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Τι μαθαίνει ένα παιδί στη Θρησκευτική Εκπαίδευση
στο σχολείο;
What does a child learn in Religious Education
at school?
Η γνώση σ την Εκπαίδευση, για
πολλούς εκπαιδευτικούς και
Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών,
που εφαρμόζονται σε εκπαιδευτικά
συστήματα ανά τον κόσμο, εξετἀζεται
σχεδόν εξ ολοκλήρου με βάση την
εμπειρία του Γνωστικισμού1. Ακόμη
και μεταρρυθμίσεις που έγιναν στα ΑΠΣ,
ενώ άλλαξαν το θεωρητικό πλαίσιο της
Εκπαίδευσης μέσω νέων Προγραμμάτων
Σπουδών, επιχειρώντας προσαρμογές σε
παιδαγωγικές και εκπαιδευτικές θεωρίες
και πρακτικές, που συνομιλούν κριτικά με
το γνωστικιστικό μοντέλο ή το ξεπερνούν,
όπως ο κοινωνικός κονστρουκτιβισμός
του Lev Vygotsky 1978) ή η περίπτωση
του «Προγράμματος Διαδικασίας»
του Lawrence Stenhouse(1975), που
αποτελεί τη βάση των ΠΣ στην Ελλάδα
για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και το
Γυμνάσιο, δεν έφτασαν ουσιαστικά στην
καθημερινή πρακτική της τάξης.
Μία γνωστικιστική προσέγγιση δεν
λαμβάνει υπόψη το πλαίσιο, στο οποίο
συντελείται η μαθησιακή διαδικασία, και
αυτό του προσώπου, στο οποίο συντελείται. Παρουσιάζεται έτσι αντικειμενική,
καθολική και ανεξάρτητη από χωρο-χρονικά πλαίσια γνώση, ενώ δεν είναι στην
1

Θεωρία μάθησης που προέρχεται από την
Εκπαιδευτική Ψυχολογία και δεν σχετίζεται
σε καμία πτυχή της με το θρησκευτικό κίνημα
των πρώτων χριστιανικών αιώνων.

Knowledge in Education, contained in
Curricula and applied in educational
systems around the world, is considered
by many educators to be almost
entirely based on the experience of
Cognitivism. Even reforms made to the
Curricula, which altered the theoretical
framework of Education through these
new curricula, and that attempted to
implement adaptations to pedagogical
and educational theories and practices
that critically converse with or outweigh
Gnosticism, such as Lev Vygotsky (1978)
or the “curriculum as a process” of
Lawrence Stenhouse (1975), which is
the basis of the Curricula of Primary and
Secondary Education (Junior High School)
in Greece, did not, in reality, reach as far
as daily classroom practice.

A cognitivism approach does not take
into account the context in which the
learning process takes place, nor consider
the person to which it is applied to. It
is presented as objective, universal, and
space and time-independent knowledge,
which in reality it is not. People and
their relationships in one context cannot
determine the produced knowledge. This
view is based on the Vygotsky learning
approach (1962) and on the role of the

10

ΣΗΜΕΊΩΜΑ ΥΠΕΥΘΎΝΟΥ ΣΎΝΤΑΞΗΣ / EDITORIAL

πραγματικότητα. Τα πρόσωπα και οι
σχέσεις τους σε ένα πλαίσιο δεν μπορεί να μην καθορίζουν την παραγόμενη
γνώση. Αυτή η θεώρηση βασίζεται στην
προσέγγιση της μάθησης του Vygotsky
(1962) και στον ρόλο του κοινωνιο-πολιτισμικού πλαισίου και της γλώσσας του.
Σε αυτό η συλλογική γνώση διαμορφώνει
και διαμορφώνεται στην Εκπαίδευση και
η μάθηση αποτελεί διυποκειμενική διαδικασία. Σημαντικό ρόλο στις διεργασίες
νόησης διαδραματίζουν α) η κοινή γλώσσα και η κοινή εμπειρία, που έχουν οι
μαθητές/τριες στην τάξη, αφού αποτελεί
τη βάση για παραγωγή κοινού νοήματος
και απόκτησης νέας γνώσης, β) η κοινωνική αλληλεπίδραση και η επικοινωνία
των μελών της μαθητικής κοινότητας
μέσα και έξω από την τάξη (Tindale,
Meisenhelder, Dykema-Engblade, & Hogg,
2016).
Σε κάθε περίπτωση η γνώση αποτελεί ανθρώπινο δημιούργημα, που παράγεται και στο σχολείο μέσω εμπειρίας ,
ενώ είναι και η ίδια μία εμπειρία, που
γίνεται κτήμα ωφέλιμο για την ερμηνεία
της πραγματικότητας, του εαυτού, των
άλλων και του κόσμου. Η Θρησκευτική Εκπαίδευση (Θ.Ε.), ως μάθημα του
σχολείου βασίζεται στον συνδυασμό των
κλάδων των επιστημών που συνδράμουν
στην ανάλυση, εξήγηση και βελτίωση της
πράξης, αλλά ουσιαστικά πλαισιώνεται,
σύμφωνα με την ελληνική προσέγγιση,
από την επιστήμη της Θεολογίας. Αντιμετωπίζει παράλληλα το θρησκευτικό
φαινόμενο διεπιστημονικά και διαθεματικά, ανοίγοντας τον διάλογο με τις άλλες
επιστήμες. Τι όμως μαθαίνει ένα παιδί
σε αυτό το μάθημα;
Η μάθηση στο σχολείο δεν είναι
απλά μια διευκόλυνση και προσαρμογή
στην πραγματικότητα. Είναι, περισσότερο, ένας «μετασχηματισμός των πιο
διαταραγμένων και ρευστών καταστά-

socio-cultural context and language. In
this, collective knowledge shapes and is
shaped in Education, and learning is an
inter-subjective process. An important role
played by contextualising and learning
processes is a) the common language
and common experience pupils have
in the classroom, as they are the basis
for generating common meaning and
acquiring new knowledge; and b) the
social interaction and communication of
the student community within and outside
of the classroom (Tindale, Meisenhelder,
Dykema-Engblade, & Hogg, 2016).

In any case, knowledge is a human
creation. It is also produced in school
through experience and it is the experience
itself that is beneficial for the interpretation
of reality, of the self, of others and of
the world. Religious Education (R.E.),
as a lesson at school is based on the
combination of the disciplines of science
that assist in the analysis, explanation and
improvement of action, but essentially is
contextualised, according to the Greek
approach, by the science of Theology. At
the same time, it addresses the religious
phenomenon in an interdisciplinary way
and cross-thematically, thereby opening
the dialogue with the other sciences. But
what does a child learn in this lesson?
Learning at school is not just a
convenience and adaptation to reality. It
is, moreover, a “transformation of the most
disturbed and fluid situations into more
controlled and more important” (Dewey,
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σεων σε πιο ελεγχόμενες και πιο σημαντικές» (Dewey, 1929, σ. 236). Αυτή η
αλλαγή γίνεται από τον ίδιο τον μαθητή και την ίδια τη μαθήτρια που δρα
ατομικά και συλλογικά στο περιβάλλον.
Σήμερα μάλιστα που τα σύνορα εξαιτίας
της τεχνολογίας, της οικονομίας και της
επικοινωνίας δεν είναι διακριτά ή δεν
υφίστανται, οι προκλήσεις της Εκπαίδευσης για την αλλαγή είναι εντονότερες και
τονίζουν τη σχέση δράσης και αλλαγής,
αλλά και σχολείου και κοινωνίας (Council
of Europe Europe, 2014). Αυτή η δράση
για την αλλαγή είναι βασικός σκοπός της
Θ.Ε. Η αλλαγή αποτελεί μαθησιακή και
διδακτική διαδικασία, αλλά και σκοπό,
επίσης. Βασικά, ο μετασχηματισμός των
γνώσεων σε νέα γνώση είναι το θεμέλιο
αυτής της παιδαγωγικής προσέγγισης
της θρησκευτικής γνώσης. Πρόκειται για
μία διαδικασία αλλαγής όσων κάποιων
γνωρίζει υπό το φως της νέας προσφερόμενης γνώσης στην τάξη. Αυτό σημαίνει
δραστική αλλαγή αν δεν είχε προηγούμενη γνώση. Αλλαγή, αν κάτι το γνώριζε
λάθος. Και μερική αλλαγή, αν δεν το
γνώριζε τόσο καλά. Η ίδια η διαδικασία
ενέχει τη δράση. Όπως έχει μελετηθεί, η
σκέψη και ο αναστοχασμός αποτελούν
βασικές μαθησιακές διαδικασίες, στη
νοηματοδότηση των εννοιών της πραγματικότητας, αλλά από μόνες τους δεν
οδηγούν στη γνώση. Η δράση που συνδυάζεται με αυτές δίνει αξία στην ανάλυση
ενός ζητήματος και στην επίλυση ενός
προβλήματος. Στην εποχή μάλιστα των
ραγδαίων αλλαγών στις πλουραλιστικές
κοινωνίες, που προκαλούν η παγκοσμιοποίηση και η μετακίνηση πληθυσμών,
οι απαιτήσεις διαμορφώνουν ένα πεδίο
εκπαίδευσης που δεν αρκεί να καλλιεργεί
μόνο την αναλυτική σκέψη, αλλά χρειάζεται να αναγνωρίζει τον συμπληρωματικό ρόλο της διαισθητικής σκέψης και
της φαντασίας ώστε να οδηγεί πράγματι
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1929, p. 236). This change is made by
the student himself and the student
who acts individually and collectively
in this environment. Nowadays, as the
frontiers of technology, economy and
communication are not distinct or are
lacking, the challenges of Education for
Change are more intense and stress the
relationship of action and change, but
also of school and society (Council of
Europe, 2014 ). This action for change
is a fundamental goal of R.E. Change is a
learning and teaching process, but it is also
a goal, too. Basically, the transformation
of knowledge into new knowledge is the
foundation of this pedagogical approach
to religious knowledge. It is a process
of changing what one knows in the
light of the new knowledge offered in
the classroom. This equates to drastic
change if he/she had no prior knowledge,
change if he/she knew something that
was wrong and a partial change if he/she
did not know it very well. The process
itself involves action. As has already been
studied, thinking and reflection are basic
learning processes in conceptualizing
reality, but in themselves they do not
lead to knowledge. The action associated
with them gives value to analyzing an
issue and solving a problem. In the era of
rapid changes in pluralist societies, caused
by globalization and the movement of
populations, requirements form a field
of education that is not enough to only
cultivate analytical thinking, but needs
to recognize the complementary role of
intuitive thinking and imagination so
that it actually leads to transformation
(de Souza, 2008). R.E. is formed on the
basis of this learning approach. It is the
combination of thinking, reflection and
action that involves the process of change
and transformation. We essentially focus
on a learning that includes theoretically
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στον μετασχηματισμό (de Souza, 2008).
Η Θ.Ε. διαμορφώνεται στη βάση αυτής
της προσέγγισης της μάθησης. Είναι ο
συνδυασμός στοχασμού, αναστοχασμού
και δράσης, που εμπεριέχει τη διαδικασία της αλλαγής και του μετασχηματισμού. Επικεντρωνόμαστε ουσιαστικά σε
μία μάθηση που εμπεριέχει θεωρητικά
και στοχεύει πρακτικά περισσότερο σε
μια αλλαγή ενός δεύτερου επιπέδου.
Αυτό σημαίνει σημαντική αλλαγή στη
σκέψη και την πράξη ως αποτέλεσμα
της εξέτασης των παραδοχών και των
αξιών και της κατανόησης του εσωτερικού μας κόσμου. Είναι σε αντίθεση με
την αλλαγή πρώτου επιπέδου που λίγο
πολύ στηρίζεται στην επανάληψη, χωρίς
συνεξέταση ή αλλαγή των παραδοχών
και των αξιών, που σχηματοποιούν όσα
κάνουμε και σκεφτόμαστε (Argyris &
Schon, 1996; Ison & Russell, 2000).
Η αλλαγή αυτή, που συντελείται στην
Εκπαίδευση, μπορεί να είναι εσωτερική
και εξωτερική. Να αφορά στην αλλαγή σε όσα κάποιος γνωρίζει και σε όσα
κάνει. Και στις δύο περιπτώσεις αποτελεί αποτέλεσμα των διαδικασιών που
ακολουθούν τις εξής παιδαγωγικές και
διδακτικές αρχές:
α) Ο άνθρωπος είναι πρόσωπο που
αναπτύσσεται ολόπλευρα.
Ο μαθητής και η μαθήτρια είναι πρόσωπα στο πλαίσιο μιας σχέσης που αναπτύσσεται στο εκπαιδευτικό περιβάλλον
με σκοπό τη μάθηση. Η σχέση εδώ είναι
οντολογική, καθορίζει δηλαδή την ύπαρξη
του κάθε προσώπου που δεν λειτουργεί
ως άτομο, αλλά ως πρόσωπο, πάντα σε
σχέση. Υπάρχει θεολογική βάση σε αυτή
την προσέγγιση, αλλά και παιδαγωγική (Zizioulas, 1997; Rogers, 1969; 1956;
Wubbels, den Brok, vanTartwijk, & Levy,
2012).
Τι είναι αυτό που αλλάζει αυτή η
παιδαγωγική προσέγγιση; To βασικότε-

the change and aims in practice to a
change of a second level, meaning a
significant change in thought and practice
as a result of examining the assumptions
and values and understanding of our
inner world as opposed to change in the
first level which is based more or less
on repetition, without the conjecture or
change of the assumptions and values that

shape what we do and think. (Argyris &
Schön, 1996; Ison & Russell, 2000),

This change, which takes place in
Education, may be internal and external;
to relate to the change in what one knows
and what one does. In both cases it is the
result of the following pedagogical and
teaching processes:
a) A human being is a person who
grows as a whole.
The student is a person in the context
of a relationship that develops in the
educational environment which has as
its aim learning. The relationship here is
ontological; i.e. it determines the existence
of every person who does not function
as an individual, but as a person, always
in relation. There is a theological basis
to this approach, but also a pedagogical
one. (Zizioulas, 1997; Rogers, 1969; 1956;
Wubbels, den Brok, van Tartwijk, & Levy,
2012).
How is this pedagogical approach
changing? The most important is the
treatment of students. Their teacher
knows them in depth and recognizes
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ρο είναι η αντιμετώπιση των μαθητών/
τριών. Ο/Η εκπαιδευτικός τους/τις γνωρίζει σε βάθος και αναγνωρίζει την κάθε
προσωπικότητα ξεχωριστά. Ο ρόλος του/
της είναι να εμψυχώνει με τον αποτελεσματικότερο τρόπο όλους και όλες και
τον κάθε ένα και μία ξεχωριστά. Παράλληλα γίνεται φανερό ότι δεν υφίσταται
ο δυισμός, τον οποίο διαπιστώνει στη
σκέψη άλλων ο John Dewey ανάμεσα στο
«γνωρίζειν» και στο «πράττειν»(Dewey,
1916). Ο μαθητής/ η μαθήτρια μαθαίνει
ως όλο πρόσωπο, εσωτερικά (νευρικό
σύστημα, εγκέφαλος, καρδιά) και εξωτερικά (σώμα, περιβάλλον). Αυτό σημαίνει ότι στην Εκπαίδευση αναπτύσσεται
ολόπλευρα, νοητικά, συναισθηματικά,
κοινωνικά, για να ευημερήσει στο εδώ
και τώρα και για πάντα.

each personality separately. His or her
role is to facilitate everyone and each and
every one in the most effective way. At
the same time, it becomes clear that there
is no duality, which John Dewey notes in
other thoughts, between knowledge and
action (Dewey, 1916). The student learns
as a whole person, internally (nervous
system, brain, heart) and externally
(body, environment). This means that in
Education he/she develops all the way,
mentally, emotionally, socially, to prosper
in here and now and forever.

