκευτικών (ΜτΘ) από το
1960 ως σήμερα, ασχολείται με διάφορα θέματα παιδαγωγικής και διδακτικής.
Ο κ. Γ. Δ. Μπίκος ολοκληρώνει το Α΄ Μέρος με μια σύντομη παρουσίαση των βασικών
στοιχείων των διδακτικών σεναρίων και μια αναλυτικότερη της διδακτικής τεχνικής των
επιχειρηματολογικών αντιπαραθέσεων.

Book review
Βιβλιοκρισία

122

ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΑΚΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ

Το Β΄ Μέρος του βιβλίου περιλαμβάνει πέντε σχέδια ή σενάρια διδασκαλίας ή project
για το Γυμνάσιο και ισάριθμα για το Λύκειο, τουλάχιστον από ένα για κάθε τάξη. Την
εκπόνηση των σχεδίων αυτών ανέλαβαν έξι διαφορετικοί θεολόγοι της τάξης.
Το βιβλίο ολοκληρώνεται με τα βιογραφικά σημειώματα των συγγραφέων.
Πρόκειται για μια προσεγμένη και καλαίσθητη έκδοση. Ως προς το περιεχόμενο του
βιβλίου δεν θα προβούμε σε αναλυτική κριτική, διότι ο «χώρος» μας είναι περιορισμένος.
Σημειώνουμε ευθύς εξαρχής ότι το έργο των συγγραφέων αναφέρεται στα ΠΣ του σχολικού
έτους 2016-2017 (σ. 43) και όχι στα αναθεωρημένα που τέθηκαν σε ισχύ το σχολικό έτος
2017-2018 (ΦΕΚ 2104Β, 19.6.2017 και ΦΕΚ 2105Β, 19.6.2017), και συνοδεύονται από τους
Φακέλους μαθήματος για κάθε τάξη.
Η Εισαγωγή του κ. Γ. Δ. Μπίκου θα μπορούσε να αποτελέσει μέρος του κυρίως βιβλίου, τη στιγμή μάλιστα που καταλήγει σε σύνοψη και συμπεράσματα. Το πρώτο μέρος
της περιγράφει εύστοχα το πλαίσιο διδασκαλίας και τις ιδιαιτερότητες του ΜτΘ σήμερα.
Προσφέρει στον αναγνώστη μια ενδιαφέρουσα και αρκετά λεπτομερή κοινωνιολογική προσέγγιση, που συνάδει με την ιδιότητα του γράφοντος. Το δεύτερο μέρος, που επιγράφεται
«Οι μορφωτικές και κοινωνικές απαιτήσεις από το διδακτικό έργο του θεολόγου», δίνει την
αίσθηση ενός μεγάλου και σχεδόν απόλυτου «καθηκοντολογίου» του θεολόγου, που αφενός
φαίνεται λογικό, αφετέρου δεν ερείδεται σε συγκεκριμένη βιβλιογραφία.
Στο Α΄ Μέρος του βιβλίου οι πρώτες οκτώ ενότητες αποτελούν έργο του κ. Γ. Δ.
Καπετανάκη. Η σειρά των ενοτήτων δεν ακολουθεί την επαγωγική μέθοδο, με αποτέλεσμα
να μην προηγείται η θεωρία της πράξης. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι μεταξύ των ενοτήτων
2 και 4, που πραγματεύονται αντίστοιχα την ανάπτυξη της κριτικής και της δημιουργικής
σκέψης μέσω της διδασκαλίας του ΜτΘ και γι’ αυτό θα περίμενε κανείς να είναι διαδοχικές,
παρεμβάλλεται η ενότητα για τον σχεδιασμό της διδασκαλίας.
Ως προς το περιεχόμενο, το έργο του κ. Καπετανάκη χαρακτηρίζεται από επιστημονικό βάθος. Σε γενικές γραμμές, ο συγγραφέας επιχειρεί αφενός να συνοψίσει κάποιες
ενότητες των Οδηγών Εκπαιδευτικού στα Θρησκευτικά Δημοτικού-Γυμνασίου (2014) και
Λυκείου (2016). Για παράδειγμα, η ενότητα 1 αντιστοιχεί στις σελίδες 10–37 του Οδηγού
εκπαιδευτικού Δημοτικού – Γυμνασίου (2014). Αφετέρου, επιχειρεί να προσφέρει περαιτέρω επιστημονική τεκμηρίωση ή ανάλυση των παιδαγωγικών και διδακτικών επιλογών και
προτάσεων των νέων ΠΣ. Ενδεικτικά αναφέρουμε την ενότητα 6 («Θρησκειακή εγγραμματοσύνη») που αναλύει την ενότητα 3.1. («Ο θρησκευτικός γραμματισμός στο Λύκειο») του
Οδηγού Εκπαιδευτικού Λυκείου (2016: 20–23). Για τον σκοπό αυτό προφανώς παραθέτει
εκτενή βιβλιογραφία δέκα σελίδων (σσ. 102-112). Εντούτοις, σε ορισμένα σημεία όπου
θα περίμενε κανείς επιστημονική τεκμηρίωση, αυτή απουσιάζει, όπως για παράδειγμα στον
ορισμό της κριτικής σκέψης (σ. 48). Επιπλέον, ορισμένες παραπομπές στο διαδίκτυο δεν
ακολουθούν κάποιο αναγνωρισμένο βιβλιογραφικό σύστημα ή/και δεν είναι έγκυρες (π.χ.
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σ. 30). Παρ’ όλα αυτά, ο αναγνώστης έχει στη διάθεσή του εκτενή βιβλιογραφία πάνω σε
θέματα παιδαγωγικής και διδακτικής για προσωπική μελέτη, αν το θελήσει.
Ενδιαφέρουσα είναι η σύνδεση του γραμματισμού με την κειμενοκεντρική διδασκαλία
(σ. 92–98). Ο κ. Καπετανάκης αφενός παρουσιάζει αναλυτικά όλες τις φάσεις της τελευταίας δίνοντας έμφαση στην παραγωγή γραπτού λόγου· αφετέρου, προτείνει την προσαρμογή
και εφαρμογή της στο ΜτΘ. Αρκεί βέβαια – σημειώνουμε εμείς – η κειμενοκεντρική διδασκαλία να μη γίνει αυτοσκοπός.
Στις δύο τελευταίες ενότητες του Α΄ Μέρους ο κ. Γ. Δ. Μπίκος δίνει στον αναγνώστη
εκπαιδευτικό με σαφήνεια και ακρίβεια τις απαραίτητες διευκρινίσεις, επεξηγήσεις και διαδικασίες που θα χρειαστούν, αν θελήσει να εφαρμόσει στην τάξη του τις επιχειρηματολογικές
αντιπαραθέσεις (debate).
Στο Β΄ Μέρος του βιβλίου ο αναγνώστης έχει την ευκαιρία να διαβάσει μια ποικιλία από
έξι σχέδια και δύο σενάρια διδασκαλίας, καθώς και δύο ερευνητικές εργασίες (project). ΄Ολα
αποτυπώνουν τη φιλότιμη και εργώδη προσπάθεια των δημιουργών τους να «κατακτήσουν»
τα νέα ΠΣ στα Θρησκευτικά και να τα υλοποιήσουν σε πραγματικές συνθήκες τάξης, όπως
αναφέρεται στο Σημείωμα του Διευθυντή της Σειράς (σ. 13). Η σημασία τους για τον
θεολόγο της τάξης συγκεκριμένα έγκειται στο ότι του δίνουν ιδέες (που υλοποιήθηκαν) και
ενθαρρύνουν την ανάληψη δράσης από μέρους του, ώστε να αναμετρηθεί με τα νέα ΠΣ και
να τους δώσει «σάρκα και οστά». Στα θετικά τους σημεία μπορούμε να προσθέσουμε ότι
παρέχουν χρονοδιαγράμματα (σ. 133, 188), φύλλα εργασίας (π.χ. σ. 162–177, 193–194,
197–198, 214 κ.εξ.), προτάσεις «επεξεργασίας» κινηματογραφικής ταινίας (π.χ. σ. 221–222)
και δικτυογραφία (π.χ. σ. 162, 182–186) για ορισμένα θέματα. Δεν είναι όλα άρτια. ΄Αλλα
παρουσιάζουν ελλείψεις ή δεν ανταποκρίνονται στον χρόνο που προβλέπεται από το ΠΣ
(π.χ. σ. 211εξ, 204εξ). Κάποια εισάγουν νέα «Βασικά θέματα» που δεν υπάρχουν στο ΠΣ
(όπως η «Κυριακή αργία», σ. 127 κ.εξ., και «Ο Απόλυτος Προορισμός στο Ισλάμ και στον
Χριστιανισμό», σ. 135 κ.εξ.) ή νέα «Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα» (όπως η
“εννοιοδότηση της λέξης «κοινότητα»”, σ. 133), ενώ υπάρχουν κι εκείνα που παραλείπουν
διδακτικά βήματα (π.χ. σ. 196 κ.εξ.) ή δεν ακολουθούν τα προβλεπόμενα (σ. 228 κ.εξ.). Επίσης, δεν αναφέρουν σε τι είδους σχολείο (δημόσιο/ιδιωτικό, αστικής/ημιαστικής περιοχής
κ.τ.λ.) εφαρμόστηκαν. Παρά τις ατέλειές τους, όμως, οι δημιουργοί τους δεν φοβούνται
να εκτεθούν δημόσια και ανοίγουν τον δρόμο για παρόμοιες πρωτοβουλίες. ΄Ηδη βέβαια
υπάρχει ποικιλία ανάλογων σχεδίων διδασκαλίας για ΜτΘ στο διαδίκτυο, αλλά, δεδομένου
ότι δεν υπάρχει δυνατότητα σε όλους να έχουν πρόσβαση στα ηλεκτρονικά μέσα, η έντυπη
μορφή αποτελεί την καλύτερη εναλλακτική λύση. Γίνεται εμφανές πάντως ότι η δημιουργία
σχεδίων ή σεναρίων διδασκαλίας προϋποθέτει ενασχόληση, τριβή, εξοικείωση, αλλά κυρίως
μεράκι και χρόνο, καθώς και συνεχείς επιμορφώσεις πρακτικού χαρακτήρα.
Ιδιαίτερη μνεία κάνουμε στο σενάριο διδασκαλίας της Εικονομαχίας για τη Β΄ γυμνασίου,
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επειδή καταλαμβάνει περισσότερες από σαράντα σελίδες (σ. 143–186). Συνιστά αξιόλογο
βοήθημα, διότι περιγράφονται λεπτομερώς – ίσως υπερβολικά και με αρκετές επαναλήψεις –
όλες οι παράμετροι και τα στάδια προετοιμασίας, υλοποίησης και αξιολόγησης. Παράλληλα
προσφέρεται και το αντίστοιχο υλικό (φύλλα εργασίας, ιστολόγια και ιστοσελίδες, χάρτες,
σταυρόλεξα, πλούσια δικτυογραφία και βιβλιογραφία).
Γενικά, με το βιβλίο αυτό ο (θεολόγος) εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να διευκρινίσει
έννοιες διδακτικού περιεχομένου, να εντρυφήσει σε θέματα παιδαγωγικής και διδακτικής
και να εστιάσει σε επιμέρους πτυχές τους. Τέλος, μπορεί να «παρακολουθήσει» βήμα βήμα
διδακτικές τεχνικές και να πάρει ιδέες και έμπνευση από τα σχέδια διδασκαλίας, ώστε να
βελτιώσει το δικό του μάθημα.
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Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος
Learning Interculturality From Religion – LIFE, στόχος του οποίου είναι η αξιοποίηση του μαθήματος των Θρησκευτικών για την προώθηση της διαπολιτισμικότητας εντός
των σχολικών κοινοτήτων.

Εισαγωγή
Η διαμόρφωση του σύγχρονου Ευρωπαϊκού πολυπολιτισμικού περιβάλλοντος και η σημασία
του για τις επόμενες γενιές μας οδηγεί στην ανάγκη ανάληψης δράσης ως προς τη δημιουργία
σύγχρονων εκπαιδευτικών πολιτικών με στόχο την προαγωγή της αρμονικής συνύπαρξης
και της αμοιβαίας ανάπτυξης των ατόμων και των κοινοτήτων μέσα στις οποίες ζουν και
δραστηριοποιούνται.
Η φιλοσοφία του προγράμματος στηρίζεται α) στη δημιουργία σχολείων, τα οποία θα
αποτελέσουν κοιτίδες δημιουργίας ενεργών πολιτών, ικανών να σκέπτονται κριτικά και να
συμπεριφέρονται με κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο και β) στην στήριξη των δασκάλων ώστε
να στρέφουν τα παιδιά προς την κατεύθυνση αυτή. Τα παραπάνω επιτυγχάνονται μέσω
ενός δομημένου εκπαιδευτικού μοντέλου το οποίο βασίζεται στα αποτελέσματα της έρευνας
πεδίου που πραγματοποιήθηκε στις συμμετέχουσες χώρες (Ιταλία, Ελλάδα, Τουρκία, Βουλγαρία και Ισπανία) καθώς και στην αξιοποίηση σύγχρονων εκπαιδευτικών μεθοδολογικών
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προσεγγίσεων και τεχνικών. Σε αυτό το μοντέλο οι εκπαιδευτικοί καλούνται να παίξουν
περισσότερο τον ρόλο συντονιστή και λιγότερο του δασκάλου, ο οποίος επιχειρεί να κάνει
κάθετη μεταβίβαση των γνώσεων στους μαθητές. Οι απόψεις, οι εμπειρίες, τα συναισθήματα και οι σκέψεις των μαθητών λαμβάνονται σοβαρά υπόψη και αξιοποιούνται ως βάση για
τις γνώσεις που πρόκειται να ακολουθήσουν.