β) Σημασία στη μάθηση έχει το πλαίσιο του προσώπου και οι σχέσεις του.
Στη μάθηση που επιχειρεί να προκαλέσει την αλλαγή, τη δράση και τον
μετασχηματισμό, η σημασία του πλαισίου του καθενός και με ό, τι αυτό φέρει,
τη γλώσσα, την επικοινωνία, και κυρίως
τις αντιλήψεις του κάθε προσώπου, είναι καθοριστική για την εφαρμογή κάθε
παρέμβασης ή διδασκαλίας, καθώς και
για την αξιολόγησή της . Παράλληλα,
αναγνωρίζεται η αξία των διαφορετικών πλαισίων και της ετερότητας, αφού
κάθε πρόσωπο της τάξης αναγνωρίζεται και ενδυναμώνεται. γ) Η ανάπτυξη
κοινότητας συνεργασίας, διάδρασης και
αλληλεπίδρασης.
Η ανάπτυξη της σχέσης και της δημιουργίας κοινότητας είναι προϋποθέσεις
της μάθησης. Οι κοινότητες μάθησης αποτελούν το πλαίσιο ανάπτυξης και εκδήλωσης της αλλαγής. Η καλλιέργεια των
σχέσεων επιτυγχάνεται με τη δραστηριοποίηση όλων, ώστε να διασυνδεθούν και
να συμμετέχουν με στόχο να επιτευχθεί η

b) The meaning of learning is to be
found in the person’s context and his/her
relationships.
In learning that attempts to provoke
change, action and transformation, the
importance of each person’s context and
what this brings, language, communication
and especially the perceptions of each
person, is decisive for the implementation
of each intervention or teaching, as well as
for its evaluation. At the same time, the
value of different frames and diversity is
recognized, since every person in the class
is recognized and empowered.

c) Developing a community of
cooperation, participation and interaction.
Developing the relationship and
creating a community are prerequisites
for learning. Learning communities are
the framework for the development and
manifestation of change. The cultivation
of relationships is achieved by engaging
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διάδραση μεταξύ τους, με το περιβάλλον
και με το γνωστικό αντικείμενο, αλλά
και η αλληλεπίδραση. Η καλλιέργεια
οριζόντιας σχέσης και η συμβολή όλων
δημιουργεί μία ευρύτερη βάση στη σχέση που στηρίζεται σε ομοιότητες, στην
οικειότητα και στη δημιουργία κοινών
εμπειριών και πολλαπλών διασυνδέσεων.
Ανάλογα με τη λειτουργία της ομάδας
είναι και τα αποτελέσματα.
Τελικά η εκπαίδευση είναι εκπαίδευση στην αλλαγή. Είναι καλύτερα δραστηριότητα που οδηγεί σε δραστηριότητα.
Αυτή είναι η αλλαγή. Και το ερώτημα
είναι αν στη ΘΕ η μαθησιακή διαδικασία
σκοπεύει στην αλλαγή της πίστης του
ανθρώπου στον Θεό, όταν αυτή υπάρχει. Είναι δεδομένο ότι αν αυτή υπάρχει,
τότε η αλλαγή, που επιδιώκεται στην Εκπαίδευση, θα επιφέρει καλύτερη γνώση
αυτής της πίστης. Αν δεν υπάρχει αυτή
η πίστη, φαίνεται ότι η θρησκευτική γνώση λειτουργεί περισσότερο ως χρήσιμη/
ωφέλιμη γνώση για τη γνωριμία με τους
άλλους και το θρησκευτικό φαινόμενο, με
αυτούς που πιστεύουν και τον ρόλο της
θρησκείας στη ζωή αυτών των ανθρώπων.
Ο ρόλος της οικογένειας και της θρησκευτικής κοινότητας στην ανάπτυξη της
πίστης και ο τρόπος αξιολόγησης του
βαθμού της πίστης ή της σχέσης με τη
θρησκεία διαπραγματεύονται δύο άρθρα
αυτού του τεύχους (Francis και άλλοι,
Ναζάρ), ενώ στον ρόλο του σχολείου σε
δύο διαφορετικά περιβάλλοντα την Ελλάδα και τις Η.Π.Α. αναφέρονται δύο άλλα
(Βαβέτση, Mascitello). Σημαντική είναι
η παρουσίαση των ερευνών του ελληνικού ΑΠΣ της ΘΕ, όταν αυτό υπηρέτησε
αποκλειστικά το γνωστικιστικό μοντέλο
και συνδεόταν με την ανάπτυξης της πίστης και την ένταξη των παιδιών στην
εκκλησιαστική κοινότητα (Βαβέτση) και
όταν, σήμερα πια, προσεγγίζει τη γνώση
κονστρουκτιβιστικά και ανοιχτά (Καρα-

everyone in order to cooperate and
participate so that they interact with each
other, with the environment and with the
subject. The cultivation of a horizontal
relationship and the contribution of all,
creates a broader basis in the relationship
based on similarities, intimacy and the
creation of common experiences and
multiple interconnections. Results are
dependent on the way the group works.
Ultimately, education is education
in change. Better an activity that leads
to activity. This is the change and leads
to the question as to whether in R.E.
the learning process aims at a change
in human faith in God when it exists.
It is assumed that if it exists, then the
change sought in Education will bring
a better knowledge of this faith. If there
is no such faith, it seems that religious
knowledge functions more as useful /
beneficial knowledge for knowing the
others and the religious phenomenon, as
well as those who believe and the role of
religion in these people’s lives.
The role of the family and the
religious community in the development
of faith and the way of assessing the
degree of faith or the relationship with
religion are discussed in two articles
in this volume (Francis and others,
Nazar), while in the role of the school
in two different environments, namely
Greece and the USA, two others (Vavetsi,
Mascitello). It is important to present the
researches of the Greek Curriculum when
when it served gnosticism exclusively and
was associated with the development of
faith and the integration of children into
the ecclesiastical community (Vavetsi)
and when it now approaches knowledge
openly and according to constructivism
(Karamouzis and others). The influence of
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μούζης και άλλοι). Την επίδραση μάλιστα
της κονστρουκτιβιστικής προσέγγισης της
γνώσης και της Θ.Ε. διαπιστώνουμε στη
συμβολή της Εύης Βουλγαράκη-Πισίνα
που προτείνει ένα σενάριο μαθήματος
Θεολογίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
ανοίγοντας επιτέλους τη συζήτηση για το
πώς και τι μαθαίνει ένας φοιτητής/μία
φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο. Επιπλέον
αποτελεί και μία πρόταση εργαστηρίου
δια βίου μάθησης.
Σε αυτό το τεύχος είμαστε υπερήφανοι για τα δύο βιβλία που παρουσιάζονται, αυτό του Αλέξη Κόκκου και,
φυσικά, του Robert Jackson, επιδεικνύοντας το άνοιγμα του περιοδικού στις
επιστήμες της Αγωγής και την εμβέλειά
του στο πεδίο της Θ.Ε. παγκοσμίως.
Τέλος, δεν μπορούμε να μην χαρούμε για την επιτυχία της 2ης Πανελλήνιας
Συνάντησης θεολόγων (Νοέμβριος 2018)
που οργάνωσε ο ΚΑΙΡΟΣ και για αυτήν
γράφει ο Γιώργος Μάλφας. Το τεύχος
κλείνει με το 5ο Πανελλήνιο Μαθητικό
Συνέδριο, που οργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη, 16-17 Μαρτίου 2019 και για αυτό
γράφουν οι Κυριακή Αντικουλάνη και
Δημήτριος Σαλονικίδης.
Μάριος Κουκουνάρας Λιάγκης
Υπεύθυνος Σύνταξης/’Εκδοσης
Απρίλιος 2019
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the constructivist approach of knowledge
and R.E. is found in the contribution of
Evi Voulgaraki-Pisina that proposes a
course in Theology in Higher Education,
finally opening the debate on how and
what a university student learns at
University. Moreover the scenario is a
fine suggestion for a lifelong learning
workshop.
In this issue we are proud to present
two books, that of Alexis Kokkos, and
of course, the one by Robert Jackson,
inaugurating the journal in the science
of Education and its scope in the field of
R.E. on a worldwide basis.
Finally, we are delighted by the
success of the 2nd Panhellenic Theologian
Meeting (November 2018) organized by
KAIROS on which George Malfas reports.
The issue closes with the 5th Panhellenic
Student Conference, which was held in
Thessaloniki, March 16-17, 2019 and
contains reports are by Kyriaki Antikulani
and Dimitrios Salonikidis.
Marios Koukounaras Liagkis
Editor-in-Chief
April 2019
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12+1 aspects of RE Curricula: Bernsteinian theoretical
framework combined with Bråten’s methodology.
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Abstract
Over the course of the past decades many changes have occurred in the Greek
Educational System. In Greece, where religion is of major significance both for
historical reasons and public sentiment, each reform of the RE Curricula has
attracted much attention and engendered social concern. The era examined is of
vital significance for Greece due to radical changes in the political scenery. Primary
Religious Education Curricula (1974-1979), will be examined through qualitative
data and content analysis. The main objective is to define the status of the RE
subject, based on the theoretical framework of B. Bernstein and to understand
the historical, political and societal context whilst applying Bråten’s methodology.
The two main targets of this article are firstly to bring forward the proposed ‘12+1
aspects of RE Curricula’ method, as an addition in Curriculum analysis methodology
and, as an example to analyze Greek RE Primary school Curricula (1974-1979)
while examining and evaluating their significance. The Bernsteinian ‘educational
identity’ leads to a “religious educational identity”, which is projected and formed
through the RE Curricula. The results of analysis show evidence of a “Collection’’
Curriculum (C++/F++), promoting a ‘narrow educational identity’. Contemporary
students’ ‘religious educational identity’ is a matter of further research.
Key words: Religious Education, Curriculum, content analysis, Bernsteinian theory,
classification/framing, religious identity.

1. Introduction
The word ‘Curriculum’ derives from the Latin verb ‘currere’, which means to run in a
circle or a ‘course’· ‘Course’ is also a word produced from the same Latin verb ‘currere’.
In the context of Education, the definition of Curriculum is not conclusive according
to Goodlad (1979): “Τhe curriculum is in the eye of the beholder. And so, there are many
curricula perceived simultaneously”.

Peer-reviewed article
Άρθρο με διπλή κριτική αξιολόγηση

12+1 aspects of RE Curricula

18

Within the Greek educational system the RE Curriculum is a matter of debate.
The lack of diversity in religious education and the establishment of Greek-Orthodox
Christianity as its principal subject, is the great challenge of the RE subject within
the Greek Educational system (Pedagogy and Theology), in terms of educational and
pedagogical orientation. Regarding the process of Curriculum planning and book
publishing for Religious Education, theological criteria surpass pedagogical values,
techniques and teaching methods. The lack of a pedagogical aspect constitutes a real
danger for the status and the (future) place of RE within the Greek Educational
System (Perselis, 1997, pp. 474-481). The last decade was a time of many chances in
contemporary Greek society. In Greece, whereas the state’s official religion is Greek
Orthodoxy and the traditional classroom was comprised of mostly Greek Orthodox
students, now students of other religions and traditions have been integrated into it,
even students with no religious affiliation at all, and RE is battling to find its pace in
these new circumstances.
Considering these circumstances, and in order to evaluate student’s ‘religious
educational identity’ deriving from the connection between the context and the content
of the RE Curriculum, a qualitative research was performed, taking the following factors
into consideration:
What is the status of the subject of RE in Primary-Secondary Education when
examining: a) the teaching hours (‘time units’) of the subject and b) the place of
appearance within the other subjects of the formal Curriculum (1969-2016)?
a) What is the quality of relations between the subjects/ content of the RE subject
for Primary education (1974-1979)?
b) How strong /weak is the classification measured in the content of the RE Curriculum
for Primary education (1974-1979)?
a) What is the quality of communication and interaction between teacher and pupils
in the Primary education RE Curriculum 1974-1979?
b) How strong/weak is the framing measured in the Primary education RE Curriculum
1974-1979?
In this paper, therefore, a measurable aspect of the RE content and a quantitative
method will be illustrated, in order to assist researchers of the Religious Education (RE)
Curricula, to categorize and evaluate each RE Curriculum. Because of the historical and
political significance of the early period 1974-1979, the main subject of the paper will
be the Greek Primary school RE Curricula for 1974-1979; however, the theoretical basis
of this research can be applied to the assessment of every Curriculum.

2. What is taught and in what way it is taught
School, through the Curriculum, contributes to societal reproduction through the formation
of Curriculum- as Apple underlines (1979, pp. 63–64):
«Schools do not only control people; they also help control meaning. Since they preserve
and distribute what is perceived to be ‘legitimate knowledge’—the knowledge that ‘we all
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must have,’ schools confer cultural legitimacy on the knowledge of specific groups. But
this is not all, for the ability of a group to make its knowledge into ‘knowledge for all’ is
related to that group’s power in the larger political and economic arena».
But what is taught (the content of the subject) and in what way (communication context)
is taught is also an important aspect and should be taken into serious consideration.
Basil Bernstein in his research on the Curriculum proposes a theory to appraise a
subject’s status by examining the ‘time units’ (teaching hours) of a subject, the status
of the subject (compulsory or optional), and the connection to the other subjects (place
of appearance).

He underlines the following (2003, pp. 71-72):
«To begin with, I am going to talk about the curriculum in a very abstract way. In all
educational institutions there is an organization of time into periods which may vary from
fifteen minutes to three hours. I am going to call each such defined period of time a ‘unit’.
I shall use the word ‘content’ to describe how that period of time is filled.

Now I shall start off by considering that all the units and their contents have equal
status. And I shall define a curriculum in terms of the principle by which certain periods
of time and their contents are brought into a special relationship with each other.
I am thus opening up the question as to how it is that a certain curriculum emerges.
I want to look more closely at the word ‘relation’ which I used in the definition. First, we
can examine the relationship between contents (that is, how a given period of time is filled)
in terms of the amount of time accorded to a given content.
Immediately we can see that more time is devoted to some contents than others….
From this point of view any curriculum entails a principle or principles, whereby of all
the possible contents of time, some contents are given a special status and enter into an
open or closed relation with each other»
Two aspects with great importance to the characterization of a subject and its place in
the Curriculum are “classification” and “framing”. What is taught and in what way. Both
these ideas have to do with the meaning of a boundary within the Curriculum’s contexts
and the connection to control (Bernstein, 1989, pp. 65-72).

2.1 Bernsteinian theoretical framework On the Curriculum -Visible
and Invisible Pedagogy-Two Curriculum types
“Code” is a key issue in the Bernsteinian theory. Starting from the language that
a student is using, there are two types of linguistic codes, the “restricted” and the
“elaborated”. Students from working-class families with a lower educational level, use the
“restricted” linguistic code and are puzzled with the “elaborated” linguistic code that is
used in the school. Therefore, they start with a problem and thus must contend with
a higher possibility of failure in their academic life. On the other hand, students from
upper-class families use the “elaborated” code and can easily understand the school’s
communication context. Consequently, they will unquestionably succeed. These two
types (elaborated /restricted) are continued within the educational system and produce
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two “educational codes” and two “types of Pedagogy”, the “Visible”(strong classification/
strong/firm framing) -when referring to teacher-focused methods, that are traditional
and do not have the students’ interests and concerns at heart, and the “Invisible” one
(weak/blur classification/weak/blur framing)-which is student-centered and is based on
alternative teaching methods and evaluation processes. Schools transmit two cultures,
the “Instrumental” and the “Expressive”.
Subsequently, there are two types of Curriculum in connection to Pedagogy and
Codes that are, in fact, opposite and have different characteristics. There is the “Collection”
code Curriculum and the “Integrated” code Curriculum. “Collection’ ’code Curriculum
is focused on one subject, subject-based teaching, teacher-centered, with no connection
to everyday life issues and with plain memorizing methods for evaluation. “Integrated’’
code Curriculum is an open curriculum, with “blur” boundaries between subjects, based
on interdisciplinarity, promoting integrative learning, student–centered, experiential and
with alternative evaluation methods. The relation of “classification” to “framing” also
produces intermediate types of Curriculum. Each Curriculum is promoting a different
“educational identity” that is connected to their professional identities and the way they
will behave in society.

Figure 1. Curriculum categories based on the Bernsteinian theoretical framework (1989-2003)

As Bernstein (2003, p. 74) has analyzed in the “Collection” type Curriculum,
«knowledge is sacred, and is regarded as private property… Pupils are socialized into that view
early in their careers… Knowledge is organized hierarchically, and the ultimate mystery of the
subject is revealed only later in one’s career… Subject loyalty is systematically developed, and
one must demonstrate it before being allowed to proceed further… Study is very specialized, and
it emphasizes differences between practitioners of different subjects…. Practitioners have a strong
sense of identity and subject loyalty». In the banking concept of education, knowledge is a
gift bestowed by those who consider themselves knowledgeable upon those whom they
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consider to be ignorant. Projecting an absolute ignorance onto others, a characteristic of
the ideology of oppression, negates education and knowledge as processes of inquiry. The
teacher presents himself to his students as their necessary opposite; by considering their
ignorance absolute, he justifies his own existence. The students, alienated like the slave
in the Hegelian dialectic, accept their ignorance as justifying the teacher’s existence—
but, unlike the slave, they never discover that they educate the teacher (Freire, 1972).
The Collection code Curriculum for learners promotes seeing knowledge as something
quite distinct from every day-life knowledge. Bernstein suggests that the Integrated
code brings about a shift in the balance of power between teacher and those taught the pupil has more access to knowledge, especially deep structure knowledge. This is
potentially threatening to teachers – they are not as firmly in control of subject matter as
they are in a Collection code Curriculum. Also, teachers must be much more capable if
they are to handle the Integrated code - they need to be able to analyze and synthesize
information. They must be able to handle uncertainty and ambiguity. Assessment
becomes problematic - you may need to use a wider repertoire of testing techniques.
The interesting point is that a wider range of pupil attributes may be evaluated in an
Integrated code. Attributes of personality may be involved, e.g. oral and not just written
assessment in the languages.
On the other hand, in the Integrated code Curriculum, because the various subjects
are in a more open relationship, Bernstein suggests that it will probably have a more
uniform pedagogy. To begin with, teachers of the same subject will have to work together
more closely, and this may therefore lead to more homogeneous teaching approaches.
“Small group teaching” becomes much more of a possibility in an Integrated code. Within
an integrated code, teachers’ professional identity is uncertain: it must be achieved in
the context of interpersonal negotiation with colleagues. This differs markedly from the
Collection code, where professional identity is prescribed, e.g. you are a Math’s teacher;
or you teach Religion (Bernstein, 2003, p. 75).
Visible Pedagogy

Invisible Pedagogy

Curriculum: ‘collection’

Curriculum: ‘integrated’

Strong Classification: C++: the subjects, and
the content of subjects have very strong
boundaries between them

Weak Classification: C--: interdisciplinarity,
integrated learning

C+: the subjects and the contents of subjects
have strong boundaries

C-: everyday life learning, alternative
methods of teaching.