Από την διακρατική εκπαίδευση στην Αθήνα τον Απρίλιο του 2018 στην Αθήνα

Το σκεπτικό του προγράμματος
Λαμβάνοντας υπόψη, από τη μια, τη διακήρυξη του Παρισιού του 2015 σχετικά με τον
ρόλο του διαπολιτισμικού διαλόγου, της πολιτισμικής πολυμορφίας και της Εκπαίδευσης
στην προώθηση των θεμελιωδών αξιών της ΕΕ και, από την άλλη, τα δραματικά γεγονότα που εκτυλίσσονται σε Ευρωπαϊκές Πόλεις (Παρίσι, Νίκαια, Βρυξέλλες, Βερολίνο κ.α.)
και αφορούν τρομοκρατικές επιθέσεις στηριγμένες στη μισαλλοδοξία και τον θρησκευτικό
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φανατισμό, οφείλουμε να αναλογιστούμε το νέο Ευρωπαϊκό πολιτισμικό περιβάλλον που
δημιουργείται και το τι μπορεί αυτό να σημαίνει για τις επόμενες γενιές (Eurydice, 2012).
Μια πολύ σημαντική παράμετρος των προαναφερθέντων δραματικών γεγονότων είναι ότι
ποσοστό των πρωταγωνιστών των επιθέσεων ήταν πολίτες της ΕΕ, οι οποίοι είχαν γεννηθεί
και σπουδάσει εντός Ευρωπαϊκών Κρατών. Πρόκειται λοιπόν για άτομα, τα οποία μέσα από
μια στρεβλή ερμηνεία των θρησκευτικών τους συναισθημάτων και της άκριτης αποδοχής
ιδεολογιών και αντιλήψεων, οι οποίες θεώρησαν ότι τους εκφράζουν, στράφηκαν ενάντια
στον πολιτισμό που ουσιαστικά τους ανέθρεψε. Μια άλλη παράμετρο την οποία εξετάζουμε
είναι το ίδιο το κοινωνικό περιβάλλον, το οποίο ενδεχομένως δεν επέτρεψε την ουσιαστική
τους συμπερίληψη και την ανάληψη εκ μέρους τους, του ρόλου του ενεργού πολίτη.
Η εκπαίδευση του πολίτη, σίγουρα, στοχεύει στην προαγωγή της αρμονικής συνύπαρξης και της αμοιβαία επωφελούς ανάπτυξης των ατόμων και των κοινοτήτων στις οποίες
ζουν. Στις δημοκρατικές κοινωνίες, η εκπαίδευση του πολίτη υποστηρίζει τους μαθητές να
γίνουν ενεργοί, ενημερωμένοι και υπεύθυνοι πολίτες, οι οποίοι είναι πρόθυμοι και ικανοί να
αναλάβουν την ευθύνη για τον εαυτό τους και για τις κοινότητές τους σε εθνικό, ευρωπαϊκό
και διεθνές επίπεδο (Eurydice, 2017).
Εντός των απαραίτητων δεξιοτήτων που πρέπει να κατέχουμε προκειμένου να μπορούμε
να υποστηρίζουμε επιτυχώς την ιδιότητά μας ως πολίτες, συμπεριλαμβάνονται οι γνώσεις
των βασικών δημοκρατικών εννοιών, της διαδικασίας της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και
των θεσμών της ΕΕ, καθώς και των ικανοτήτων της κριτικής σκέψης, της επικοινωνίας, της
ικανότητας, αλλά και της πρόθεσης, για συμμετοχή στην πολιτική ζωή και στη διαδικασία
λήψης αποφάσεων μέσω της ψήφου. Τέλος, το αίσθημα του ανήκειν στην κοινωνία και
ο σεβασμός στις δημοκρατικές αξίες και την ποικιλομορφία υπογραμμίζονται εξίσου ως
θεμελιώδεις πολιτικές δεξιότητες (Eurydice, 2012).
Ποιος είναι λοιπόν ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει το σχολείο και η Εκπαίδευση
γενικότερα ως προς την κατεύθυνση της δημιουργίας πολιτών, οι οποίοι θα έχουν τα παραπάνω χαρακτηριστικά; Και πώς μπορεί η Εκπαίδευση να συνεισφέρει στην ανάπτυξη της
κριτικής σκέψης έτσι ώστε οι Ευρωπαίοι πολίτες του μέλλοντος να μπορούν να απεμπλακούν
κατά το δυνατόν από προβληματικές αντιλήψεις και συμπεριφορές κατανοώντας λειτουργικά
την πραγματικότητα;
΄Εχουν διατυπωθεί πολλές απόψεις σύγχρονων στοχαστών για τους τρόπους με τους
οποίους η Εκπαίδευση τυπική ή μη τυπική θα μπορούσε να συνεισφέρει στην ενίσχυση της
κριτικής σκέψης των μαθητών προκειμένου εκείνοι να είναι σε θέση να “αξιολογούν την
εγκυρότητα των παραδοχών πάνω στις οποίες δομούνται οι απόψεις τους και να εξετάζουν
διεξοδικά το σύστημα αξιών τους διερευνώντας τόσο τις πηγές όσο και τις συνέπειές τους”
(Mezirow,1990, σ. XVI).
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Σύμφωνα με τον Mezirow η μετασχηματίζουσα μάθηση, δηλαδή η μάθηση εκείνη που
μας επιτρέπει την αναθεώρηση των προβληματικών μας αντιλήψεων μέσω του κριτικού στοχασμού, μπορεί να μετασχηματίσει νοητικές συνήθειες κοινωνικού χαρακτήρα, όπως είναι ο
εθνοκεντρισμός ή ο ρατσισμός, αλλά και ο φονταμενταλισμός. ΄Εχει αποδειχτεί ερευνητικά
ότι οι μαθητές είναι σε θέση να πραγματεύονται κριτικά ποικίλες απόψεις και ιδιαιτέρως
εκείνες οι οποίες συνδέονται με τις εμπειρίες τους. Ο Illeris υποστηρίζει ότι εάν η σχολική
εκπαίδευση δεν ασχολείται με φλέγοντα ζητήματα που απασχολούν τους μαθητές (πχ ηθικά διλήμματα, οι σχέσεις με τους άλλους κ.τ.λ) αυτοί τη θεωρούν ανούσια και πληκτική.
Η Ladson-Billings υποστηρίζει ότι οι δάσκαλοι οφείλουν να αξιοποιούν τις πολιτισμικές
εμπειρίες που οι μαθητές φέρνουν από το οικιακό τους περιβάλλον ως βάση πάνω στην
οποία θα αναπτύξουν περαιτέρω γνώσεις και δεξιότητες. Οι γνώσεις που αποκτώνται με
τον τρόπο αυτό είναι πολύ σημαντικές για τους μαθητές και τείνουν να τις εφαρμόζουν
στην καθημερινότητά τους καθώς τις εκλαμβάνουν ως ανταποκρινόμενες στις ανάγκες της
πραγματικότητας. (Ladson-Billings, 1995; Κόκκος 2017; Illeris, 2016)
Επομένως οι εκπαιδευτικοί πρέπει να αναζητούν αφορμές αλλά και κατάλληλες εκπαιδευτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις έτσι ώστε να συζητούν με κριτικό τρόπο θέματα
και απόψεις οι οποίες, αφενός μεν, εντάσσονται στο πλαίσιο ενδιαφερόντων των μαθητών,
αφετέρου δε, θα εγείρουν κριτικά ερωτήματα και δημιουργικές αμφιβολίες εισάγοντας παράλληλα στο πεδίο της αντίληψής τους εναλλακτικές οπτικές. ΄Ετσι, όταν ολοκληρώσουν
το στάδιο της εφηβείας τους οι μαθητές αυτοί θα διαθέτουν έναν σύνθετο και διεξοδικό
τρόπο σκέψης, ώστε ως ενήλικες να μπορέσουν να διαμορφώνουν λειτουργικά τις απόψεις
τους (Κόκκος, 2017).
Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE – Learning Interculturality From Religion δημιουργήθηκε με στόχο την προώθηση της διαπολιτισμικότητας εντός των σχολικών κοινοτήτων
σκοπεύοντας στην αξιοποίηση του μαθήματος των Θρησκευτικών προς την κατεύθυνση αυτή. Σχετικά με την προώθηση της μελέτης και της διδασκαλίας των θρησκειών και της
διασύνδεσής τους με τις πολιτισμικές παραμέτρους, το 2007, εκπονήθηκε από την Υπηρεσία
Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΑΣΕ το έγγραφο με τίτλο
‘‘Αρχές του Τολέδο για τη διδασκαλία θρησκειών και πεποιθήσεων στα σχολεία’’. Στόχος
αυτού του εγγράφου ήταν να ενθαρρύνει τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των
θεμελιωδών ελευθεριών και των πολιτικών αξιών στα σχολεία, μέσω της συμμετοχής των
οικογενειών και των θρησκευτικών κοινοτήτων. (OSCE, 2007)
Η προτεινόμενη εκπαιδευτική μεθοδολογία του LIFE στηρίζεται στο παραπάνω έγγραφο
σύμφωνα με το οποίο προτείνεται η αποκαλούμενη «μαθητοκεντρική» προσέγγιση, όπου οι
εκπαιδευτικοί παίζουν περισσότερο τον ρόλο του συντονιστή και λιγότερο του δασκάλου
ο οποίος επιχειρεί να κάνει κάθετη μεταβίβαση των γνώσεων στους μαθητές. Αν και οι
γνώσεις τους ως προς το αντικείμενο είναι πολύ σημαντικές, οι διαδραστικές τεχνικές όπως
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η συζήτηση, ο διάλογος, η έρευνα, η ομαδική εργασία, η χρήση της τέχνης ενδείκνυνται για
την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων. Οι απόψεις, οι εμπειρίες, τα συναισθήματα και
οι σκέψεις των μαθητών λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. Οι μαθητές στηριγμένοι στις εμπειρίες
τους ενθαρρύνονται να αναλογιστούν τις δικές τους πεποιθήσεις, αξίες και αποφάσεις. Αυτό
αναφέρεται ως ‘‘μάθηση από και για τη θρησκεία’’ σε αντίθεση με την ‘‘εκμάθηση της
θρησκείας’’.
Η δημιουργία ενός ασφαλούς εκπαιδευτικού περιβάλλοντος όπου κάθε μαθητής αισθάνεται άνετα να εκφράσει την άποψή του είναι προϋπόθεση για μια τέτοια εργασία. Μέσα από
την όλη εκπαιδευτική διαδικασία δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να μπουν σε έναν
ουσιαστικό, κριτικό διάλογο στον οποίο θα επικοινωνήσουν τις προσωπικές τους αξίες και
απόψεις προκειμένου να τις επανεξετάσουν και ενδεχομένως τελικά να τις επαναπροσδιορίσουν.
Το LIFE φιλοδοξεί να δείξει τον δρόμο στους εκπαιδευτικούς έτσι ώστε να βοηθήσουν
τα παιδιά να εκφράσουν τις προσωπικές τους ανησυχίες και ανάγκες και να οραματιστούν τη
θέση τους μέσα στην κοινωνία. Είναι προφανές ότι οι μαθητές που συμμετέχουν σε τέτοιου
είδους εκπαιδευτικές παρεμβάσεις, τείνουν να κατανοήσουν τους τρόπους και τους νοητικούς εκείνους μηχανισμούς που μας οδηγούν στην αναθεώρηση των προβληματικών μας
αντιλήψεων. Η αξιοποίηση των γνώσεων αυτών για την αποτίναξη κάθε είδους στερεοτυπικής αντίληψης οδηγεί στη δόμηση μιας συνολικά ανοιχτής και δεκτικής προσωπικότητας.
Με βάση τα παραπάνω, για τις ανάγκες του LIFE υλοποιήθηκαν μια σειρά από δράσεις:
΄Ερευνα πεδίου γύρω από τις παιδαγωγικές μεθόδους θρησκευτικών στις συμμετέχουσες χώρες προκειμένου να αναδειχτούν οι συγκλίσεις και οι αποκλίσεις στις εκπαιδευτικές
μεθοδολογικές προσεγγίσεις, τα προβλήματα αλλά και οι καλές πρακτικές στο πεδίο αναφοράς.
Εκπαίδευση των δασκάλων και καθηγητών γύρω από τον θρησκευτικό
πλουραλισμό στην Ευρώπη. Για την ανταλλαγή των απόψεων, των προβληματισμών
και την ενημέρωση των δασκάλων και των καθηγητών για α) ζητήματα του θρησκευτικού
πλουραλισμού, β) τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Εκπαίδευση στην κατεύθυνση
αυτή και γ) τις σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, πραγματοποιήθηκαν δύο πενθήμερες
διακρατικές εκπαιδευτικές παρεμβάσεις: Η πρώτη έλαβε χώρα τον Δεκέμβριο του 2017
στην Ιταλική πόλη Citta di Castelo και η δεύτερη τον Απρίλιο του 2018 στην Αθήνα.
Το πρόγραμμα αγκαλιάστηκε από μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας της Ιταλίας και της
Ελλάδας τα οποία μας τίμησαν με διαλέξεις και εργαστήρια σχετικά με το θέμα.
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Δημιουργία οδηγού με το προτεινόμενο παιδαγωγικό μοντέλο, το οποίο
στηρίζεται στις αρχές του κονστρουκτιβισμού και της συνεργατικής μάθησης θέτοντας ως
απαραίτητες προϋποθέσεις το αίσθημα της ασφάλειας και της ελευθερίας της έκφρασης.
Πιλοτική εφαρμογή του μοντέλου σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε κάθε μια από τις συμμετέχουσες στο πρόγραμμα χώρες.
Σε αυτό οποίο συμμετείχαν 20 δάσκαλοι και 50 μαθητές από κάθε χώρα. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της πιλοτικής εφαρμογής ήταν ιδιαιτέρως ενθαρρυντικά τόσο από την
πλευρά των δασκάλων όσο και των μαθητών (τα στατιστικά στοιχεία τα οποία προέκυψαν
θα είναι διαθέσιμα αναλυτικά στα μέσα Σεπτεμβρίου).
Δημιουργία WEB SITE www.life-erasmus.eu στο οποίο μπορεί κανείς να βρει
όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες γύρω από το πρόγραμμα.

Συμπεράσματα
Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι η εκπαίδευση, κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μπορεί να δημιουργήσει κριτικά σκεπτόμενους, ιδεολογικά χειραφετημένους και
κοινωνικά υπεύθυνους πολίτες. Προκειμένου οι μαθητές να υιοθετήσουν έναν σύνθετο και
διεξοδικό τρόπο σκέψης θα πρέπει να μάθουν να νοηματοδοτούν τις εμπειρίες τους και να
χτίζουν τις γνώσεις τους πάνω σ’ αυτές. Η γνώση των θρησκειών και των θρησκευτικών πεποιθήσεων μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη μείωση των συγκρούσεων, οι οποίες
οφείλονται στην έλλειψη κατανόησης των πεποιθήσεων των άλλων και να ενισχύσει το αίσθημα του σεβασμού των δικαιωμάτων. Επίσης, η διδασκαλία σχετικά με τις θρησκείες και
τις θρησκευτικές πεποιθήσεις είναι πιο αποτελεσματική όταν συνδυάζεται με την εκπαίδευση
του πολίτη. (OSCE, 2007)
Το παιδαγωγικό μοντέλο που προέκυψε από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE δημιουργήθηκε με γνώμονα τις παραπάνω αρχές και στόχο την ενίσχυση της διαπολιτισμικότητας
και της ανοχής της ετερότητας εντός των σχολικών κοινοτήτων. Τα αποτελέσματα της δοκιμαστικής του φάσης ήταν πολύ ενθαρρυντικά και έδειξαν ότι η εκπαιδευτική κοινότητα είναι
σε θέση να ενσωματώσει σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους και να τις εξελίξει με τρόπο
που μέσα από αυτές να προάγεται τόσο η ατομική όσο και η συλλογική συνειδητοποίηση.
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Νέες προοπτικές και προσεγγίσεις στη θεωρία
και πράξη της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και
Αγωγής
Ανταπόκριση από την XXI Συνδιάσκεψη του ISREV
Νυρεμβέργη, 29 Ιουλίου με 3 Αυγούστου 2018
Μάριος Κουκουνάρας Λιάγκης*
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Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ

Το International Seminar on Religious Education and Values (ISREV) είναι μία παγκόσμια ένωση που ξεκίνησε το 1978 με 40 μέλη και σήμερα αριθμεί περισσότερα από
290 μέλη από 34 χώρες. Αποτελεί μία ραγδαία αναπτυσσόμενη, σε αριθμό και επιρροή,
ένωση, η οποία αναγνωρίζεται παγκοσμίως ως η σημαντικότερη επιστημονική και ερευνητική
ένωση που συγκροτείται από ακαδημαϊκούς-πανεπιστημιακούς και ειδικούς επαγγελματίες
των πεδίων της «Θρησκευτικής Εκπαίδευσης» (ΘΕ), της «Θρησκευτικής Αγωγής» και της
«Εκπαίδευσης στις Αξίες».