Strong/firm framing: F++, F+: students
have no control in the learning process and
contents of learning (pacing), the experience
and everyday life is out of the learning
process, teacher has total power and control,
memorising traditional methods of evaluation.

Weak Framing: F--: teacher is a facilitator
during the learning process, in an interactive
environment based in research
F-: alternative and less stressful evaluation
methods

Table 1. Two Pedagogies-Two Curricula
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2.2 The ideas of Classification(C) and Framing(F)
A further distinction between Classification and Framing is that while Classification is
associated with power, Framing is associated with control. In Classification the meaning of
boundaries between the subjects is very important, and the more solid these boundaries
are, the stronger classification is. Weak classification means blur or weak boundaries
between subjects and a weak distinction within the concepts. At a societal level this
distinction of subjects and meanings expands to social aspects such as distinction of
individuals, distinction of professions, a society of solitude (Bernstein, 2003, pp. 5068). The stronger Classification and Framing, the more hierarchical and ritualized
educational relationships are. Pupils too, have little status - the teacher has possession
of knowledge.
Imagine that the structure between the subjects in a strong classification, with very
solid boundaries between subjects, would have a status that corresponds to the right of
the following picture (figure 2), while, on the other hand, a weak classification status,
with interdisciplinarity and blur boundaries between subjects would correspond to the
left of the following picture. The other parameter, that must be evaluated is “framing”.
Framing is about the “context” of communication (how), the “message” that is been
transmitted between the teacher and pupils (what). It is what can be transmitted or not
during the learning process. It is the strength of the boundary during the communication
between teacher and pupils. In the following figure (3), there is the distinction between
strong and weak framing, as on the right (the teacher-centered process), while on the
left the teacher is a ‘facilitator’, and a connecting part in the mechanism of the learning
(Bernstein, 1989; 2003, pp. 27, 64-71).

Figure 2. Classification concept
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Figure 2. Classification concept

Introducing the concept of ‘religious educational identity’, based on Bernstein’s
theoritical framework regarding the ‘educational identity’
Understanding a world divided into different categories like the subjects they are
taught, and the knowledge only accessible to certain professions, promotes a world
of both solidarity and differences. ‘Therefore, specialization reveals differences from, rather
than commonalty. It means that your educational identity and specific skills are clearly marked
and bounded. Your educational category is pure’ (Bernstein, 2003, p. 73). Students only
understand the world as different subjects, which exist parallel to each other, like the
subject’s titles printed in their school timetable, but they never integrate.
The Greek educational System in general is a System of different subjects with very
low communication and integration. The only subject which is related to integrated
learning is the ‘project’ but is considered a secondary subject with low impact in student’s
academic success for entering University Education, and the educational goal of the
‘project’s’ subject has been altered since it began. The way the Greek Educational system
is formed promotes an understanding of the world not as a whole with connections
and communication, but as different parts, as sectors, like the different subjects they
are taught which have very low connection to each other.
At first one would question, what does all this have to do with Religious Education?
If the Bernsteinian concept on the Curriculum was applied to the Religious Education
Curriculum, then the world of knowledge would analogue to the world of religions.
And the ‘educational identity’ would become ‘religious educational identity’. So,
according to that concept, an expansion of the theory of Bernstein and the application
of that theoretical framework to the RE Curricula, will lead to two types of Curriculum,
depending on the Code and Pedagogy. ‘The “Collection” code in the RE Curriculum
is narrow in scope and constricting, well bounded and based upon the differences. In
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promoting separation and distinction, it promotes the concept of solitude and thus
creates a restrictive and tight ‘religious educational identity’.
One the other hand the “Integrated” code RE Curriculum which is based on inclusion
and breaking boundaries, promotes connection, understanding, building bridges between
cultures, religions and people. Accordingly, a religious identity appears which is open and
integrated. Miedema (2009, p. 969) notices that: «Education in State schools should take the
impact of the processes of globalization seriously by preparing students for their encounter with
cultural ‘others’. As part of this it should prepare them for the encounter with ‘religious others’».
Using the Bernsteinian theoretical framework for the Curriculum and integrated into the
RE Curricula, is a good example of how integration and interdisciplinarity can work.

3. The Research
3.1 Methodology
Nowadays in the field of humanitarian studies, qualitative research is an acknowledged
way of research. There are different characteristics and goals which contrast with
quantitative research. The main characteristics of qualitative research are that it is
detailed, carefully planned and executed, honest and sharp. The data and the way
they are examined is the most important part of this type of research. The main goal
is not the standardization of the data but the depth of the analysis, the views of the
participants and the deeper analysis of the qualitative data. Revaluating during the
process is necessary and much needed. The credibility in this type of research is based
on rethinking the different aspects and constantly readjusting the sequence of research
in order to achieve the greater level of scientifically honest results. The way the results
were produced, the research method and the way it was planned, and the thinking
processes are the most important parts (Mason, 2017; 2011; Issari & Pourkos, 2015).
In the current qualitative research that took place in 2017-2018, the method used
was the content analysis method.
Content analysis is a qualitative research that is based on the analysis of the content
and especially on the unit of the research. In this case the unit was the sentence. The
research question which is essential to the whole process will define the categories in
which the content is to be examined. The unit of the research is the sentence, not in
the grammatical way, but a meaningful sentence, that expresses a complete content
(Krippendorff, 1980; Neves & Morais, 2001; Koustourakis & Zacharos, 2011). The
results were quantified using mathematic relations and types and then were presented
with Microsoft Excel Οffice 365 MSO (16.0.10827.20118) 32-bit. The formal Syllabuses/
Curricula of the years 1974-1979 where examined. At this point it is not only important
to point to the use of the same combination of Bernstein’s theoretical framework with
qualitative data and research for other Curricula of subjects in Primary Education, but
also in University Curricula (Koustourakis & Zacharos, 2011; Sarakinioti & Tsatsaroni,
2010). All sentences of the Curriculum were measured and quantified. Categories in
which sentences/references were placed and measured, produced and were based on
the theoretical framework, were categories that had to do with the interdisciplinarity of
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content or one- subject learning, about connections to everyday life learning, and the
quality of communication between teacher and pupils (teacher-centered/facilitator). The
content analysis method is the most suitable for studying formal government documents
while searching for hidden meanings. These formal documents were examined as they
were witnesses of that specific era and the results were quantified, and several outcomes
were thus raised.
In order to understand and evaluate the status of the RE subject for the late 70’s, it is
essential to understand the political, historical and ideological context. The methodology
of Bråten (2013, 2016) is the methodology used in order to analyze the RE Curriculum
aspects. So, in order to value the context in all its dimensions the following will be
examined: Three dimensions: a) the supranational, b) the national and c) the subnational
processes and Four levels of Curriculum: 1) the ‘societal’ level which means how society
reacts to the historical and political context (historic events, political events, academic
disciplines, Ministry of Education etc.). Furthermore, the historical and political context
affects the ideology of the Curriculum; 2) Institutional level: which means how these
ideologies are reflected on the local agreed syllabuses/national curricula; 3) Instructional
level: which means how teachers plan and deliver the curriculum principles to the
students, and 4) Experiential level: which is how the curriculum is internalized and
its effects on the individual learner (Bråten, 2016; 2013, p. 39). A combination of the
theoritical framework of Bernstein and the methodology of Braten, along with content
analysis, forms a more detailed analysis in Curriculum study. The ‘12+1 aspects of the
RE Curriculum’ are formed in order to understant the context in all its dimentions but
also evaluates the status of the subject and the content by examining the classification
and framing. All of the above form a distinctive religious educational identity (+1 aspect)
Time
Status
Place
Classification
Framing
Supranational
National

+1
Religious Educational Identity

Subnational
Societal
Institutional
Instructional
Experiential
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3.2 Results of Qualitative research-data:
All the research data will be presented in the result’s section. To understand and evaluate
the status of the subject and the ‘religious educational identity’ promoted in the late 70’s,
we are going to examine the ‘time units’ for the RE subject and the future tendency.
Additionally, the connection of the RE Subject to other subjects will be evaluated and
the place of appearance since 1897 will be examined. Moreover, in order to value the
classification and framing, the what and in what way RE is taught, tables of the results
of the content analysis will be presented. All the above aspects along with the context of
the era will be used to create a detailed analysis for characterising the RE Curriculum
and identifying the ‘religious educational identity’ that it promotes.
According to the first research objective: 1a) RE «time units» -Teaching hours
(1969-2016): The subject of RE has faced many changes regarding the provision of
teaching hours. Initially there was a constant reduction of the teaching hours. In the
current research the years since 1969 were included due to the noticeable variations in
the number of teaching hours compared to the then current number of hours in 2016.
An important issue is the lack of the teaching hours in 1st and 2nd grade of Primary
School (until the reformation in 1991). Also, a noticeable reduction has occurred in
the 5th and 6th grade of Primary school by one teaching hour in the years since 1974.
In 1977 one hour was reduced in the fifth and sixth grade and in the 1st year of High
School. In 1978 one hour was reduced in the first year of Lyceum. In 1982 the hours
from the first and second grade of Primary school were lost, leaving no teaching hours
for a separate RE subject. Some references were connected to Religion through the
subject of ‘Teaching about the Environment’. In 1984 another reduction in the third
year of Lyceum resulted in there being only one teaching hour. The most recent change
was another reduction in 2016 (Ministry of Education) for the fifth and sixth year of
Primary school , leaving only one teaching hour in these years (Greek Government/
Ministry of Education, 1969a; 1969b; 1972; 1977a; 1977b; 1978a; 1978b; 1982; 1984;
2001; 2003; 2014).
Table 1. total data - teaching hours RE Primary / Secondary Education (1969-2016)
year

1969-1972

1977-78

1982-1984

2016

grade
1 Primary.
2nd Primary.
3rd Primary
4th Primary.
5th Primary.
6th Primary.
st
1 Gymnasium
2nd Gymnasium.
3rd Gymnasium.
1st Lyceum.
2nd Lyceum
3rd Lyceum

2
2
2
2
3
3
3
2
2
3
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

0
0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1

0
0
2
2
1
1
2
2
2
2
2
1

st
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1b) Place of appearance within the Subjects of Curriculum (1897-2016)
The RE subject, since 1897 was placed in the first hierarchical place within the
other subjects of the Curriculum (Foteinos, 2013, p. 328; Persianis, 2002, p. 71). In
the reform of 2001 (Greek government/Ministry of Education, 2001), a radical change
of position occurred, and the subject was positioned in the last place. In 2003 (Greek
government/Ministry of Education, 2003), it was placed in the 6th place (p. 135 of 335
pages). History subject was ahead of RE subject and then in the 7th place, the subject
of Theater. At the start of the millennium, 2000, a radical change occurred at the
place one would traditionally find the subject of RE (Greek Government/Ministry of
Education, 1969a; 1969b; 1972; 1977a; 1977b; 1978a; 1978b; 1982; 1984; 2001; 2003;
2014). According to the second research objective:
2a) What is the quality of relations between subjects/ contents of the RE subject for
Primary education (1974-1979)?
2b) How strong /weak was the classification measured in the content of the RE
Curriculum for Primary education (1974-1979)?
Table 2. Classification data (1974-1979)

Primary School

References to
the subject of
RE (one -subject
based teaching)

References to
other subjects
(interdisciplinarity/
integrated
learning)

References
to everyday
life
knowledge

References
to academic
knowledge

Classification

304(98,06%)

6(1,98%)

16(5,16%)

284(93,42%)

C++

Graph 1. Percentages of Classification in RE Primary Curriculum 1974-1979
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2a): In connection with the interdisciplinarity of the subject there is a point in the
Curriculum that refers to the following: “3. General… the religion content is intertwined
with the content of other subjects”. However, the results and analysis of the document has
shown that: of the 310 sentences of the Curriculum, 304 were referring to one subject
(Christian Orthodox centered issues) and only 6 references had a connection to other
subjects/issues, a different quality, more of interdisciplinarity such as the: “Improvised
prayers depending on the circumstances, poems and songs about occasional events, participation in
charity events,… other known religions (Judaism, Muhammadanism etc.)” (Greek Government/
Ministry of Education, 1977b)1.
2b): The results of the content analysis of the formal RE Curriculum for Primary
school (Greek Government/Ministry of Education, 1977b), shows evidence of a very strong
classification (C++). This can be detected by examining the quality of the references.
Most of the references had to do with one-subject based teaching (Greek Orthodox
Religion). This can be quantified as 98,06 % of the references examined, which were
categorized as references with very strong boundaries. Also, very few references to
other subjects were detected. The integration was quantified by examining the points of
interest (references) that had to do with interdisciplinarity. The results show low-almost
no- integration and interdisciplinarity (1.98%). Another category regarding everyday
life knowledge and a connection to experience and student concerns, was examined
and quantified at 5.2% of references of the text of the Curriculum.
The third research objective regarding the other basic parameter of the Bernsteinian
theory of Framing was:
3a) What is the quality of communication and interaction between teacher and
pupils in the Primary education RE Curriculum from 1974-1979?
3b) How strong/weak was the framing measured in the Primary education RE
Curriculum from 1974-1979?
Table 3. Total data of framing. Primary RE Curriculum (1974-1979)
References in
connection with
communication
of teacherstudent
Primary 14(4,5%)
school

1

References
with no
communication
message

Facilitator(teacher)
Teacher
communication
centered
communication references
references

Framing

296(95,48%)

14(100%)

F++

0

This formal Document is called FEK is the Latinized version of the Greek alphabet initials “ΦΕΚ”.
It stands for “Issue of the Governmental Paper”, a formal Government paper where all the official /
formal decisions are published.
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Graph 2. Percentages of Framing in RE Primary Curriculum 1974-1979
Framing % Primary RE Curriculum 1974-1979

100
90
80
70

60
50
40

30
20
10

References /communication
teacher-student(4,5%)

0

teacher centered
references (100%)

teacher facilitator
(0%)

Table 4. combined parameters for characterizing the RE Curriculum
References to
References
References to the
References
other subjects
to everyday
RE
Primary subject of RE (one
Classification
(interdisciplinarity/ to academic
life
Curriculum
School
-subject based
knowledge
integrated
knowledge
teaching)
learning)
304(98,06%)

6(1,98%)

References in
connection with No communication
communication of references
teacher-student
14(4,5%)

296 (95.48%)

284(93.42%) 16(5,16%)

C++

Teacher
centered
references

Facilitator
(teacher)
references

Framing

14(100%)

0%

F++

Collection
C++//F++

3a) The evaluation process of the Curriculum has shown few evidences of interaction
between teacher and student. In contrary the vast majority was detected of a quality of
the teacher-centered learning process. The general goal of the subject was also studied
because it implied the communication context. 3b) The results of the content analysis
of the formal RE Curriculum for Primary school shows also evidence of a very strong
Framing (F ++). That can be understood when quantify the references connected to
communication between teacher and student. The few findings, only 14, in research of
the 310 sentences of the RE Curriculum, had to do with the communication of teacherstudent (Greek Government/Ministry of Education, 1977b).