Η ένταξη στο ISREV γίνεται σε δύο στάδια. Τα νέα μέλη γίνονται δεκτά, αρχικά,
ως συνδεδεμένα μέλη (associate members), αφού προταθούν από δύο πλήρη μέλη (full
members) του ISREV, που πιστοποιούν το ακαδημαϊκό και ερευνητικό επίπεδό τους και,
στη συνέχεια, ψηφίζονται ως πλήρη μέλη μετά από μία χρονική περίοδο περίπου 5 ετών
και όταν καλύπτουν συγκεκριμένες ακαδημαϊκές προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες
μπορεί να βρει κανείς στην ιστοσελίδα www.yorksj.ac.uk/isrev/
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Τα μέλη της ένωσης διοργανώνουν, από το 1978, κάθε δύο χρόνια μία διεθνή συνδιάσκεψη, στην οποία μπορούν να συμμετέχουν και άλλοι ενδιαφερόμενοι, επιστήμονες, ερευνητές
και φοιτητές.
Η 21η Συνδιάσκεψη του ISREV πραγματοποιήθηκε στη Νυρεμβέργη, στη Βαυαρία της
Γερμανίας, φέτος, από τις 29 Ιουλίου έως τις 3 Αυγούστου 2018. Είχε τίτλο: «Συγκριτικές
Προοπτικές και Συναφείς Προκλήσεις στη Θρησκευτική Εκπαίδευση και στην Εκπαίδευση για τις Αξίες» (Comparative Perspectives and Contextual Challenges in Religious
and Values Education). Φιλοξενήθηκε σε μία από τις Πανεπιστημιουπόλεις του Friedrich
Alexander University της Erlangen-Nürnberg, στη Villa St.Paul (φωτο), στις εγκαταστάσεις της οποίας εκπαιδεύονται οι εκπαιδευτικοί της Γερμανίας, αναμεσά τους και όσοι
διδάσκουν το μάθημα των Θρησκευτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Στην 21η Συνδιάσκεψη παρέστησαν σχεδόν όλοι και όλες που ασχολούνται παγκόσμια
σε ακαδημαϊκό και ερευνητικό επίπεδο με τη ΘΕ, όπως οι Leslie Francis, Julian Stern,
Michael T. Buchanan, Gloria Durka, John Valk, Geir Skeie, Ina ter Avest, Denise Cush,
Wolfram Weisse, Hans-Georg Ziebertz, Friedrich Schweitzer, Siebren Miedema, Trevor
Cooling κ.ά. και, όσοι δεν παρέστησαν, όπως ο Robert Jackson απουσίαζαν δικαιολογημένα,
χαιρετίζοντας τις εργασίες της συνδιάσκεψης.
Στη διάρκεια των πέντε ημερών παρουσιάστηκαν περισσότερες από 120 εισηγήσεις με
τις σχετικές αποκρίσεις τους, προκαλώντας συζητήσεις και νέους προβληματισμούς. Η επιλογή σε κάθε εισήγηση να αποκρίνεται ένας ειδικός επιστήμονας, ο οποίος είχε 10 λεπτά στη
διάθεσή του να σχολιάσει και να ρωτήσει τον εισηγητή, ανοίγοντας έτσι τη συζήτηση με το
κοινό, ανέδειξε μία διαφορετική κουλτούρα από αυτήν που συναντούμε συχνά σε συνέδρια.
Στη συνδιάσκεψη του ISREV κάθε εισήγηση συνοδευόταν από απόκριση/σχολιασμό. ΄Ετσι, προκαλούσε συζήτηση, αναδεικνυόταν η απόδοσή της και η επίδρασή της στο κοινό
ενώ παράλληλα υπήρχε πάντα η σχετική αξιολόγηση από κάποιον συνάδελφο και φυσικά
ο αντίλογος στην περίπτωση που ήταν αναγκαίος. Ο αποκρινόμενος/σχολιαστής είχε στη
διάθεσή του την εισήγηση που αναλάμβανε τουλάχιστον ένα μήνα πριν, για να προετοιμάσει
την δεκάλεπτη απόκρισή του. Γίνεται αντιληπτό το πολύ υψηλό επίπεδο της συνδιάσκεψης και των κριτηρίων αξιολόγησης όλων των εισηγήσεων. Από την άλλη, διαπιστώσαμε
ότι η εφαρμογή ενός τέτοιου μοντέλου παρουσίασης προκαλεί την επιστημονική εγρήγορση
και των δύο μερών, εισηγητή και αποκρινόμενου/σχολιαστή, αλλά και των συμμετεχόντων.
΄Ετσι καμία εισήγηση δεν μένει χωρίς ουσιαστική ανταπόκριση.
Στις πρωινές ολομέλειες παρουσιάστηκαν σημαντικές έρευνες και θέσεις που σημαδεύουν στην εποχή μας το πεδίο της ΘΕ και ανοίγουν νέες προοπτικές.

Ο Michael T.

Buchanan από την Αυστραλία και μέλος της Διεθνούς Επιστημονικής Επιτροπής του ΕΛΘΕ/GjRE άνοιξε τη Συνδιάσκεψη με την εισήγησή του: The role and contribution of
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Η Villa St.Paul στην Πανεπιστημιόπολη του Friedrich Alexander University της Erlangen-Nürnberg

confessional and non-confessional religious education – A pedagogy of encounter in faithbased religious education και σε αυτήν αποκρίθηκε/σχολίασε ο Phra Nicholas Thanissaro.
΄Αλλες εισηγήσεις στις πρωινές ολομέλειες που ξεχώρισαν για τις θέσεις και την ερευνητική
τους αξία ήταν: α) της Joyce Miller από τη Μεγάλη Βρετανία με τίτλο, The role and contribution of non-confessional religious education for multi-faith, secular societies, στην
οποία αποκρίθηκε/σχολίασε η Lorna MA Bowman και β) του Manfred L. Pirner, από
τη Γερμανία, με τίτλο Religious beliefs and professional beliefs of (religious education)
teachers. Research findings on their relationship and conclusions for teacher training
με αποκρινόμενο/σχολιαστή τον Cok Bakker. Καθώς υπήρχαν ερευνητές από 34 χώρες
παρουσιάστηκαν διαφορετικοί τύποι ΘΕ και ποικίλες παιδαγωγικές προσεγγίσεις της διδασκαλίας της θρησκείας σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, που ποικίλουν όσον αφορά στην
ύπαρξη, τη θέση και το περιεχόμενο του μαθήματος των Θρησκευτικών. ΄Εντονο ενδιαφέρον προκάλεσε η διδασκαλία των θρησκειών στη Νότια Αφρική, η οποία γίνεται μέσω
των ΑΠΣ άλλων μαθημάτων (René Ferguson/Religion education and public life: the case
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for new religions and alternative spiritualities in teacher education), όπως και η παρόμοια
αλλαγή που επιχειρείται στη Λετονία, για να διδάσκονται οι θρησκείες και στις τάξεις στις
οποίες δεν υφίσταται το μάθημα, δηλαδή από την Δ΄ Δημοτικού έως την Γ΄Λυκείου (Laima
Geikina/Religious competence and the new National Curriculum of Latvia: current developments).
Ανάμεσα σε άλλες χώρες παρουσιάσαμε και την περίπτωση της Ελλάδας, η οποία προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον και συζήτηση (Marios Koukounaras Liagkis/At last, something
is finally happening! How the philosophical and pedagogical framework of the new Curricula has effected profound changes in Religious Education in Greece). Η συνδιάσκεψη
μάλιστα έδωσε την ευκαιρία για σύγκριση των διαφόρων τύπων και προσεγγίσεων της ΘΕ.
Επιβεβαιώσαμε πολλά παράλληλα της ελληνικής ΘΕ και της ιστορίας της α) με την περίπτωση της Νορβηγίας, στην οποία αρχίζει φέτος νέα αναθεώρηση της χριστιανικής ΘΕ, η
οποία είναι υποχρεωτική για όλους τους μαθητές και όλες τις μαθήτριες της Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ύστερα από καταδίκη στο ΕΔΔΑ (υπόθεση Folgerø) και
πολλαπλές αναθεωρήσεις μετά το 2007. Η νέα αναθεώρηση γίνεται με κεντρικό άξονα τη
«θεωρία των Βασικές Ιδεών» (Big ideas), δηλαδή τις προαποφασισμένες γνώσεις και αρχές της ΘΕ, στις οποίες πρέπει να επικεντρώνεται η διδακτική και μαθησιακή διαδικασία
(Geir Skeie/‘Core elements’ in the religious education curriculum. Reporting from a
curriculum development process on national level in Norway) και β) με την περίπτωση
του Quebec του Καναδά, όσον αφορά στις αντιδράσεις στην μεταρρύθμιση της ΘΕ και τον
τρόπο που η πολιτεία αντιδρά και προχωρά σε συνεχείς αναθεωρήσεις χωρίς προηγούμενες
ουσιαστικές αξιολογήσεις (Stephanie Tremblay/The social debate concerning The Ethics
and Religious Culture Course in Quebec: A new challenge in Religious Education).
Τρεις νέες τάσεις στη ΘΕ, που παρουσιάστηκαν με ερευνητικά δεδομένα, προέρχονται
από την Ευρώπη, με την επίδραση του Συμβουλίου της Ευρώπης, τη Γερμανία και τις
Η.Π.Α, με τη δεύτερη και τρίτη να αφορούν μεν στο πλαίσιο των χωρών που εμφανίζονται,
να παρουσιάζουν δε γενικό ενδιαφέρον. Μιλάμε:
α) για την «Συμπεριληπτική ΘΕ» (Inclusive RE), η οποία βασίζεται στη διαπολιτισμική
εκπαίδευση και πρωτεργάτης της είναι ο Robert Jackson. Μία συμπεριληπτική ΘΕ
αγκαλιάζει τη μάθηση για τις θρησκείες και τις θεωρίες για τον κόσμο, αλλά και τον
αναστοχασμό των προ-αντιλήψεων των μαθητών/τριών, οι οποίες πηγάζουν από τις
παραδόσεις τους, όπως και τον κριτικό διάλογο με βάση τη νέα προσφερόμενη γνώση
και μάθηση (Geir Skeie και Øystein Lund Johannessen/The relationship between
religious education and intercultural education, Marie von der Lippe και Karin Kittelmann Flensner/Issues in establishing the classroom as a ‘safe space’ for teaching and learning about religions and other world views in an intercultural context,

Report of a conference
Ανταπόκριση από συνέδριο

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ XXI ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ISREV

137

Oddrun M. H. Bråten και Judith Everington/Issues in the integration of religious
education and world views education in an intercultural context, Thérèse Halvarson
Britton και Camilla Stabel Jørgensen/Construction of “religions” during excursions, Jenny Berglund και Bill Gent: Quran education and non-confessional RE:
an intercultural perspective),
β) για την «Οικουμενική και Συνεργατική ΘΕ» (Ecumenical and Cooperative RE) και
τη «Διαλογική ΘΕ” (Dialogical RE) του προγράμματος «Religion and Dialogue in
modern societies», που αναπτύσσονται τώρα στη Γερμανία. Στη χώρα αυτή υφίσταται η πολυομολογιακή ΘΕ, την οποία συντονίζουν οι θρησκευτικές κοινότητες, με
αποτέλεσμα πολλά σχολεία να διαμορφώνουν το πρόγραμμα τους και με ευθύνη των
διευθυντών να μην έχουν καθόλου στο πρωινό πρόγραμμα ΘΕ ή να την περιορίζουν σε
απογευματινή προαιρετική ώρα. Η διαπίστωση αφορά όλα τα Γερμανικά κρατίδια και αποτελεί ένα απτό πρόβλημα της πολυομολογιακής εκπαίδευσης, όπου αυτή ισχύει (π.χ.
και στην Αυστρία). Η «Οικουμενική και Συνεργατική ΘΕ», αλλά και το πρόγραμμα
ReDi που εφαρμόστηκε από το 2013 έως το 2018 στο Αμβούργο και Ρηνανία, αλλά
και στη Σκανδιναβία και το Λονδίνο, φαίνεται να επιχειρούν να απαντήσουν στις νέες
απαιτήσεις και ανάγκες που προβάλλουν τον διάλογο και την επικοινωνία ως βάση της
διδασκαλίας και της μάθησης στην Εκπαίδευση. Στην «Οικουμενική-Συνεργατική
ΘΕ» επιχειρείται να γίνει κοινό χριστιανικό μάθημα με ταυτόχρονη διδασκαλία και
κοινό ΠΣ των Ρωμαιοκαθολικών και Ευαγγελικών κοινοτήτων, σε πρώτη φάση, και,
σε δεύτερη φάση, και των Ορθοδόξων, παρόλο που δεν φαίνεται στη Γερμανία η
Ορθόδοξη Εκκλησία/Εκκλησίες να ομονοούν ή να το αποδέχονται θεολογικά και
παιδαγωγικά (Peter Schreiner/Religious Education on the move. Empirical studies
shaping future perspectives of RE in Germany). Η «Διαλογική ΘΕ» επιχειρεί να
εφαρμόσει τις αρχές του διαπολιτισμικού διαλόγου και της «Θεολογίας σε διάλογο»
στη διδασκαλία της ΘΕ και από αυτό έχουν παραχθεί συστάσεις για νέες πολιτικές
στη ΘΕ και νέες εφαρμογές του διαλόγου στη διδασκαλία, και
γ) για το άνοιγμα της χριστιανικής ΘΕ στις Η.Π.Α στις θεωρίες για τον κόσμο και τον
άνθρωπο και στις διαφορετικές απόψεις των προσώπων που πρέπει και να αποκτήσουν
τη φωνή τους και των θρησκειών. Φυσικά αφορά στη ΘΕ που παρέχεται στα θρησκευτικά σχολεία ή στις ενορίες, αφού δεν υφίσταται ΘΕ ως μάθημα στα δημόσια σχολεία.
Με επιχειρήματα που βασίζονται στην Εκπαίδευση και τη Συστηματική και Πρακτική
Θεολογία, ο ερευνητής William Mascitello παρουσίασε μία νέα για τις Η.Π.Α. παιδαγωγική προσέγγιση της ΘΕ, βασιζόμενος στην ευρωπαϊκή και αμερικανική εμπειρία,
που θα μπορούσε σύμφωνα με τον ίδιο να αφορά και στα σχολεία των Η.Π.Α. και
όχι μόνο τις ενορίες. ΄Εχει πράγματι ενδιαφέρον να ακούγεται μία τέτοια πρόταση
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που βασίζεται στη χριστιανική θεολογία από τις Η.Π.Α., αφού αποτελεί για το συγκεκριμένο περιβάλλον πρόκληση και για αυτό προκάλεσε έντονη συζήτηση, κυρίως
γιατί ακόμη δεν έχει ερευνηθεί και γιατί υιοθετεί ευρωπαϊκές προσεγγίσεις της ΘΕ,
που είναι άγνωστες στις Η.Π.Α. (William J. Mascitello/Espousing a more inclusive
worldview for Christian Religious Education).
Είναι άξιο να αναφερθεί ότι στη συνδιάσκεψη παρουσιάστηκαν πολλές εμπειρικές έρευνες, αναδεικνύοντας το ενδιαφέρον των ειδικών για την έρευνα: α) των βασικών θρησκευτικών γνώσεων και του θρησκευτικού γραμματισμού, β) των παιδαγωγικών προσεγγίσεων
και διδακτικών εφαρμογών της ΘΕ, γ) της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών που διδάσκουν
ΘΕ, δ) της πνευματικότητας και της πίστης και της επίδρασής τους στα υποκείμενα της
εκπαίδευσης, μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς.
Ανάμεσα σε πολλές ξεχωρίσαμε τις παρουσιάσεις ερευνών 5 σημαντικών και αναγνωρισμένων ερευνητών, που φαίνεται να χρησιμοποιούν άριστα ποιοτικές και ποσοτικές μεθόδους
και τα αποτελέσματα των ερευνών τους μπορούν να επιδράσουν τη ΘΕ, σε θεωρία και πράξη:
• Manfred L. Pirner (Professor of Religious Education and Director of the Research

Unit for Public Religion and Education (RUPRE) at the University of ErlangenNuremberg, Γερμανία): Religious beliefs and professional beliefs of (religious educa-

tion) teachers. Research findings on their relationship and conclusions for teacher
training
• Wolfram Weisse (Professor of Education, Director of “World Religion in Dialogue,”
center/ University of Hamburg, Γερμανία): Dialogical Religious Education in the
Life Trajectories of political and religious stake holders in Hamburg
• Leslie J. Francis (Professor of Religions and Education and Director of the Warwick Religions and Education Research Unit, Centre for Education Studies, Uni-

versity of Warwick, Μεγάλη Βρετανία): Parental influence on church attendance
among 9- to 11-year-old students attending Anglican
• Julian Stern (Professor of Education and Religion, York St John University, Μεγάλη Βρετανία): The Spirit of Religious Education

• Hans-Georg Ziebertz (Professor for Practical Theology/Religious Education,

Faculty of Theology, University of Würzburg, Γερμανία): Religion and Empathy.