Discussion
The goals of this article were to propose an addition to the methodology of RE Curriculum
studies and to examine the Curricula of Primary Education (1974-1979), using this first
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version of concept formation of ‘The 12+1 aspects of RE Curricula’, as an illustration.
An important aspect which will be the focus of the study of the RE Curricula is the
religious educational identity, the proposed ‘+1 aspect’, which is formed once the ‘12
aspects of the RE Curricula’ are examined. Collecting all the research objectives and
data of interest, the following points will be discussed.
Following the theoretical framework of Bernstein, with emphases on:
Time: The constant reduction of the teaching hours in all the introductory classes
(1st primary, 1st Gymnasium, 1st Lyceum) and in the last grades (5-6th Primary/3rd
Lyceum) is puzzling. The classes occupying a middle position seem to be more stable.
This tendency towards constant reduction is a very serious aspect for the future of the
RE subject and this fact must be taken under serious consideration (Greek government/
Ministry of Education, 1969a; 1969b; 1972; 1977a; 1977b; 1978a; 1978b; 1982; 1984;
2001; 2003; 2014; Ministry of Education, 2016).
Status: The RE subject during the period 1974-1979 was compulsory for all students
and a decision of the Ministry of Education (1956) allowed only students of the Protestant
Faith to be exempt. In other words, all students attended class and had an evaluation
every three months in written and oral exams. Each day the teacher documented the
progress and behaviour of each student and noted who was absent. The total of the
evaluation was based on the documented effort of each student (by teacher’s remarks),
the results of oral and written papers and filling a written special questionnaire for each
subject. In the Presidential Declaration 483 of 1977, there was an abrogation of written
examinations of final and graduating exams for Primary School for the students of fifth
and sixth class. (Greek government/Ministry of Education, 1977c, p. 1240).
Place: Another interesting point/finding of the research is the change of the place
of appearance in the Curriculum. The RE subject although considered a ‘secondary’
subject, has since the beginning, occupied the first place, because of the meaning of
honoring the sacred. That was a place that had a deeper meaning: the ‘holy’ start of the
Curriculum, the starting lesson that would transmit the values of Orthodoxia to all the
subjects to follow (Foteinos, 2013, p. 343). This concept is similar to the act of praying
in school in the morning, before the beginning of the lessons. The act of praying for
teachers and students together, was a symbolic act as to ‘sanctify’ the following in the
school context. These radical changes underline a general change to the whole system
of values and traditions. This tendency to leave tradition and religion behind, something
the influencers of the Curriculum did not plan on doing intentionally but was a change
that occurred around the time of the Millennium, is combined with the change of the
status of the RE subject in the Curriculum, projecting its change of place in society too
(Greek government/Ministry of Education, 1969a; 1969b; 1972; 1977a; 1977b; 1978a;
1978b; 1982; 1984; 2001; 2003; 2014).
Classification: The 1976-79 RE Curriculum is characterized as a Collection RE
Curriculum with very strong classification. Students are in that way, used to understanding
Religion as something that has nothing to do with real/everyday life, adhering strictly
to the one subject based learning. The structure of the content of the school courses,
followed the structure of the Faculty of Theology, as an academic field. Accordingly,
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most of the references were academic-scientific prestigious but had inadequate practical
implications in everyday life of students. A very strong classification of the subject’s
contents was projected, with most of the contents related to Christian Orthodox issues/
references. The only references regarding other religions were placed in a parenthesis
{( .…)} and only two were referred to i.e. (Judaism, Mohammadanism, not Islam),
adding etc. at the end, thus implying more religions (Greek Government/Ministry of
Education, 1977b).
Framing: The 1976-79 RE Curriculum is characterized as a Collection RE Curriculum
with very strong framing. It is a highly teacher-centered process. It means that this
RE Curriculum promotes a very narrow view in students’ perception of the world of
religions. Very detailed and specific knowledge is transmitted only through memorization
and acceptance as concrete knowledge where students have no active part in the process,
although it is written in the general goals of the subject: ‘to have an active part to the
religious life of our people’ (Greek Government/Ministry of Education, 1977b).
Additionally, in combination to the theoretical framework, in order to investigate the context
of the Curricula, we follow Bråten’s methodology:
Supranational: Greece applied to join the European Community in 1975 and
officially joined the European Community in 1981. This was a decision of the prime
minister Konstantinos Karamanlis to express the dissatisfaction of the Greek nation
over the lack of help from the N.A.T.O partners and The United States’ government
during the crisis in Cyprus, which ended with the Turkish occupation of 30% of the
island of Cyprus (Voulgaris, 2012, pp. 83-88).
National: The historical period in Greece since 1974 has been characterized by the
radical political change from Dictatorship to a Presidential Parliamentary Republic and
known as the “Political Changeover”. The time limit of these periods can be measured
from July 1974 until the first elections in 1977 or alternatively, the elections of 1981
(Gravaris, 2007, p. 52). These periods in Greek history have had a great impact on all
the societal, ideological, political, financial, strategical and cultural aspects of the latest
40 years of contemporary Greek society (Badiou, 2009, p. 35). From 1974 to 1981
the “Nea Dimokratia”(New Democracy) party was elected twice and the prime minister
Konstaninos K. Karamanlis led the country. Several changes occurred at the Ministry
of Education: The Ministers of Education of that era were Nikolaos Louros (24th July
1974-21st November 1974), Panagiotis Zepos (21st November 1974-5th January 1976),
Georgios Rallis(5th January 1976-28th November 1977), Ioannis Varvitsiotis(28th November
1977-10th May 1980) and finally Athanasios Taliadouros(10th May 1980-21st October
1981). In two elections the Minister of Education was changed five times, a fact that
underlines the constant changing of people in charge and a constant delay or loss of
time between the changes.
Subnational: The local political events and subnational processes were concerned
with the legalization of the Communist Party in 1976, in addition to the “anticommunist”
ideology which has affected all aspects of society since the Greek civil war (1946-1949).
The ‘certificates of social considerations’ needed for all transactions with Greek bureaucracy
ended and a more liberal ideology arose, but this became more obvious in the 1980s.
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There is still a strong connection with the past. National and religious identity is strong
because of a recent deficit of democracy. “Now, in the post political changeover period, the
danger of the distraction of the nation has been ceased, so the reformation of education can start.
Because when the country is at stake, education becomes a tool to reproduce all the national
and ideological values to maintain the political status” (Foteinos, 2013, pp. 671-672).
Societal: The educational reformation of 1976 functioned as one of the catalytic
factors that contributed to and, exerted considerable influence on, the transition that
followed years later in postmodern mass democracy, as it is configured today. The
individual steps of the reformation of 1976, each one distinguishable in its own way
but also constituting a whole, constituted the starting point for the formation of modern
social and educational reality. The official Greek Orthodox Church and the Universities
were more independent from the government, and the Army was politically neutral
(Kassimati, 1998, pp. 350-357).
Institutional: “The subjects of Ancient Greek, History and Religion are subjects that
contribute to the forming of the national-political identity of the nation, and this is why when
there is an attempt at reformation,one often finds a great resistance of the society and politicians
especially for these subjects. That happens because there is a strong connection with the past
that is expressed through a strong resistance to the changes’ (Foteinos, 2013, p. 617). The
attempt for educational reformation was characterised as an “aged newborn”, because
it was delayed and had many faults (Iliou, 1984). The political Changeover, and the
radical change from the Dictatorship status to the Democratic status of the country, had
an impact on the following years.
Instuctional: At that time there were no quidelines for teachers despite the sentences/
instructions we find in the Curriculum which are combined with the content analysis
about framing. The general quidelines regarded a teacher-centered learning with low
interaction between teacher-student. In general, no interaction between teacher and
students was documented, there were no specific instructions to the teachers for the
quality of communication, given using verbs (the only verb found was: mention). The
content was characterized as a catalog of contents in short sentences. References for the
evaluation of students was based on strict memorization methods. Words as: “in short,
in general, focusing on the basic, meaning, meaning of the main” imply a strict teachercentered learning process, based on memorizing with no evidence of student-centered
methods (Greek Government/Ministry of Education, 1977b).
Experiential: As Braten recommends for examining this level it would be preferable to
inteview students. At ‘experiential’ level more can be said in the addition of interviews
for evaluating the students’ views. With the students’ point of view and their perspectives
added, the research will be more complete and with some further interesting points
to discuss. Different categories of the contents of the Curriculum will generate further
discussion as to what was important in the past and what will be important in the
future for students to be taught. The students born in 1967-1970, nowadays forty fivers
(45+), would have been interviewed and the findings would contribute to the tracing
of the ‘religious educational identity’.
From all the above aspects, we value that the Religious Educational Identity of
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the late 70’s can be characterised as a close/ narrow RE identity focucing only on one
religion, the religion of the majority of Greek citizens at the time of the late 70’s.
(Greek Orthodox Christians). Furthermore, when one is examining the general values/
goals of the subject it is noticeable that national identity was complex and combined
with religion and that this type of national identity was projected in the Curriculum
and in the general goals of Education (Giagazoglou, 2004). Language and religion are
the two most valuable connecting parts of the Greek nation’s identity (Aggelopoulos,
2000). Other aspects of the Greek nation’s identity can be pointed as Foteinos (2013,
p. 613) refers to the following: ‘…The second most important part of the Greek identity was
Christianity (Orthodoxia). But when (Christianity) was turned into a school subject, it was
disconnected from the essential meaning of love and tolerance for others. It was transformed
into a tool of political influence and dominance (Church, political parties etc.).’

4.1 Restrictions-suggestions for future studies
This is a formation of an idea in progress. So, we realise, that can be improved in the
future by adding into the research both quantitative and qualitative data, that will
promote science further. Another point is that during the analysis there were some
references that were used in different categories. It is very important to clarify and
decide from the beginning of the process which way of categorising will follow and
stay strictly focused on that.
Combing the data from the RE curriculum, while testing their application in every
day school life could also be of much benefit and have even more detailed results. The
analysing and characterising of RE Curriculum in other time periods under the lens of
the Bernsteinian theory can hugely benefit the research for the future of the RE subject.
The research will raise interesting outcomes once the RE Curriculum of different time
periods are examined, under the same concept. Then a comparative view of the course
of the RE subject will provide significant points of interest for the status of the RE
subject in Greece’s political, historical and societal unique context.
As a conclusion it can be said that the study of RE Curricula is very complex and
has many aspects that need to be taken under consideration. All the research should
be focused on the RE identity that our students form, enabling them to communicate
with religious others in our global and constantly transforming world. KoukounarasLiagkis (2015, p. 149) notices that: ‘The RE Curriculum in the contemporary school has to
value the history and tradition of the subject in the educational system but also must respect the
cultural-social context, but most of all the pedagogical processes in the relations between school
and religion… it is not a political issue with pedagogical aspect, but a pedagogical issue with
political references’. The pedagogical aspects should surpass the political influences and
the ‘religious educational identity’ of our students must be the centre before planning
the Curriculum. An open, integrated religious educational identity is what our times
demand. Knowledge should relate to real life to have an essential meaning for the
students, while the subject of Religious Education will correspond to real life issues
and focus on modern and student-centred techniques.
Our students are raised in a continuously changing world. They will definitely,
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be related to ‘religious significant others’, as the current historical, political and
societal circumstances result in a multicultural and multireligiοus society. The effects
of immigration, with foreign people immigrating to Greece and on the other hand,
Greek students immigrating abroad because of the economic problems in Greece, make
the issue of religious diversity and pluralism essential. Assisting students in finding a
meaning in this harsh era through RE could offer much in their well-being.
Which type of ‘educational religious identity’ will be preferred in future society is
a matter of concern for the researchers of Religious Education and the future of the
school subject. We are confident that all the new scientists in the field of Religious
Education have much to offer in re-evaluating the status of the subject and with their
scientific research, claim a place in the Educational System and in Society, from which
the students of the future will benefit much.
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Abstract
This paper begins by reviewing the evidence from international research concerning
the personal and social correlates of prayer frequency during childhood and
adolescence. Overall these data continue to support the view that young people
who pray not only report higher levels of personal wellbeing but also report
higher levels of pro-social attitudes. These findings raise a research question of
particular relelvance within church schools regarding the factors that predict
higher levels of prayer activity among students. The Student Voice Project offers
data that can illuminate this research question. Among the 3,101 9- to 11-yearold students who participated in the project 11% prayed daily, 9% at least once
a week, 32% sometimes, 11% once or twice a year, and 37% never. The present
paper tests the power of four sets of predictor variables to account for individual
differences in prayer frequency among these students: personal factors (age and
sex), psychological factors (using the three dimensional model of personality
proposed by Eysenck), church attendance (self, mother, and father), and family
discussion about prayer (mother, father, and grandparents). Multiple regression
analyses identified discussion of prayer with mother as the single most important
predictor. These findings locate the development of the practice of prayer within
the home, even more than within the church.
Key words: psychology of prayer, parental influence, church schools, children.

1. Introduction
In the early days of the psychology of religion prayer held a central and important
place. For example, William James (1902) spoke of prayer as ‘the very soul and essence
of religion’; Coe (1916) considered that ‘a history and psychology of prayer would be
almost equivalent to a history and psychology of religion’; and Hodge (1931) in his book,
Prayer and its psychology, argued that ‘prayer is the centre and soul of all religion’. By
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the mid-1980s, however, this early focus within the psychology of religion had waned
to the point that Finney and Maloney (1985) concluded that:
Nowhere is the long standing breach between psychology and religion more
evident than in the lack of research on prayer. Only a few studies of prayer exist
inspite of the fact that prayer is of central religious importance.
A similar point was made by other reviews of the literature conducted during the
late 1980s, including Hood, Morris, and Watson (1987, 1989); Poloma and Pendleton
(1989), and Janssen, de Hart, and de Draak (1989).
A renewed interest in the psychology of prayer was documented and further
stimulated during the 1900s and early 2000s by a new generation of studies as illustrated
by Brown’s (1994) book, The human side of prayer, and by Francis and Astley’s (2001)
reader, Psychological perspectives on prayer. One particular strand within this re-emerging
literature on the psychology of prayer has focused on the place of prayer within the lives
of children and young people. This strand has involved both qualitative and quantitative
research methods addressing a range of different research questions.
Studies employing qualitative methods have explored: prayer as a positive activity
for primary school students (Mountain, 2005); the awareness of connections between
positive emotion and prayer and between negative emotion and prayer among 4- to
8-year old children (Bamford & Lagattuta, 2010); student attitudes to prayer at an
American modern Orthodox Jewish high school (Lehmann, 2010); the psychological
and spiritual significance of children’s prayers from prayer books left in the chapel of a
children’s hospital (Langford, 2015); the use of prayer among 15-year-old competitive
athletes (Hoven & Kuchera, 2016); the contribution of prayers to shaping literacy
within a Catholic primary school (Papen, 2018); and the experiences of students in
the implementation of prayer services in religious high schools in Israel (Kohn, 2018).
Studies employing the quantitative methods have explored: the role of prayer in
promoting spiritual wellbeing among Pentecostal youth (Tshabalala & Patel, 2010); the
connection between prayer and emotional stability among 15- to 18-year-old students
(Pajevic & Hasanovic, 2014); and the effects of formal instruction on Jewish adolescents’
attitudes toward prayer (Sigel, 2016). Quantitative studies concerned with identifying
and assessing the antecedents, correlates, and consequences of individual differences
in prayer activities or prayer experiences face the added difficulty of differentiating and
isolating the effects of prayer from other associated religious practices. In one attempt
to bring prayer into sharper focus in such quantitative studies, Francis and colleagues
have designed a series of analyses that explore the effects of prayer after controlling for
personal factors (age and sex), psychological factors (personality), and public religion
engagement (church attendance). Within this series of analyses consistent data reported
that young people who prayed displayed a greater sense of purpose in life, a higher
level of personal happiness, and greater commitment to pro-social attitudes.
The best documented of these three areas (purpose in life, personal happiness, and
pro-social attitudes) concerns research linking prayer frequency with purpose in life,
as explored by Francis and Burton (1994), Francis and Evans (1996), Francis (2005),
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Francis and Robbins (2006), and Francis and Penny (2016). For example, Francis and
Penny (2016) drew on data provided by 10,792 13- to 15-year-old students from five
different parts of the UK (England, Northern Ireland, Scotland, Wales, and London).
After controlling for personal factors (age and sex), psychological factors (extraversion,
neuroticism, and psychoticism), and religious factors (affiliation and worship attendance),
the data demonstrated that prayer frequency added additional prediction of enhanced
levels of purpose in life among young people, and that prayer frequency was a stronger
predictor of purpose in life than religious affiliation or worship attendance.
Francis and Fisher (2014) explored the connection between prayer and personal
happiness, using the Oxford Happiness Inventory proposed by Argyle, Martin, and
Crossland (1989). The additional contribution to knowledge made by this study was
twofold. The study provided a different conceptualisation of wellbeing (personal
happiness in place of purpose in life) and a better established measure of wellbeing (a
29-item measure in place of a single-item index). Drawing on data provided by 1,002
12- to 18-year-old students in Victoria, Australia, this study demonstrated a significant
positive correlation between prayer and personal happiness, after taking into account
personal factors (age and sex) and psychological factors (extraversion, neuroticism, and
psychoticism).
Francis and Robbins (2006) explored the association between prayer and pro-social
ttitudes. In this study they employed three six-item measures of pro-social attitudes
(attitude toward school, attitude toward law and order, and attitude toward substances).
Drawing on data provided by 12,717 13- to 15-year-old students who never attend
church, and after controlling for personal factors (age and sex) and psychological factors
(extraversion, neuroticism, and psychoticism) this study demonstrated that prayer was
associated with higher levels of pro-social attitudes across all three domains, involving
a more positive attitude toward school, a more positive attitude toward law and order,
and a less positive attitude toward substances.