The impact of religious commitment and socio-cultural orientation. An empirical
study among youth in Germany
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Κλείνοντας να αναφέρουμε ότι στην 21η Συνδιάσκεψη του ISREV παρουσιάστηκαν
και εκτέθηκαν πολλές εκδόσεις. Ανάμεσά τους και το εγχείρημα του ΚΑΙΡΟΥ, το παρόν επιστημονικό περιοδικό ΕΛΘΕ/GjRE. Ελπίζουμε οι ερευνητές και ερευνήτριες να το
στηρίξουν τα επόμενα χρόνια με άρθρα και έρευνες.
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Προκλήσεις και προοπτικές της Θρησκευτικής
Εκπαίδευσης στο σύγχρονο σχολείο
Ανταπόκριση από το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Θεολόγων
Εκπαιδευτικών με Διεθνή Συμμετοχή.
Θεσσαλονίκη, 14 με 16 Σεπτεμβρίου 2018
Πολύβιος Στράντζαλης*
*

Σχολικός Σύμβουλος

Το τριήμερο 14, 15 και 16 Σεπτεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη με
μεγάλη επιτυχία το 2ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Θεολόγων Εκπαιδευτικών με
διεθνή συμμετοχή με τίτλο: «Προκλήσεις και προοπτικές της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης
στο σύγχρονο σχολείο». Το συνέδριο διοργανώθηκε από το Τμήμα Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το Εργαστήρι Παιδαγωγικής του Τμήματος Θεολογίας και την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Κεντρικής Μακεδονίας.

Στη διάρκεια των τριών ημερών παρουσιάστηκαν τρεις κεντρικές ομιλίες, πενήντα εννέα
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προφορικές εισηγήσεις, μία Στρογγυλή Τράπεζα και τέσσερα βιωματικά εργαστήρια, στις
αίθουσες της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κατά
την εναρκτήρια τελετή στις 14 Σεπτεμβρίου 2018 απηύθυναν χαιρετισμό ο κοσμήτορας της
Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ κ. Θεόδωρος Γιάγκου, ο πρόεδρος του Τμήματος Θεολογίας
ΑΠΘ κ. Παναγιώτης Σκαλτσής και ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κεντρικής
Μακεδονίας κ. Παναγιώτης Ανανιάδης. Ακολούθησαν οι τρεις κεντρικές ομιλίες από τους
κ. Χρήστο Βασιλόπουλο, ομότιμο καθηγητή του Τμ. Θεολογίας ΑΠΘ, τον κ. Ευστράτιο
Ψάλτου, Σύμβουλο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και τον κ. Risto Aikonen,
Λέκτορα στο Πανεπιστήμιο της Ανατολικής Φινλανδίας.
Ο κ. Βασιλόπουλος στην ομιλία του με θέμα: «Θεώρηση του μαθήματος των θρησκευτικών υπό το πρίσμα της σύγχρονης πραγματικότητας» επεσήμανε την αναγκαιότητα ύπαρξης
ενός εξισορροπημένου σεβασμού προς τέσσερις βασικές συνιστώσες του ΜτΘ: Πρώτον, τη
Θεολογική επιστήμη σε συνδυασμό με τη θρησκευτική μας Ορθόδοξη Παράδοση, ως του
κύριου παράγοντα διαμόρφωσής του. Πρόκειται για τον ορθόδοξο προσανατολισμό του
μαθήματος. Δεύτερον, το κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον, μέσα στο οποίο ζει και αναπτύσσεται ο σημερινός νέος άνθρωπος. Πρόκειται για τη διαπολιτισμική και θρησκειολογική
διάστασή του. Τρίτον, τις προσληπτικές ικανότητες, τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα, τις εμπειρίες και γενικότερα την ψυχοσύνθεση του μαθητή. Πρόκειται για τη μαθητοκεντρική
οργάνωση περιεχομένου και μεθοδολογία διδασκαλίας. Τέταρτον, το βασικό σκοπό του
σύγχρονου δημόσιου σχολείου, που είναι η διάπλαση ελεύθερων, υπεύθυνων και με ανοιχτό
πνεύμα πολιτών. Επίσης τόνισε ότι τα νέα Προγράμματα Σπουδών στο σύνολό τους γενικά
βρίσκονται προς τη σωστή κατεύθυνση, με περιθώρια βέβαια βελτίωσης, και αποτελούν από
πολλές πλευρές τομή στο ΜτΘ.
Ο κ. Ψάλτου στην ομιλία του με τίτλο «Η πρόκληση του μεταμοντέρνου λόγου και
η Θρησκευτική Εκπαίδευση στην Ελλάδα» επεσήμανε ότι οι αλλαγές που γίνονται στη
Θρησκευτική Εκπαίδευση μπορούν να κατανοηθούν, μόνο αν κάθε φορά ενταχθούν μέσα
κάθε φορά στο ιστορικό και πολιτισμικό συμφραζόμενο (context), στα οποία έχουν συμβεί.
Το υπάρχον πολιτισμικό συμφραζόμενο σφραγίζεται από την κυριαρχία του μεταμοντέρνου
λόγου. Μέσα από την οπτική του μεταμοντέρνου λόγου η κατανόηση της αλήθειας χάνει
τον καθολικό της χαρακτήρα και σχετικοποιείται μέσα σε μία πολλαπλότητα γλωσσικών
παιχνιδιών, συνδεόμενη κάθε φορά με το γλωσσικό παιχνίδι από το οποίο παράγεται. Ο
σχετικισμός αυτός δεν μπορεί να γίνει αποδεκτός από τη Θεολογία, καθώς η αποδοχή του θα
συγκάλυπτε ένα καθολικό υπαρξιακό δεδομένο, τη θεμελιώδη ναρκισσιστική φαντασίωση.
Η ουσία της ευαγγελικής αλήθειας, πέρα από κάθε πολιτισμική ποικιλομορφία, συνίσταται
στην έξοδο από την αιχμαλωσία αυτής της φαντασίωσης. Μέσα από αυτό το πρίσμα η
Θρησκευτική Εκπαίδευση καλείται να αποτελέσει μία διαδικασία, στην οποία κατανοείται
και αποδομείται ο ναρκισσισμός, τόσο ο δικός μας όσο και των άλλων.
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Οι ομιλητές της εναρκτήριας τελετής του συνεδρίου