1.1

Research question

In light of the studies that suggest measures of prayer frequency can predict higher
levels of wellbeing during childhood and adolescence (purpose in life and personal
happiness) and enhanced levels of prosocial attitudes (attitude toward school, attitude
toward law and order, and attitude toward substances), the present study proposed
to focus on the factors that may predict individual differences in prayer frequency
during childhood. Previous research has identified four areas that should be taken
into account: personal factors, psychological factors, parental worship attendance, and
parental religious engagement.
Personal factors. The two personal factors that routinely predict individual differences
in religiosity (including prayer) during childhood and adolescence are sex and age.
From the early review of empirical findings within the psychology of religion reported
by Argyle (1958), sex differences have been seen as one of the best established findings,
at least within Christian and post-Christian contexts: women emerge as more religious
than men. Argyle’s (1958) conclusion has been confirmed by the more recent review
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reported by Francis and Penny (2014). The decline in religiosity during the years of
childhood and adolescence has also been documented by a number of studies and
analysed in some depth by Kay and Francis (1996) in their book, Drift from the churches.
Psychological factors. A number of studies have explored the relationship between
frequency of personal prayer and personality drawing on Eysenck’s dimensional model
of personality. Eysenck’s model of personality, operationalised by instruments such
as the Eysenck Personality Questionnaire (Eysenck & Eysenck, 1975), the Revised
Eysenck Personality Questionnaire (Eysenck, Eysenck, & Barrett, 1985) and the Eysenck
Personality Scales (Eysenck & Eysenck, 1991), maintains that abnormal personality
(poor functional psychological health) is not discrete from, but continuous with, normal
personality (good functional psychological health). Accordingly, neurotic disorders lie
at one extreme of a dimension of normal personality, ranging from emotional stability,
through emotional lability, to neurotic disorder. Similarly, psychotic disorders lie at one
extreme of another dimension of normal personality, ranging from tendermindedness,
through toughmindedness, to psychotic disorder. Eysenck’s model also maintains that
the two dimensions of neuroticism and psychoticism are orthogonal and independent of
each other. Alongside the measures of neuroticism and psychoticism, Eysenck’s model
adds a third dimension of personality which is not itself concerned with psychological
disorder. This third dimension ranges from introversion, through ambiversion, to
extraversion. Eysenck’s questionnaires designed to measure these three dimensions of
personality also routinely include a lie scale.
An initial study conducted among a sample of 230 16- to 18-year-old female
students, reported by Francis and Wilcox (1994), found no significant correlations
between prayer frequency and either extraversion scores or neuroticism scores, but a
significant negative correlation between prayer frequency and psychoticism scores. In
other words, individuals who record low scores on the psychoticism scale are more
likely to engage in prayer. This key finding has been supported by studies conducted
in the United Kingdom (e.g. Smith, 1996; Francis, Robbins, Lewis, and Barnes, 2008).
In the United States of America (Lewis & Maltby, 1996; Maltby, Talley, Cooper, & Leslie,
1995; and in Australia (Kaldor, Francis, & Fisher, 2002).
This established connection between prayer and personality is important to the present
enquiry for both conceptual and practical purposes. Conceptually, the connection between
prayer and personality is consistent with the implications of Eysenck’s dimensional model
of personality for explaining individual differences in tenderminded social attitudes in
general (Eysenck, 1975, 1976) and in religiosity in particular (Francis, 1992). Practically,
the connection between prayer and personality emphasises the importance of taking
personality factors into account when constructing a model designed to explore and to
explain individual differences in prayer frequency.
Personal worship attendance. A couple of studies in the early 1990s explored the
effect of parental worship (or church) attendance on an attitudinal predisposition to
pray and on the practice of prayer during childhood and adolescence, employing path
analysis that also took into account personal factors (sex), social factors (social class),
and contextual factors (type of school). In these two studies attitudinal predisposition to
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pray was assessed by a six-item Likert scale (scored on a five-point rating from disagree
strongly, through not certain, to agree strongl), and parental worship attendance was
rated by the young participants on a five-point scale of frequency for mothers and for
fathers separately. In the first study data were provided by 4,948 11-year-old students
in England (Francis & Brown, 1990). In the second study data were provided by 711
16-year-old students in England (Francis & Brown, 1991). In both studies parental
worship attendance was seen to be a highly significant predictor of child worship
attendance and child worship attendance was seen to be a highly significant predictor of
prayer frequency. According to this model the effect of parental worship attendance on
child prayer frequency was routed via child church attendance. Among the sample of
11-year-old students in addition to this effect routed via child worship attendance there
was a further direct effect of parental worship attendance on prayer frequency among
young people. Among the sample of 16-year-old students the whole effect of parental
church attendance on child prayer frequency was routed via child church attendance.
Parental religious engagement. While the two studies published by Francis and Brown
(1990, 1991) conceptualised parental influence on religious practice (both church
attendance and personal prayer) during childhood and adolescence in terms of parental
worship attendance, studies conducted as part of (or as influenced by) the Australian
National Church Life Survey broadened the research agenda to embrace an examination
of other ways in which parents may encourage or nurture religious practices in general
among their children. For example, in their report on the survey conducted among
10,101 10- to 14-year-old attenders within the 2001 Australian National Church Life
Survey, Bellamy, Mou, and Castle (2005) found that parents have a central role in the
development of faith. They concluded that the practice of family prayer times, the
encouragement of a personal devotional life for children and parents simply being
prepared to talk with their children about faith are all aspects that are positively related
to higher levels of belief and a more positive attitude toward and involvement in church
life. In their report on the survey conducted among 6,252 8- to 14-year-old attenders
within the 2011 Australian National Church Life Survey, Francis, Penny, and Powell
(2018) found that these data confirmed the power of parental example on frequency
of church attendance. Frequent attendance among young churchgoers occurred when
both parents attended as well. The most positive attitude toward their church was found
among young churchgoers who had the opportunity to talk about God with their parents
and who did not feel that their parents made them go to church. Young churchgoers
responded to parental encouragement better than to parental pressure.

2.

Method

2.1. Procedure
All Church in Wales primary schools were invited to participate in a three-year project
designed to profile their students experience of and engagement with religious practices,
including personal prayer. From the total of 149 Church in Wales primary schools
catering for key stage two students across the six Anglican Dioceses (Bangor, Llandaff,
Monmouth, St Asaph, St Davids, and Swansea and Brecon), 88 schools participated
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in the student survey conducted during the third year of the project (2016-2017).
The schools were asked to administer the questionnaire in normal class groups to all
year five (9- to 10-year-old) students and to all year six (10- to 11-year-old) students
throughout the school. Students were asked not to write their name on the booklet and
to complete the survey without discussing their answers with their peers. They were
assured of confidentiality and anonymity. Although students were given the choice not
to participate very few declined to do so. All told 3,142 year-five and year-six students
participated in the survey.

2.2

Instrument

Religious affiliation of students was assessed by the question, ‘What sort of place of worship
do you go to?’ followed by the options: none, Baptist, Church in Wales, Methodist,
Pentecostal, Roman Catholic, Presbyterian, Mosque, Synagogue, Gurdwara, Other.
Church attendance of students, mothers, and fathers was assessed by the question:
‘Apart from special occasions (like weddings) how often do you /does your mother/does
your father attend a place of religious worship (e.g. church, mosque, temple, etc…)?
followed by the options: never (1), once or twice a year (2), sometimes (3), at least once
a month (4), and weekly (5).
Personal prayer of students was assessed by the question, ‘Do you pray when you are
on your own?’ followed by the options: never (1), once or twice a year (2), sometimes
(3), at least once a week (4), and daily (5).
Personality was assessed by the Junior Personality Scales in Three Dimensions
(JPS3D: Francis & Lankshear, in preparation). This instrument proposed three six-item
measures of extraversion, emotionality, and toughmindedness. Each item was rated on
a five-point Likert scale: disagree strongly (1), disagree (2), not certain (3), agree (4),
and agree strongly (5).
Family discussion of prayer was assessed by three items, ‘I often talk about prayer
with my mother’, ‘I often talk about prayer with my father’, and ‘I often talk about
prayer with my grandparents’. Each item was rated on a five-point Likert scale: disagree
strongly (1), disagree (2), not certain (3), agree (4), and agree strongly (5).
Personal factors were assessed by two dichotomous variables: sex, male (1) and female
(2); and school year, year five (1) and year six (2).

2.3

Participants

The 3,142 participants comprised 1,585 males and 1,557 females; 1,614 year-five students
and 1,528 year-six students.
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Table 1. Frenquecy of personal prayer
Self %
37
11
32
9
11

Never
Once or twice a year
Sometimes
At least once a week
Daily

Table 1 presents the frequency with which the students reported praying when they are on their
own. These data indicated that roughly one in ten students prayed every day (11%) and that
a further one in ten prayed at least once a week (9%). Slightly more than four in ten prayed
sometimes (32%) or at least once a year (11%). Slightly fewer than four in ten never prayed (37%).

3.2

Mapping church attendance

Table 2. Frenquecy of church attendance
Never
Once or twice a year
Sometimes
At least once a month
Weekly

Self %
29
14
32
9
16

Mother %
47
19
19
5
10

Father %
59
19
14
3
5

Table 2 presents the frequency with which the students, their mothers, and their fathers, attended
a place of worship, not including special occasions like weddings. These data indicated that
weekly attendance was reported by 16% of the students, by 10% of their mothers and by 5% of
their fathers. When weekly attendance and attendance at least once a month were agregated, the
data indicated that 25% of the students, 15% of their mothers, and 8% of their fathers attended
a place of worship at least once a month. Taking a different perspective, 29% of the students,
47% of their mothers, and 59% of their fathers never attended a place of worship.

3.3

Mapping family discussion

Table 3. Discussion about prayer
I often talk about prayer with my mother
I often talk about prayer with my father
I often talk about prayer with my grandparents

Yes %
23
16
20

Note: Yes = sum of agree and agree strongly responses
Table 3 presents the frequency with which the students perceive prayer to be discussed with
their family. The data indicate that 16% of the students consider that they often talk about
prayer with their father, and that the proportions rise to 20% who consider that they often
talk about prayer with their grandparents, and to 23% who consider that they often talk about
prayer with their mother.
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3.4

Testing the measure of personality

Table 4. Scale properties of personality measure
Extraversion
Emotionality
Toughmindedness

N items
6
6
6

alpha
.66
.77
.75

Mean
23.86
16.78
10.08

SD
4.10
5.50
4.22

Table 4 presents the psychometric properties of the Junior Personality Scales in Three Dimensions
(JPS3D), in terms of the alpha coefficients (Cronbach, 1951), the means and the standard
deviations. These data indicate satisfactory levels of internal consistency reliability for such short
instruments (DeVellis, 2003).

3.5

Examining correlations

Table 5. Regression model on student prayer frequency
Personal factors
sex
school year

r

Model 1

Model 2

Model 3

Model 4

.14***
-.03

.14***
-.03

.12***
-.03

.09***
-.04*

.09***
-.02

Psychological factors
extraversion
emotionality
toughmindedness

.07**
.00
-.11***

.09***
.08***
-.12***

.08**
.09***
-.08***

.04*
.07**
-.06***

Worship attendance
self
mother
father

.39***
.41***
.37***

.20***
.18***
.15***

.13***
.10***
.11***

Family discussion
mother
father
grandparents

.49***
.40***
.42***

R2
∆ R2

Note:

.29***
-.03
.14***
.02
.02

.04
.02

.24
.20

.34
.11

** p < .01; *** p < .001

The first column in table 5 presents the bivariate correlations between the students’ frequency
of prayer and the range of predictor variables assembled in the analysis. These correlations are
grouped within four fields of personal factors, psychologicl factors, worship attendance, and
family discussion. In terms of personal factors, the correlation coefficients indicate a statistically
significant association with sex (females recording a higher level of personal prayer than males),
but no significant age effect (comparing year-five with year-six students). In terms of psychological
factors, no significant association was found with emotionality, but significant correlations were
found with both extraversion and toughmindedness (higher levels of personal prayer were
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reported by those who scored higher on the extraversion scale and lower on the toughmindedness
scale). In terms of worship attendance, significant correlations were found with personal worship
attendance, mothers’ church attendance and fathers’ church attendance (higher levels of personal
prayer were reported by those who attended church themselves, whose mother attended church,
and whose father attended church). In terms of family discussion, significant correlations were
found with frequency of discussion with mothers, with fathers, and with grandparents (higher
levels of personal prayer are reported by those who often talked about prayer with these members
of their family).

3.6

Examining more correlations

Table 6. Correlation matrix: Worship and conversation
Worship self (WS)
Worship mother (WM)
Worship father (WF)
Talk mother (TM)
Talk father (TF)
Talk grandparents (TG)

Note:

Sex
.08***
.07***
.05***
.05***
.03***
.06***

TG
.29***
.29***
.27***
.68***
.65***

TF
.31***
.32***
.40***
.77***

TM
.37***
.42***
.35***

WF
.49***
.64***

WM
.62***

*** p < .001

Examining the correlations with personal prayer one-by-one may disguise the
way in which the three components of worship attendance and the three components
of family discussion are likely themselves to be highly intercorrelated. Table 6 now
presents these intercorrelations together with the effect of sex differences. These data
demonstrate the strong correlations between the three variables concerning talking with
mother, talking with father and talking with grandparents. Here is clear evidence of
the close way in which religion is transmitted within families. Not unsurprisingly there
are also strong correlations between parental church attendance and discussions about
prayer among family members. Families that talk about prayer also tend to engage in
church attendance.

3.7

Engaging multiple regression

In order to clarify the complex pattern of associations between worship attendance and
discussion about prayer in the home, table 5 also introduces a series of four regression
models in which fixed order entry was employed to bring all four sets of variables
into consideration. In model one, just personal factors were entered (sex and age). Sex
was shown to be significant, but age was not. In model two, psychological factors were
added (extraversion, emotionality, and toughmindedness). The introduction of these
psychological factors did not disturb the effect of sex, and show that, when considered
together all three psychological factors are significant. Higher prayer frequency is
assoicated with extraversion, with emotionality, and with tendermindedness. In model
three worship attended was added (personal attendance, mothers’ attendance and
fathers’ attendance). All three variables contribute independent predictive power. Higher
prayer frequency is associated with the whole family attending church. In model four
family discussion was added (talking with mother, talking with father, and talking
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with grandparents). Significant additional variance is explained by adding family
discussion. According to this model discussion with mother is particularly important
and the importance of discussion with mother is augmented further by discussion with
grandparents. Discussion with fathers, however, does not add further effect.

4. Conclusion
Recognising that prayer frequency during childhood and adolescence has been shown
by previous research to function as a significant predictor of higher levels of personal
wellbeing (as assessed by a sense of purpose in life and personal happiness) and of
pro-social attitudes (as assessed by attitude toward school, attitude toward law and
order, and attitude toward substances), the present study set out to focus on the factors
that may predict individual differences in prayer frequency among 9- to 11-year-old
students within Church of Wales primary schools. Previous research has identified four
areas that should be taken into account: personal factors, psychological factors, parental
worship attendance, and parental religious engagement.
In a study conducted among 3,101 students; personal factors were conceptualised in
terms of sex and age; psychological factors were conceptualised in terms of extraversion,
emotionality, and toughmindedness; worship attendance was conceptualised in terms
of self, mother and father; and family religious engagement was conceptualised in
terms of conversations about prayer with mother, father and grandparents. Five main
conclusions emerge from these new data.
First, when all four factors (personal factors, psychological factors, worship attendance,
and family discussion) are considered simultaneously within the same statistical model,
the strongest factor in shaping prayer frequency among 9- to 11-year-old students is
what happens in the home. Of special importance is conversation with mother alongside
conversation with grandparents. Prayer is transmitted inter-generationally when all
three generations comprise praying people. The importance of grandparents within
this model is significant. Grandparents add statistical weight in addition to the weight
carried by parents.
Second, although the bivariate correlations between prayer frequency and family
discussions with mother, with father, and with grandparents are all highly significant,
within the multiple regression model, the strongest influence within the home in shaping
prayer frequency among 9- to 11-year-old students is clearly focused on the mother.
Third, the primary influence of conversation with the mother is not, however,
independent of the influence of the father on worship attendance. The regression
model confirms that worship attendance is an important predictor of prayer frequency,
Moreover, the influence of the church is strongest when the child’s church attendance
is supported by the attendance of both mother and father.
Fourth, personal factors make a significant contribution to prayer frequency in
addition to the effects of worship attendance and support within the family. Girls are
more likely to engage in prayer than boys. This finding is consistent with the main
body of research within Christian and post-Christian contexts, as documented by Argyle
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(1958), Francis and Penny (2014), and many others.
Fifth, psychological factors make a significant contribution to prayer frequency in
addition to the effects of worship attendance, support within the family, and personal
factors. All three personality factors have a significant impact. Higher levels of prayer
frequency are associated with higher extraversion scores (extraverts are generally
more likely to engage in conversation); higher emotionality scores (more anxious and
neurotic individuals may be more likely to engage in seeking support); and lower
toughmindedness scores (tenderminded individuals are more likely to see the value
in religion). These findings are broadly consistent with the body of previous research
reviewed in the introduction to this paper.
A major limitation with the present study concerns its focus on and operationalisation
of just one aspect of prayer among 9- to 11-year-old students, namely prayer frequency.
Although this measure provides good and consistent power (both as a predictor of
personal and social correlates of prayer and as a dependent variable indentifying
predictors of individual differences in prayer practice), empirical studies concerned
with the psychology of prayer have also conceptualised and operationalised richer and
better nuanced measures of prayer. Future research in the tradition of the present study
could benefit from employing a wider range of measures of prayer.