Ο κ. Aikonen στην ομιλία του με τίτλο «Ο χαρακτήρας της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης
στην Φινλανδία σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα» σημείωσε ότι η Θρησκευτική Εκπαίδευση είναι ανοιχτή για όλους με μερικές μόνο εξαιρέσεις. Το μάθημα των Θρησκευτικών
αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα στα δημοτικά, τα γυμνάσια και τα λύκεια και είναι οργανωμένο
σύμφωνα με την κυριότερη ομολογία των μαθητών σε ένα δήμο. Παρέχεται αυτόματα στους
ορθόδοξους μαθητές εάν σε ένα δημόσιο σχολείο στη Φινλανδία υπάρχουν τουλάχιστον τρεις
μαθητές που να είναι Ορθόδοξοι. Ανέφερε ότι “οι Εκκλησίες δεν αναμιγνύονται αυτόματα
στα ζητήματα των αναλυτικών προγραμμάτων της θρησκευτικής εκπαίδευσης”. Τόνισε ότι
οι αξίες του φινλανδικού και του ευρωπαϊκού λαού επηρεάζονται βαθιά από τη χριστιανική
ηθική και επεσήμανε ότι η κουλτούρα δεν μπορεί να γίνει κατανοητή χωρίς να έχει γνώση
της Βίβλου, της διδασκαλίας της και των θρησκειών της. Υπάρχουν πολιτισμικοί, ιστορικοί
και ηθικοί λόγοι που αιτιολογούν τη θέση της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης στα σχολεία. Στα
σχολεία, στοχεύουμε να εκπαιδεύσουμε τους μαθητές σύμφωνα με τη δική τους θρησκεία
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να εκτιμούν και να σέβονται τη δική τους κληρονομιά.
Τη δεύτερη μέρα του Συνεδρίου έλαβε χώρα η Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα: «Η Θρησκευτική Εκπαίδευση ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών και
τα δεδομένα του σύγχρονου σχολείου;» αλλά και οι πενήντα εννέα προφορικές εισηγήσεις
σε τρεις παράλληλες συνεδρίες σε σχέση με τις θεματικές του Συνεδρίου: 1) Εκπαιδευτικές
Πολιτικές και Προγράμματα Σπουδών της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης. 2) Διαπολιτισμικές
και διαθρησκειακές διδακτικές προσεγγίσεις. 3) Πρακτικές της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης
στη σχολική τάξη αλλά και Θεωρητικές Προσεγγίσεις.
Στη Στρογγυλή Τράπεζα αναπτύχθηκε πλούσιος διάλογος σχετικά με την εφαρμογή
των νέων Προγραμμάτων Σπουδών στο Μάθημα των Θρησκευτικών. Ο Χρήστος Βασιλόπουλος επεσήμανε ότι τα νέα Προγράμματα Σπουδών στο σύνολό τους γενικά βρίσκονται
προς τη σωστή κατεύθυνση, με περιθώρια βελτίωσης, και αποτελούν από πολλές πλευρές
τομή στο ΜτΘ, αφαιρώντας και από τον πλέον κακόπιστο τη δυνατότητα να θέσει θέμα
προαιρετικής παρακολούθησής του από τους μαθητές. Ο Κωνσταντίνος Μπίκος τόνισε ότι
τα Προγράμματα Σπουδών έχουν πολλά θετικά στοιχεία αλλά χρειάζεται η συνεχής αναμόρφωσή τους. Ο Ευστράτιος Ψάλτου επεσήμανε ότι τα νέα Προγράμματα Σπυδών ευνοούν να
έχουμε ένα υπαρξιακό διάλογο με τον εαυτό μας και τους άλλους. Σημείωσε ότι υιοθετούν
μια μέθοδο διδασκαλίας που αποδομεί την παραδοσιακή μορφή διδασκαλίας. Το περιεχόμενό
τους αποτελεί διάλογο τόσο με την παράδοσή μας όσο και με τις άλλες παραδόσεις. Η Μαρία
Συργιάννη αναφέρθηκε στις διαθεματικές και διεπιστημονικές προσεγγίσεις των Προγραμμάτων Σπουδών. Σημείωσε ότι αποτελούν ένα άνοιγμα στην πραγματική ζωή. Εστιάζουν
στα ενδιαφέροντα των μαθητών και τους εμπλέκουν σε δραστηριότητες που υπηρετούν τους
σκοπούς και τους στόχους του μαθήματος. Ο Αλέξανδρος Κόπτσης τόνισε ότι τα νέα
Προγράμματα Σπουδών δίνουν βαρύτητα πρωτίστως στην Ορθοδοξία, ότι προσφέρουν μια
νέα μεθοδολογία, δεν αποσκοπούν μόνο στην μεταφορά γνώσεων αλλά να διαμορφώσουν
ανθρώπους αυτόνομους, αυτοκαθοδηγούμενους και αυτορρυθμιζόμενους. Τέλος επεσήμανε
ότι τα νέα Προγράμματα Σπυδών ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του σύγχρονου μαθητή.
Είναι άξιο να αναφερθεί ότι από τις προφορικές εισηγήσεις η πλειοψηφία τους αφορούσαν στη διδακτική πρακτική των νέων Προγραμμάτων Σπουδών στην τάξη. Αυτό αποτελεί
μεγάλη αισιοδοξία δεδομένου ότι οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί, δάσκαλοι και θεολόγοι όχι
μόνο εφαρμόζουν τα νέα Προγράμματα Σπουδών με επιτυχία αλλά καινοτομούν και παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των πρακτικών τους έτσι ώστε αυτά να αποτελούν πρόσθετο υλικό
για τους συναδέλφους.
Ανάμεσα σε πολλές και πολύ καλές προφορικές εισηγήσεις ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν εξαιτίας της διδακτικής τους πρακτικής στην τάξη οι εξής:
• Κόπτσης Αλέξανδρος, Μητροπούλου Βασιλική: Ανεστραμμένη διδασκαλία με χρήση
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προκαταβολικών οργανωτών στο μάθημα των Θρησκευτικών. Η εργασία αυτή έχει
ιδιαίτερο ενδιαφέρον αφού παράδοση του μαθήματος δε γίνεται πλέον στο σχολείο από
τον εκπαιδευτικό αλλά δίνεται ως εργασία για το σπίτι μέσα από τη χρήση διαδραστικού
υλικού ή μιας πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης. Συντελεί στην εξοικονόμηση χρόνου μέσα
στην τάξη και δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να κάνουν συλλογισμούς υψηλών
νοητικών λειτουργιών.
• Κάρτσακα Ελένη, Συργιάννη Μαρία: Αξιοποίηση της τέχνης και της αισθητικής

εμπειρίας ως μέσο κριτικού μετασχηματισμού των αντιλήψεων για τον «άλλον» και
«διαφορετικό» στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η εργασία αυτή εστιάζει στην αξιοποίηση της τέχνης και της αισθητικής εμπειρίας στη διδακτική διαδικασία και πράξη, ως
μέσου προαγωγής θετικών στάσεων και αξιών.

• Καπετανάκης Γεώργιος: ΄Οψεις Λογοτεχνίας στα Νέα Προγράμματα Σπουδών για το

Μάθημα των Θρησκευτικών (Γυμνασίου). Η εργασία αυτή αναδεικνύει το ρόλο των

λογοτεχνικών παραθεμάτων ως αφορμές εμπλουτισμού του μοντέλου διαδικασίας, ως
του κυριότερου εκπαιδευτικού εργαλείου της νέας θρησκευτικής μάθησης.
• Τσιρέβελος Νικόλαος, Αθανασόπουλος Παναγιώτης: ∆ιαχριστιανικές πολιτιστικές

και ιστορικές αναζητήσεις με τη χρήση κινητών συσκευών. Η περίπτωση της αξιοποίησης πολιτιστικών μνημείων της Ρόδου στο Μάθημα των Θρησκευτικών του
Λυκείου. Η εργασία αυτή αναδεικνύει σε θεωρητικό πλαίσιο και με επιστημονική τε-

κμηρίωση τη σπουδαιότητα της τέχνης στην εκπαίδευση και ειδικά στη Θρησκευτική
Αγωγή και την Ιστορία.
• Κωνσταντινίδου Σεβαστή: ∆ημιουργική Γραφή στην παραβολή του σπλαχνικού Σαμαρείτη. Η εργασία αυτή μέσα από την παραβολή του Σπλαχνικού Σαμαρείτη κατα-

δεικνύει ότι το Πρόγραμμα Σπουδών των Θρησκευτικών όχι μόνο ενθαρρύνει αλλά
αξιώνει τη χρήση της Δημιουργικής Γραφής και αναφέρεται σε σαφείς τεχνικές και
δραστηριότητες που προτείνει ο Οδηγός του Εκπαιδευτικού στα Θρησκευτικά Δημοτικού - Γυμνασίου οι οποίες συνδέονται άμεσα με τη Δημιουργική Γραφή.
Την Τρίτη και τελευταία μέρα στις 16 Σεπτεμβρίου 2018 υλοποιήθηκαν τα βιωματικά εργαστήρια όπου επιμορφωτές και επιμορφούμενοι υλοποίησαν διδακτικές εφαρμογές
σε θέματα που αφορούσαν στη διδασκαλία του ΜτΘ σε σχέση με τις Τέχνες, τις Νέες
Τεχνολογίες τη Μουσειακή Εκπαίδευση και τη Μουσική.
Τέλος θα πρέπει να επισημανθεί ότι το 2ο Συνέδριο Θεολόγων Εκπαιδευτικών με Διεθνή
Συμμετοχή συνέβαλε στον δημόσιο διάλογο σχετικά με τις προκλήσεις και τις προοπτικές
της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης στη σύγχρονη πραγματικότητα όπως άλλωστε δήλωνε και
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ο τίτλος του. Αναδείχθηκαν και προβλήθηκαν προβληματισμοί για τη Θρησκευτική Εκπαίδευση η οποία οφείλει να συμβάλλει στην καλλιέργεια προσωπικοτήτων, στη διαμόρφωση
στάσεων ζωής, στην αποδοχή του άλλου και του διαφορετικού και γενικά στην απόκτηση
γνώσεων της ιστορίας και του πολιτισμού.
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