4.1

Application

The findings from the present study may be of interest to churches that share a concern
for the transmission of the Christian faith to the current generation of young people
growing up in a largely de-churched or unchurched environment. Within the current
sample of 3,101 9- to 11-year-old students attending church schools within Wales,
around one in ten (11%) were growing up with the practice of praying every day; one
in ten (10%) were living in a household where mother was reported to attend church
weekly, and one in twenty (5%) were living in a household where father was reported
to attend church weekly. Those young people who were praying had been influenced by
attending church, by attending church with their parents, and by discussing prayer with
their parents and with their grandparents; but the most important of these influences
was the discussion that goes on across the three generations.
Many of the classic documents of the Catholic Church on Christian education have
been clear to stress the collaboration of three core agencies (parents, school, and Church),
as documented for example in Gravissimum educationis (Second Vatican Council, 1965).
Empirically the primacy among these three core agencies may vary according to the
strength of the Christian tradition within the wider society. The present data confirm the
view that in largely de-churched or un-churched societies responsibility may fall more
heavily on the family when neither schools nor churches may be well equipped to do
that job on behalf of Christian parents. If the churches were to recognise this situation
and give due weight to it, their primary emphasis within Christian education may
need to be oriented toward equipping parents (and grandparents) as effective Christian
educators within the home. A good starting point to effect this emphasis may be on
strengthening parents’ (and grandparents’) commitment to be seen as praying people
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and their capacity to engage their children (and grandchildren) both in the practice of
prayer and in intelligent conversation about prayer.
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Abstract
The author hopes this effort will help to promote the understanding that Religious
Education (RE) efforts in the United States would benefit from an expanded
curriculum moving toward a truly inclusive catholic worldview. A Roman Catholic
who writes from the perspective of citizen of the United States and student of
the public education system through secondary school, the author advocates for
incorporation of an expanded curriculum in Catholic Christianity, one which would
embrace RE efforts in the public sphere. This reorientation of RE would allow
the Church to be ever-increasingly open to— and informed by— the voices of all
persons, including those previously marginalized. Such orientation is based on—
and reciprocally promotes— recognition of the fullness of the human dignity of
all persons. A more comprehensive curriculum takes into account that authentic
RE cannot be solely an intramural affair. A worldview which is truly catholic is
fully open to the perspective to the other; and the resultant mutual enrichment
and understanding can move participants to be much needed instruments for
peace in the world.
Key words: Informed worldview, Roman Catholic Religious Education, United States.

Introduction
Elsewhere, I have explored an approach for Roman Catholic Religious Education (RE)
which is more holistic than those typically in place in the United States. Such an approach
strives for a fully-realized human potential and eschews polarizing so-called religious and
secular dimensions of human existence, a false dichotomy found in post-Enlightenment
Christianity in the West (Mascitello, 2015, p. 110). A more comprehensive curriculum
recognizes the contributions of all the dimensions of life in its various stages which
contribute to the formation of a worldview for the Christian practitioner (p. 203).
In the United States, the majority of children attend public schools, and the population
of Catholic schools continues to decline. Supplemental RE programs, sometimes called
faith formation, are offered for Roman Catholic children at the local level, generally at
parish churches. These programs are scheduled at times outside of compulsory public
education and thus have come to be considered extra-curricular. These supplemental
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parochial efforts generally end with the celebration of the Confirmation of the child, at
some time between the sixth and tenth grades. Incorporation of RE into the curriculum
of public schools would allow participants to expand their worldviews via clarification
of their own views and dialogue with those of other perspectives. The worldviews of
these young people would expand as they are open to— and informed by— the voices
of all persons, including those previously marginalized (Sporre, 2010, pp. 72-73).

The Public Sphere
The founders of the United States recognized the importance of principle of separation
of church and state for the newly formed republic. Although the use of church-state
language was introduced by founding father Thomas Jefferson in 1804, the term was
not utilized much in the United States until the late nineteenth century (Moran, 2016,
p. 223). The institutions of church (specifically for the scope of this article the Roman
Catholic Church) and state have had an ambivalent relationship throughout the history
of the United States. Compulsory formal education has been contextualized by this
relationship, as outlined by Steven K. Green, who notes that by the nineteenth century
in the United States:
In public education, the notion of nonsectarian instruction went through several
stages, with many school districts minimizing the religious content of the exercises in
response to complaints by Catholics, Jews, and other religious minorities. A handful
of state courts even struck down the religious exercises as being inconsistent with
separation of church and state. By late century, many Protestant leaders complained that
public schools were being “secularized.” In contrast, a growing number of educators,
intellectuals, and freethinkers commended the changes to public education, calling for
a more rigorous application of church-state separation (Green, 2014, p. 12).
The American Civil Liberties Union (ACLU) defines itself as an organization which
preserves the rights of individuals as the “guardian of liberty, working in courts,
legislatures, and communities to defend and preserve the individual rights and liberties
that the Constitution and the laws of the United States guarantee everyone in this
country” (About the ACLU). Staunch defenders of the Establishment Clause of the
Constitution of the United States, the ACLU nevertheless affirmed the value of promoting
the understanding of religions and published the Joint Statement of Current Law on Religion
in the Public Schools, which has been ratified by several dozen religious organizations.
The document summarizes the current understanding that publicly-funded schools have
not been declared by the courts as “religion free zones” (Joint Statement, Introduction).
Schools may teach about religion, and include such considerations as the influence
religion has had on the advancement of civilization through the arts (pp. 5-6). The
teaching about religion and its influences must be mutually exclusive from the teaching
of— or advocacy for— any religion or religious practice. The teaching of values fits this
schema, especially with regard to “civic virtues” such as good citizenship, honesty, and
respect. Other values may be taught including sexual abstinence and contraception, as
the “fact that most, if not all, religions also teach these values does not make it unlawful
to teach them” (p. 16).
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Having experienced discrimination while growing up as a Jew in a predominantly
Christian area, Linda K. Wertheimer became an advocate for the teaching about religion
in public schools. Her advocacy is disclosed in the title of her 2015 work Faith Ed.:
Teaching About Religion in an Age of Intolerance in which she dismisses anecdotal
evidence refuting the benefit of RE in the public sphere. Among the stories she recounts
is that of an incident which became known as “Burkagate” which involved a teacher
in the United States who introduced her students to garb from Middle Eastern cultures
found in Kuwait, Saudi Arabia, and Afghanistan as an exercise in mutual understanding.
Some of her students donned the garb and posted pictures wearing it on social media.
The teacher was forced into retirement after her extensive teaching career came under
attack with a flurry of e-mails accusing her of “corrupting children and attempting to
convert them to Islam” (Wertheimer, 2015, p. 2).
Wertheimer recounts undercurrents of support for bridging the gap between the
public sphere and religion in the middle of the twentieth century driven by reports
issued by the American Council on Education and the words of Supreme Court Justice
Tom C. Clark in a decision regarding the removal of prayer from public schools. Clark’s
response to those who held that public education in the United States was advancing
a religion of secularism was that in practice, religion in schools must not be treated
with hostility. Incorporation of RE in schools is an important part of a well-rounded
curriculum, since “It might well be said that one’s education is not complete without
a study of comparative religion or the history of religion and its relationship to the
advancement of civilization” (cf. Wertheimer, 2015, p. 164).
In support of her promotion of at least an understanding of various religious
worldviews, Wertheimer recounts RE efforts in the community of Modesto, California
where a course on world religions was introduced subsequent to meetings held with
religious leaders regarding advocacy for gay rights after a bias incident in the community
(162ff). Extolling the successes in Modesto and some other efforts in her chapter four
Raising Religiously Literate Americans, Wertheimer notes that these efforts have led to
observable measures of increase in tolerance and understanding of diversity (pp. 181184). In 2014, lawmakers in California recommended that all public school districts in
that state adopt the Modesto RE model. Apparent success of the model and legislative
advocacy for it notwithstanding, there is a general lack of implementation of RE efforts
in California and in the public sphere in general throughout the United States (p. 185).
That RE is rarely seen as a component of public compulsory education in the United
States differentiates the educational experience in the United States from many other
nations. Within the curriculum in the United States, references to religion sometimes
appear within discussions about the humanities, history, or other subjects. However,
the ongoing reality is that reference to religion and its influences offer a marginalized
appropriation of religious thought, belief, and practice within public schooling curriculum.
Advocates for compulsory RE tend to see their advocacy as a response to the call for
expanded worldviews, encompassing greater understanding and tolerance among people
with various religious understandings. Such a response is offered by Marios KoukounarasLiagis via his Compulsory Religious Education: A Justification Based on European Experience.
Koukounaras-Liagis posits that RE is “indispensable to a contemporary curriculum
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that helps students to cope with the world they live in, and one in which religious
practices and beliefs need to be comprehended” (Koukounaras-Liagis, 2012, p. 44).
He submits that full state control over the content—where religious organizations have
limited advisory roles— should alleviate concerns about proselytizing. Other qualifiers
are offered which make the idea more tenable to educators in the United States. RE in
the public sphere must be a fully enlightened, pluralistic, post-modern, student-centered
constructivist approach (p. 47).
John Valk identifies a factor which further contributes to the de-emphasis of RE
in the public sphere, the distancing of the academic world from theological studies,
especially in the West. The move toward secularization in many institutions is advanced
by the dissociation of institutions from their religiously-founded roots. Additionally,
there is a tendency to compartmentalize disciplines which has distanced them from
one another and certainly from expansive considerations of ultimate meaning (Valk,
2010, pp. 104-106).
Valk’s position is that the more inclusive term of worldview should be used to
supplant religion in order to include those who have no inclination toward religious
sensibilities. Sufficiently interdisciplinary, worldview education endeavors to incorporate
both secular and religious perspectives while rejecting “the secular notion that religious
beliefs can be relegated to the private sphere” (p. 107). Perhaps ideas from Valk and
those he cites can inform efforts in the public sphere in the United States to allay fears
of proselytizing of students via public RE efforts.

Efforts within the Roman Catholic Church
Religious educator Gabriel Moran begins consideration of the current state of RE
by musing over whether Roman Catholic (and other) religious leaders have a true
understanding of what RE in the world today entails (Moran, 2016, p. 214). Moran
traces the history of the term Religious Education as a modern construct evolving from
a Unitarian usage in the nineteenth century. Within Roman Catholicism, the emphasis
has been on Catholic Education, an effort promoted through its Catholic parochial school
system (p. 217). Those who did not attend Catholic schools attended supplemental
sessions sponsored by the Confraternity of Christian Doctrine (CCD) which were generally
in a similar format to Protestant Sunday School models. Without proper emphasis and
funding, CCD efforts foundered. Generally scheduled outside of the times of compulsory
state-sponsored education, these efforts tend to be considered “extra-curricular” rather
than an important component of a student’s educational curriculum. The term Religious
Education eventually took hold in Roman Catholicism and is still widely used; however, it
is often directly identified with CCD and its shortcomings, and thus lacks the multivalent
sensibility it enjoys elsewhere in the world, especially England and other Englishspeaking countries (p. 218).
Moran advocates a re-contextualization of RE which would require Catholicism
as an institution to allow the term to evolve, to “make a jump from an intramural
meaning of religious education to a meaning in which the Roman Catholic Church
would be tested by interaction with other religions and with secular society” (p. 219).

Peer-reviewed article
Άρθρο με διπλή κριτική αξιολόγηση

William Joseph Mascitello

57

He specifically identifies a lag in the promotion of interreligious education in the United
States as compared to Europe.
Regarding formal education efforts during the years of compulsory state schooling,
Moran promotes understanding religion by ensuring the treatment of religion as its
own discipline. Perhaps efforts for the understanding of religion within compulsory
education can augment RE for Roman Catholics. This idea has been disparaged by
Roman Catholics since the Church’s nineteenth-century efforts to remove RE from the
public sphere. However, such efforts arguably work toward a more comprehensive RE
which would begin to stir up “the breadth and depth of intellectual excitement” (p.
229). The ideals identified by Moran are not priorities in parish-based RE programs.
Local RE efforts are generally not prepared for understanding of and dialogue with
other religions. However, interreligious efforts in the public sphere can fill in the gaps
within Roman Catholic RE efforts, as participants work towards being religiously educated
(p. 226) via their engagement with those considered as other.

Conclusion
A more expansive approach for RE in the United States would allow for cooperation
between and incorporation of efforts from both the public and private spheres. Such
an approach would necessitate a thoughtful reconsideration of the state of RE in both
domains. Within public education, a bias against religious sensibility is perpetuated
by several factors including the misunderstanding and misapplication of the term
separation of church and state. Internally, Roman Catholicism’s approach to RE for its
children who attend public schools (the vast majority) is often considered inadequate.
This consideration is reasonable insofar as the Church’s efforts are supplemental, extracurricular, and intramural/closed to adequate consideration of and interaction with the
other.
For the Catholic Church in the United States, a more expansive approach to RE
for most of its young people would call for the continuation of local/parish efforts
while embracing the introduction of RE into the curriculum of the public schools.
The worldviews of religiously educated young citizens would be informed by both faithspecific (albeit intramural) local efforts, as well as the encounter with those from other
religions and worldviews in the public forum. Such an approach is valued by religious
educators and has been considered as indispensable in Europe. The expanded enterprise
acknowledges the importance of one’s own perspective, which is consistently being
formed and re-formed in relation to and in dialogue with the other toward a worldview
which is truly catholic.

Notes
1. A National Center for Education Statistics (NCES) report indicated that in 2015,
2,088,000 (3.6%) of children through grade twelve attended Catholic schools in the
United States. Current statistics offered by the National Catholic Education Association
(NCEA) indicate that the number has decreased to 1,835,376.
2. A report issued based on a 2015 survey by the Center for Applied Research
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(CARA) indicates that 62% of parents who identified as Catholic had not enrolled their
children in either supplemental parish-based RE or Catholic school, for Hispanic parents
the percentage was higher at 72%.
3. The Establishment Clause is found the First Amendment of the Constitution
of the United States and prohibits government interference in freedom of religion by
forbidding the legislature to make any law “respecting an establishment of religion, or
prohibiting the free exercise thereof” (cf. The Bill of Rights - the first ten amendments
of the Constitution of the United States. Retrieved from https://www.archives.gov/
founding-docs/bill-of-rights-transcript in 12/11/18
4. Among the advocates for allowing participants to shape the educational curriculum
so that public education might more adequately reflect their own experiences while
moving from what he terms the “technical value system” is Dwayne E. Huebner. See
especially his “Curricular Language and Classroom Meanings,” in The Lure of the
Transcendent: Collected Essays by Dwayne E. Huebner, ed. Vikki Hillis (1999).
5. Notably Jackson, R. Miedema, S., Weisse, W., and Willaime, J. Religion and
education in Europe: Developments, context, and debates. New York, NY. 2007. Valk
indicates that Jackson, et al advocate for neither a confessional nor a non-conformist
notion of worldview, but a “mixed system” or “interreligious model” (Valk, 2010, p.
106) so that religious views would neither be excluded nor required when determining
what worldview education entails.
6. The struggle against RE in the public sphere by Roman Catholics in the United
States is directly related to the bias they encountered as immigrants to the United States
in the nineteenth century, and has been well documented. In one account from the
biography of Archbishop John Hughes (the first Archbishop of New York) Henry A.
Brann recounts the situation in the public schools of this era:
…the teachers, who were all Protestants, made comments on the text unfriendly and
insulting to Catholic convictions. Protestant hymns were sung, and Protestant prayers,
expressing Protestant doctrines, were recited. The whole tendency of this system of
education was to make Catholic children indifferent to their religion or apostates from
it (Brann, 1892, p. 69).
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Περίληψη
Η παρούσα εργασία παρουσιάζει τα πορίσματα μιας έρευνας που διενεργήθηκε
από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου,
σχετικά με τα ισχύοντα Προγράμματα Σπουδών του Μαθήματος των Θρησκευτικών
στο Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο. Ειδικότερα επιχειρεί να κατανοήσει τις
αντιλήψεις 300 υποψηφίων και εν ενεργεία θεολόγων και δασκάλων αναφορικά:
α) με τη χρησιμότητα των Προγραμμάτων Σπουδών και βελτιστοποίηση της
μάθησης στη Θρησκευτική Εκπαίδευση, β) τον υποχρεωτικό χαρακτήρα του
μαθήματος και γ) τις επάρκειες ή τις ανεπάρκειες των εκπαιδευτικών. Η έρευνα
που διενεργήθηκε ήταν ποσοτική με τη χρήση ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων,
τα οποία ήταν δομημένα με βάση την κλίμακα μέτρησης Likert. Στην εργασία
αυτή παρουσιάζονται και αναλύονται οι απαντήσεις των ερωτωμένων, ενώ στο
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τέλος ακολουθούν προτάσεις σχετικά με τις προοπτικές και την αναβάθμιση της
θρησκευτικής εκπαίδευσης στο πλαίσιο του οράματος για το νέο σχολείο.
Λέξεις κλειδιά: Εκπαιδευτικοί, Θρησκευτική εκπαίδευση, Μάθημα των
Θρησκευτικών, Προγράμματα Σπουδών.
Abstract
This paper presents the findings of a survey conducted by the Department of
Primary Education of the University of the Aegean on the current Religious
Education in Primary and Secondary Education. In particular, it attempts to
understand the perceptions of 300 candidates and active theologians and teachers
regarding: a) the usefulness of curricula and optimization of learning in Religious
Education, b) the compulsory or optional nature of the course and c) the teachers’
competencies or incompetencies. The survey carried out was quantitative using
electronic questionnaires, structured on the basis of the Likert measurement scale.
In this paper the answers of the respondents are presented and analyzed, while
in the end there are suggestions on the prospects and the upgrading of religious
education within the framework of the vision for the new school.
Keywords: Curricula, Teachers, Religious Education.

Εισαγωγή
Το μάθημα των Θρησκευτικών αποτελεί το επίκεντρο των συζητήσεων στο δημόσιο χώρο
τα τελευταία χρόνια. Οι αντιπαραθέσεις πηγάζουν από διάφορους ιδεολογικούς φορείς
και επεκτείνονται σε μια ποικιλία θεμάτων, όπως είναι ο χαρακτήρας του μαθήματος
(π.χ. κατηχητικός, ομολογιακός, θρησκειολογικός), ο σκοπός και τα περιεχόμενα της
ύλης καθώς και η υποχρεωτική ή προαιρετική διδασκαλία του στην Πρωτοβάθμια και
τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Τα ζητήματα αυτά αναπόφευκτα επηρεάζουν και τις
συζητήσεις σχετικά με την ταυτότητα των εκπαιδευτικών που το διδάσκουν, αλλά
και των μαθητών/μαθητριών που μπορούν να το παρακολουθούν (π.χ. θρησκευόμενοι
εκπαιδευτικοί και μαθητές/μαθήτριες, μόνο Ορθόδοξοι εκπαιδευτικοί και μαθητές/
μαθήτριες κ.λπ.).
Οι σχετικές συζητήσεις αναζωπυρώθηκαν με την εφαρμογή των Προγραμμάτων
Σπουδών το σχολικό έτος 2016-17 και την αναθεώρησή τους κατά το επόμενο
σχολικό έτος (2017-18). Η εφαρμογή τους προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις, ενώ στον
εκπαιδευτικό κόσμο, και ειδικά στους θεολόγους και δασκάλους, επικράτησε σύγχυση
για τον χαρακτήρα και τους σκοπούς του Μαθήματος των Θρησκευτικών.
Τα ισχύοντα Προγράμματα Σπουδών (ΠΣ από εδώ και στο εξής) του Μαθήματος
των Θρησκευτικών (ΜτΘ από εδώ και στο εξής) εφαρμόστηκαν εδώ και δύο χρόνια
στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (για το Δημοτικό Γυμνάσιο: ΦΕΚ
2104/19-06-2017 και για το Λύκειο: ΦΕΚ 2105/19-06-2017). Το χρονικό αυτό διάστημα
κρίνεται ως ικανοποιητικό για μια πρώτη αξιολόγησή τους από τους εκπαιδευτικούς
της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης. Γι’ αυτό λοιπόν διενεργήθηκε από το Παιδαγωγικό
Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου μια έρευνα, η οποία
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επιδιώκει να αποτυπώσει τις προσωπικές θέσεις των συμμετεχόντων για το ΜτΘ
κατά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Η έρευνα αυτή αποσκοπεί να λειτουργήσει
επικουρικά στην περαιτέρω διερεύνηση για το παρόν και το μέλλον της Θρησκευτικής
Εκπαίδευσης στο σύγχρονο σχολείο.
Στην έρευνα συμμετείχαν εν ενεργεία και υποψήφιοι εκπαιδευτικοί της
Θρησκευτικής Εκπαίδευσης, οι οποίοι διδάσκουν σύμφωνα με τα ισχύοντα ΠΣ ή τα
έχουν γνωρίσει. Επομένως κρίνονται ως οι πλέον κατάλληλοι για να αποτιμήσουν την
εφαρμογή τους. Ένα μεγάλο μέρος αυτής της έρευνας αποτελεί η παρούσα εργασία.
Στο σημείο αυτό απαιτείται να σημειωθεί ότι ένα μικρότερο τμήμα της ανακοινώθηκε
στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Θεολόγων Εκπαιδευτικών στις 15 Σεπτεμβρίου 2018 στη
Θεσσαλονίκη (Καραμούζης & Τσιρέβελος, 2018β). Επίσης, η συγκεκριμένη έρευνα
ακολουθεί μια προγενέστερη, που διενεργήθηκε το έτος 2011 σε φοιτητές και φοιτήτριες
των Παιδαγωγικών Τμημάτων των Ελληνικών Πανεπιστημίων και είναι ενδεικτική
των αντιλήψεων που επικρατούν στις νέες γενιές εκπαιδευτικών για τις αλλαγές
που απαιτείται να πραγματοποιηθούν στο μάθημα της θρησκευτικής εκπαίδευσης
(Καραμούζης & Αθανασιάδης, 2011).

1. Βασικός σκοπός
Βασικός σκοπός της εργασίας είναι να αποτιμηθούν ποσοτικά και να αναλυθούν
ποιοτικά οι θέσεις των εκπαιδευτικών για την πληρότητα των ΠΣ και τη χρησιμότητα
της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

2. Ερευνητικά ερωτήματα
Για την ολοκληρωμένη επίτευξη αυτού του σκοπού τέθηκαν τα παρακάτω ερευνητικά
ερωτήματα, τα οποία συνδέονται με τα ισχύοντα ΠΣ του ΜτΘ:
Πως αξιολογούν οι εκπαιδευτικοί της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης τα ισχύοντα ΠΣ
όσον αφορά στις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στο περιεχόμενο, τη μεθοδολογία
και τις διδακτικές τεχνικές; Θεωρούν ότι το ΜτΘ βελτιώνεται ή όχι;
Ποια είναι η θρησκευτική ταυτότητα των εκπαιδευτικών και ποια σχέση υφίσταται
ή δεν υφίσταται ανάμεσα στην προσωπική θρησκευτική πίστη των συμμετεχόντων
και τη διδασκαλία του ΜτΘ;
Πως κατανοούν τη χρησιμότητα του ΜτΘ στο σύγχρονο σχολείο καθώς και τη
γνωστική-παιδαγωγική του αξία για τους μαθητές/τις μαθήτριες;
Ποιες είναι οι θέσεις τους για την υποχρεωτική διδασκαλία του ΜτΘ;
Πως κατανοούν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης τη θέση
τους, την επιστημονική τους κατάρτιση και τον επαγγελματικό τους ρόλο με γνώμονα
τα ισχύοντα ΠΣ;
Κάθε ερευνητικό ερώτημα αποτελεί έναν από τους πέντε βασικούς παράγοντες
της παρούσας εργασίας και απαρτίζεται από μια ομάδα ερωτημάτων. Έτσι ο πρώτος
παράγοντας επιδιώκει να ανιχνεύσει αν τα νέα ΠΣ βελτιώνουν τη Θρησκευτική
Εκπαίδευση (Βελτίωση ΘΕ), ενώ ο δεύτερος να εντοπίσει τη θρησκευτικότητα των
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συμμετεχόντων (Θρησκευτικότητα). Ο τρίτος παράγοντας εξετάζει τη χρησιμότητα του
ΜτΘ σύμφωνα με τα ισχύοντα ΠΣ (Χρησιμότητα ΜτΘ). Ο τέταρτος αναφέρεται στην
υποχρεωτικότητα, την προαιρετικότητα και την κατάργηση του ΜτΘ (Υποχρεωτικότητα
ΜτΘ) και ο πέμπτος στην επαγγελματική στάση του/της εκπαιδευτικού σύμφωνα με
τις προδιαγραφές των ΠΣ (Εκπαιδευτικός και ΠΣ). Η ανάλυση των αποτελεσμάτων
της έρευνας φανερώνει τη μεταξύ τους σχέση και αλληλεπίδραση και οδηγεί στα
συμπεράσματα της έρευνας.

3. Μέθοδος
Για την επαρκέστερη διερεύνηση του θέματος επιλέχθηκε η ποσοτική έρευνα με
ανώνυμα ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια. Η επιλογή της ποσοτικής μεθόδου έγινε επειδή
ενδείκνυνται στην κατανόηση και πρόβλεψη της συμπεριφοράς των ερωτωμένων σε
σχέση με το αντικείμενο της θρησκευτικής εκπαίδευσης, το οποίο είτε διδάσκουν, είτε
θα κληθούν να το διδάξουν. Το ερωτηματολόγιο περιλάμβανε συνολικά 38 ερωτήσεις.
Στην παρούσα έρευνα παρουσιάζονται οι 23 ερωτήσεις. Από αυτές οι δύο (2) ήταν
υποχρεωτικές και αναφέρονταν στο φύλο των ερωτηθέντων και τις σπουδές τους.
Για την αποτελεσματικότερη διερεύνηση αξιοποιήθηκε η κλίμακα Likert 1-5, με άκρα
«ΚΑΘΟΛΟΥ», «ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ». Σε όλες τις ερωτήσεις δόθηκε και η δυνατότητα μη
απάντησης, με την επιλογή «ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ».
Το ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε σε φόρμα Google εγγράφων. Διανεμήθηκε
ηλεκτρονικά πρώτα σε μικρό δείγμα ερωτηθέντων για τον εντοπισμό ενδεχομένων
λαθών από την 01-06-2018 μέχρι τις 15-06-2018. Στη συνέχεια διανεμήθηκε μέσω
email και προωθήθηκε σε σελίδες και ομάδες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που
συνδέονται με τη θρησκευτική εκπαίδευση. Η προθεσμία απαντήσεων κατά το δεύτερο
στάδιο διανομής ήταν από 01-07-2018 μέχρι 01-08-2018.
Στο ερωτηματολόγιο κλήθηκαν να απαντήσουν ελεύθερα, άτομα που σχετίζονται
επαγγελματικά ή επιστημονικά με τη θρησκευτική εκπαίδευση. Έτσι συμμετείχαν εν
ενεργεία εκπαιδευτικοί, θεολόγοι καθηγητές/καθηγήτριες, δάσκαλοι/δασκάλες, αλλά
και άλλες ειδικότητες που διδάσκουν το ΜτΘ, ως μόνιμοι ή αναπληρωτές σε όλη
την ελληνική επικράτεια. Επίσης, απαντήσεις έδωσαν και φοιτητές/φοιτήτριες των
Θεολογικών Σχολών καθώς και των Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης
διαφόρων Πανεπιστημίων. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των φοιτητών/
φοιτητριών ήταν η εξοικείωσή τους με τα ΠΣ στα πανεπιστημιακά μαθήματα. Αυτή η
εξοικείωση περιλαμβάνει τη θεωρητική γνωριμία με τη φιλοσοφία των ΠΣ, την πρακτική
τους άσκηση στη μεθοδολογία, τις τεχνικές διδασκαλίας και τις δραστηριότητες
που προτείνονται στους Οδηγούς Εκπαιδευτικού. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στο
πλαίσιο του μαθήματος «Η διδακτική των Θρησκειών» 85 φοιτητές και φοιτήτριες
του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου
εξοικειώθηκαν με εργαστηριακό τρόπο στη διδασκαλία του ΜτΘ με βάση το ΠΣ
Δημοτικού-Γυμνασίου κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος (2017-18).

4. Η ερευνητική εργασία
Το σύνολο των ερωτήσεων ομαδοποιήθηκε σε πέντε παράγοντες, που είναι οι παρακάτω:
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4.1 Βελτίωση του ΜτΘ (Παράγοντας 1)
Η πρώτη ομάδα ερωτήσεων επιδιώκει να καταγράψει την υποκειμενική αντίληψη
των εκπαιδευτικών της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης για τη βελτίωση που παρέχουν
τα ισχύοντα ΠΣ στη μάθηση. Έτσι εξετάζεται αν τα ΠΣ προσφέρουν ολοκληρωμένες
γνώσεις σχετικά με το φαινόμενο της θρησκείας, τις μεγάλες και ζωντανές θρησκείες
του κόσμου και την Ορθόδοξη θεολογική παράδοση. Επίσης διερευνάται αν τα
περιεχόμενά τους επεκτείνονται σε σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα και αν προβάλλουν
τις ανθρωπιστικές αξίες. Στην ενότητα αυτή αποκρυσταλλώνονται οι θέσεις των
συμμετεχόντων για το αν η μεθοδολογία και οι τεχνικές διδασκαλίας διευκολύνουν
τη μάθηση και κινητοποιούν το ενδιαφέρον των μαθητών/μαθητριών.
Στο ερώτημα αν τα νέα ΠΣ βελτιώνουν τη μάθηση, επειδή ο μαθητής/η μαθήτρια
αποκομίζει μια πλήρη γνώση για τα θέματα της θρησκείας (ερ. 35), το 51% (161
άτομα), απάντησε από «πάρα πολύ» έως «πολύ», ενώ το 29,7% (94 άτομα) απάντησε
μέτρια. Το 59,8% (189 άτομα) θεωρεί ότι βελτιώνεται το επίπεδο της μάθησης, γιατί
τα ισχύοντα ΠΣ παρέχουν τη δυνατότητα να δοθούν πληροφορίες για τις θρησκείες
του κόσμου (ερ. 12), ενώ σε αυτή την ερώτηση το «μέτρια» επέλεξε το 25,9% (82
άτομα). Εξάλλου το 62,1% που επέλεξε από «πάρα πολύ» έως «πολύ» θεωρεί ότι
τα ΠΣ προάγουν το ΜτΘ γιατί στοχεύουν στον αναστοχασμό των μαθητών/μαθητριών
(ερ. 44). Στο ερώτημα αυτό το 20,2% επέλεξε «μέτρια».
Ακόμη πιο ισχυρό είναι το ποσοστό (69%) που δηλώνουν ότι τα νέα ΠΣ βελτιώνουν
τη μάθηση επειδή κινητοποιούν δημιουργικά και με διάφορες δραστηριότητες όλους
τους μαθητές/όλες τις μαθήτριες να συμμετέχουν στο μάθημα και να είναι δημιουργικοί
(ερ. 38), ενώ το 19,2% απάντησε «μέτρια». Αντίστοιχα είναι και τα ποσοστά εκείνα
που θεωρούν ότι τα νέα ΠΣ ανταποκρίνονται σε πολλά σύγχρονα κοινωνικά θέματα
και ενισχύουν τη δημοκρατική και ανθρωπιστική συνείδηση των μαθητών/μαθητριών
(ερ. 24). Στο ερώτημα αυτό το 70,5% απαντά από «πάρα πολύ» έως «πολύ». Επίσης
το 65,9% συμφωνεί ότι ο βιωματικός και συνεργατικός χαρακτήρας των νέων ΠΣ
εκσυγχρονίζουν το μάθημα (ερ. 17). Τέλος το 58,2% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι
βελτιώνεται η προσφερόμενη μάθηση, γιατί τα ΠΣ παρέχουν επαρκή γνώση για την
Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία (ερ. 18).

4.2 Η στάση των συμμετεχόντων απέναντι στη θρησκεία
(Παράγοντας 2)
Η δεύτερη ομάδα ερωτημάτων επιθυμεί να αποτυπώσει τη στάση των συμμετεχόντων
απέναντι στη θρησκεία και να αναδείξει στοιχειωδώς τη σχέση τους με τη λατρευτική πνευματική ζωή. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, το 78,2%, που απάντησε
από «πολύ» έως «πάρα πολύ», πιστεύει στην ύπαρξη του Θεού (ερ. 25). Το 74,4%
θεωρεί τη θρησκεία αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής του και το 60,9% δηλώνουν βαθειά
θρησκευόμενοι (ερ. 16). Εξάλλου το 47,4% επέλεξε «πάρα πολύ» και «πολύ» στην
ερώτηση: «προσεύχεστε τακτικά» (ερ. 30). Στην ίδια ερώτηση απάντησε αποφατικά
το 17,4% και «μέτρια» το 32,9%. Στο ερώτημα «πηγαίνετε στην Εκκλησία;» (ερ.
36), το 33,5% απάντησε «μέτρια», το 42,7% «πάρα πολύ» έως «πολύ» και το 22,2%
«καθόλου» και «ελάχιστα».
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4.3 Η χρησιμότητα των ΠΣ του ΜτΘ (Παράγοντας 3)
Σε αυτή την θεματική ενότητα καταγράφονται οι θέσεις των εκπαιδευτικών για τη
χρησιμότητα του ΜτΘ σύμφωνα με τα ισχύοντα ΠΣ. Με τον όρο «χρησιμότητα»
εννοούνται οι θρησκευτικές γνώσεις που απαιτείται να λαμβάνουν οι μαθητές/μαθήτριες.
Στη «χρησιμότητα» ανήκει και ο τρόπος διδασκαλίας που παρέχει τις προϋποθέσεις
για πλήρη και ολοκληρωμένη μάθηση της Ορθόδοξης χριστιανικής πίστης καθώς και
για ανάπτυξη της θρησκευτικότητας των μαθητών/μαθητριών.
Με την ερώτηση «συμφωνείτε με την άποψη ότι τα νέα ΠΣ στη Θρησκευτική
Εκπαίδευση δεν βελτιώνουν τη θρησκευτική μάθηση επειδή ο τρόπος διδασκαλίας
είναι πιο σύνθετος σε σχέση με τη συνηθισμένη διδασκαλία;», διαφώνησε το 67,5% που
απάντησε «ελάχιστα» (21,8%) και «καθόλου» (45,7%). Επίσης ένα αρκετά μεγάλο
ποσοστό, 69,6%, θεωρεί ότι το περιεχόμενο των ΠΣ καλύπτει τις γνωστικές ανάγκες
και τις προσωπικές αναζητήσεις των μαθητών/μαθητριών στα θέματα της θρησκείας
(ερ. 29), ενώ το «μέτρια» επέλεξε το 23,7%. Με το ερώτημα ότι το ΜτΘ δεν είναι
χρήσιμο επειδή δεν ενισχύει την Ορθόδοξη χριστιανική πίστη (ερ. 6), διαφώνησε
ένα μεγάλο ποσοστό, δηλαδή το 68,4% (216 άτομα που επέλεξαν «καθόλου» και
«ελάχιστα» και αναγνωρίζουν, ότι το σύγχρονο ΜτΘ δεν αποτελεί απειλή για την
Ορθόδοξη πίστη. Εξάλλου το 78,2% συνδέει τη χρησιμότητα του ΜτΘ με την ανάπτυξη
της θρησκευτικότητας των μαθητών/μαθητριών (ερ. 20).

4.4 Η υποχρεωτικότητα ή η προαιρετικότητα του ΜτΘ
(Παράγοντας 4)
Η επόμενη ομάδα ερωτημάτων επιθυμεί να κατανοήσει τις θέσεις των εκπαιδευτικών
για τον υποχρεωτικό ή προαιρετικό χαρακτήρα του ΜτΘ, αλλά και για την ενδεχόμενη
κατάργησή του. Με το ερώτημα «συμφωνείτε με την άποψη ότι το μάθημα της
Θρησκευτικής Εκπαίδευσης πρέπει να είναι προαιρετικό;» (ερ. 11) διαφώνησε το 85,2%
που επέλεξε «ελάχιστα» (13,6%) και «καθόλου» (71,6%). Επίσης, ένα ακόμη υψηλό
ποσοστό που αναλογεί στο 81,9%, θεωρεί ότι το ΜτΘ πρέπει να είναι υποχρεωτικό
στο σύγχρονο σχολείο (ερ. 9). Στο ερώτημα, αν το ΜτΘ πρέπει να καταργηθεί (ερ.
19), διαφώνησαν σχεδόν όλοι. Το ποσοστό που απάντησε «καθόλου» (88,9%) και
«ελάχιστα» ήταν 92,1%.

4.5 Ο/Η εκπαιδευτικός και τα νέα ΠΣ (Παράγοντας 5)
Τα τελευταία ερωτήματα επιδιώκουν να εντοπίσουν τις θέσεις των εκπαιδευτικών της
Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την ικανότητα διδασκαλίας του
ΜτΘ σύμφωνα με τις απαιτήσεις, τα περιεχόμενα και τους σκοπούς που περιγράφονται
στα ισχύοντα ΠΣ. Απώτερος στόχος είναι να επισημανθούν οι περαιτέρω κατάλληλες
ενέργειες και οι επιλογές που εν δυνάμει μπορούν να οδηγήσουν στην ολοκληρωμένη
κατάρτιση των εκπαιδευτικών.
Σύμφωνα με τις απαντήσεις των ερωτηθέντων, το 70,3%, που απάντησε από «πολύ»
έως πάρα πολύ», θεωρεί ότι απαιτείται περισσότερος χρόνος ενασχόλησης κατά τον
σχεδιασμό της διδασκαλίας και την προετοιμασία του μαθήματος (ερ. 13). Ένα σχεδόν
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ισόποσο ποσοστό, που αντιστοιχεί στο 68,6%, υποστηρίζει ότι απαιτείται διαρκής
επιμόρφωση από τον/την εκπαιδευτικό (ερ. 21) σε θέματα διδακτικής μεθοδολογίας,
παιδαγωγικών αλλά και γνωστικού αντικειμένου.

5. Ερευνητικές υποθέσεις
Με βάση όσα αναφέρθηκαν στις προηγούμενες ενότητες, τέθηκαν οι παρακάτω
ερευνητικές υποθέσεις, όπως φαίνονται στο Γράφημα 1:
Υ1α. Ο Παράγοντας 1 (Βελτίωση ΘΕ) επηρεάζει σημαντικά τον Παράγοντα 4
(Υποχρεωτικότητα ΜτΘ).
Υ1β. Ο Παράγοντας 1 (Βελτίωση ΘΕ) επηρεάζει σημαντικά τον Παράγοντα 5
(Εκπαιδευτικός και ΠΣ)
Υ2α. Ο Παράγοντας 2 (Θρησκευτικότητα) επηρεάζει σημαντικά τον Παράγοντα
4 (Υποχρεωτικότητα ΜτΘ).
Υ2β. Ο Παράγοντας 2 (Θρησκευτικότητα) επηρεάζει σημαντικά τον Παράγοντα
5 (Εκπαιδευτικός και ΠΣ).
Υ3α. Ο Παράγοντας 3 (Χρησιμότητα ΜτΘ) επηρεάζει σημαντικά τον Παράγοντα
4 (Υποχρεωτικότητα ΜτΘ).
Υ3β. Ο Παράγοντας 3 (Χρησιμότητα ΜτΘ) επηρεάζει σημαντικά τον Παράγοντα
5 (Εκπαιδευτικοί και ΠΣ).
ΕΛΘΕ/GJRE και ΠΣ) επηρεάζει σημαντικά τον Παράγοντα
Υ4. Ο Παράγοντας 5 (Εκπαιδευτικοί
Τόµος/Volume …., Τεύχος/Issue ….., 201…
4 (Υποχρεωτικότητα ΜτΘ).
DOI:
ISSN: 2623-4386

Βελτίωση ΘΕ

Υποχρεωτικότητα
ΜτΘ

Θρησκευτικότητα

Εκπαιδευτικοί
και ΠΣ
Χρησιμότητα
ΜτΘ

Γράφηµα 1. Οι ερευνητικές υποθέσεις

Γράφημα 1. Οι ερευνητικές υποθέσεις
5.1 Ανάλυση Αποτελεσµάτων
Από την ανάλυση των δεδοµένων εξαιρέθηκαν ερωτηµατολόγια τα οποία ήταν
χωρίς διακύµανση στις απαντήσεις τους (Gaskin, 2013).Ο τελικός αριθµός των έγκυρων
ερωτηµατολογίων ήταν 300. Οι 300 συµµετέχοντες αποτελούν αντιπροσωπευτικό δείγµα.
Το δείγµα κρίνεται ικανοποιητικό γιατί η σχετική βιβλιογραφία προτείνει ότι για τη
διενέργεια διερευνητικής και επιβεβαιωτικής ανάλυσης παραγόντων απαιτείται δείγµα που
να ξεπερνά τα 250 άτοµα (Cattell, 1978).Οι περισσότεροι είναι γυναίκεςPeer-reviewed
(N = 167, 56%)
article
Άρθρο
με
διπλή
κριτική
αξιολόγηση
και στη συντριπτική τους πλειοψηφία έχουν γνωρίσει τα ισχύοντα ΠΣ στη θρησκευτική
αγωγή (Ν = 267, 89%). Τέλος, οι περισσότεροι συµµετέχοντες προέρχονται από θεολογικά
τµήµατα (Ν=237, 79%), µε τους υπόλοιπους να προέρχονται από παιδαγωγικά τµήµατα.
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5.1 Ανάλυση Αποτελεσμάτων
Από την ανάλυση των δεδομένων εξαιρέθηκαν ερωτηματολόγια τα οποία ήταν χωρίς
διακύμανση στις απαντήσεις τους (Gaskin, 2013).Ο τελικός αριθμός των έγκυρων
ερωτηματολογίων ήταν 300. Οι 300 συμμετέχοντες αποτελούν αντιπροσωπευτικό
δείγμα. Το δείγμα κρίνεται ικανοποιητικό γιατί η σχετική βιβλιογραφία προτείνει ότι
για τη διενέργεια διερευνητικής και επιβεβαιωτικής ανάλυσης παραγόντων απαιτείται
δείγμα που να ξεπερνά τα 250 άτομα (Cattell, 1978).Οι περισσότεροι είναι γυναίκες
(N = 167, 56%) και στη συντριπτική τους πλειοψηφία έχουν γνωρίσει τα ισχύοντα
ΠΣ στη θρησκευτική αγωγή (Ν = 267, 89%). Τέλος, οι περισσότεροι συμμετέχοντες
προέρχονται από θεολογικά τμήματα (Ν=237, 79%), με τους υπόλοιπους να προέρχονται
από παιδαγωγικά τμήματα.

5.2 Διερευνητική ανάλυση παραγόντων
Παρόλο που οι ερωτήσεις που αφορούν στις επί μέρους πέντε ενότητες, διαμορφώθηκαν
με κριτήριο τις εγγενείς συγγένειες μεταξύ τους, η πρωτοτυπία της έρευνας αυτής
έγκειται στην προσπάθεια να συσχετισθούν οι ομάδες μεταξύ τους και να συζητήσουμε
στη συνέχεια εάν υπάρχει αλληλεπίδραση των διαμορφωμένων Παραγόντων. Συνεπώς
ήταν απαραίτητο να διεξαχθεί Διερευνητική Ανάλυση Παραγόντων (Exploratory
Factor Analysis, ΔΑΠ), ώστε ελεγχθεί η σχέση των ερωτήσεων με τους παράγοντες
που υποτίθεται ότι ανήκαν. Η ανάλυση χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Principal Axis
Factoring, έδειξε την ύπαρξη πέντε παραγόντων, χρησιμοποιώντας τόσο το κριτήριο
του Kaiser (1960) (ιδιοτιμή> 1) όσο και το γράφημα Scree (Γράφημα 2). Από την
ανάλυση απορρίφθηκαν ορισμένες ερωτήσεις, οι οποίες δεν φόρτωναν υψηλά σε
κάποιον παράγοντα ή φάνηκε ότι ανήκαν σε περισσότερους από έναν παράγοντες.
Έτσι, αποφασίστηκε να διατηρηθούν μόνο οι ερωτήσεις που φόρτωναν υψηλά σε
έναν και μόνο παράγοντα (Hair, Black, Babin, Anderson, & Tatham, 2006). Επίσης,
η συνολική διακύμανση που μπορούσε να εξηγηθεί από τους 5 παράγοντες ήταν
72,70%, που θεωρείται πολύ ικανοποιητική (Hairetal., 2006). Τέλος, η εσωτερική
συνεκτικότητα των παραγόντων, όπως έδειξε το Cronbach’salpha, ήταν μεταξύ 0,84
και 0,91, που ξεπερνά τα προτεινόμενα όρια (DeVellis, 2003, > 0,7). Συνεπώς η
αξιοπιστία του ερωτηματολογίου κρίνεται ικανοποιητική. Αναλυτικά, τα αποτελέσματα
παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Το ερωτηματολόγιο έτσι όπως διαμορφώθηκε μετά
την ΔΑΠ, παρουσιάζεται στο Παράρτημα. Με βάση τη ΔΑΠ και τις ερωτήσεις που
ανήκαν σε κάθε παράγοντα, αυτοί ονομάστηκαν ως εξής: Παράγοντας 1 = Βελτίωση ΘΕ,
Παράγοντας 2 = Θρησκευτικότητα, Παράγοντας 3 = Χρησιμότητα ΜτΘ, Παράγοντας
4 = Υποχρεωτικότητα ΜτΘ, Παράγοντας 5 = Εκπαιδευτικοί και ΠΣ.
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Πίνακας 1.Διερευνητική ανάλυση παραγόντων

1
Βελτίω
ση ΘΕ
q37

0,988

q10

0,896

q35

0,881

q12

0,829

q7

0,827

q44

0,821

q38

0,819

q33

0,790

q4

0,772

q24

0,764

q17

0,753

q40

0,749

q18

0,642

Φορτίσεις παραγόντων
Παράγοντας
4
3
Χρησιμότητα Υποχρεωτικότητα
2
ΜτΘ
ΜτΘ
Θρησκευτικότητα

q30

0,909

q16

0,886

q36

0,852

q25

0,799

q14

0,642

q26

0,729

q29

0,712

q6

0,652

q20

0,641

q11

0,927

q19

0,815

q9

0,655

q13

0,869

q21
% ερμηνευμένη
μεταβλητότητα
(Σύνολο: 72,70%)
Cronbah’s a
(Συνολικά 0,90)

5
Εκπαιδευτικοί
και ΠΣ

0,768
41,09

15,84

6,46

5,60

3,71

0,87

0,84

0,90

0,91

0,88

Επιβεβαιωτική Ανάλυση Παραγόντων
Στη δομή των παραγόντων που προέκυψαν πραγματοποιήθηκε Επιβεβαιωτική
Ανάλυση Παραγόντων (Confirmatory factor analysis, CFA) χρησιμοποιώντας το
AMOS 23 (Πίνακας 2, Γράφημα 3). Οι τιμές του R2 για όλα τα στοιχεία ήταν
πάνω από 0,50. Αυτό υποδηλώνει, ότι τα στοιχεία μπορούσαν να εξηγήσουν
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περισσότερο από το ήμισυ της διακύμανσης του παράγοντα στον οποίο ανήκαν,
κάτι ιδιαίτερα ικανοποιητικό (Hair, Black, Babin, &Anderson, 2010).Ο παρακάτω
πίνακας (Πίνακας 2) επιβεβαιώνει πως τα αποτελέσματα της επιβεβαιωτικής
ανάλυσης παραγόντων ήταν ικανοποιητικά.
Πίνακας 2. Αποτελέσματα της Επιβεβαιωτικής Ανάλυσης Παραγόντων
Στοιχείο

SE

q37

0,878

q10
q35
q12
q7
q44
q38
q33
q4
q24
q17
q40
q18
q30
q16
q36
q25
q14
q26
q29
q6
q20
q11
q19
q9
q13
q21

0,903
0,785
0,674
0,868
0,857
0,878
0,810
0,772
0,816
0,879
0,771
0,738
0,790
0,853
0,762
0,838
0,817
0,665
0,700
0,717
0,763
0,627
0,614
0,993
0,846
0,831

t-value

R2

ΜΕΔ

-

0,771

0,82

23,351
17,712

0,815
0,616

13,886

0,554

21,444

0,754

20,847
25,031

0,735
0,771

18,726

0,656

17,223

0,597

21,744

0,665

22,058

0,773

17,172

0,595

15,966

0,545

-

0,624

16,013

0,728

16,628

0,581

15,682

0,702

15,206

0,667

-

0,542

10,009

0,590

10,192

0,514

10,651

0,583

-

0,593

13,156

0,577

9,031

0,986

-

0,716

11,721

0,690

0,81

0,71

0,77

0,84

Σημειώσεις, – Η τιμή ορίσθηκε σε 1,00 για τις ανάγκες προσδιορισμού του μοντέλου, SE:
standardizedestimate, ΜΕΔ: Μέση Εξαγόμενη Διασπορά-Average Variance Extracted
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q20
q11
q19
q9
q13
q21
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0,763
0,627
0,614
0,993
0,846
0,831

10,651
13,156
9,031
11,721

0,583
0,593
0,577
0,986
0,716
0,690

0,77

0,84
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Σηµειώσεις, – Η τιµή ορίσθηκε σε 1,00 για τις ανάγκες προσδιορισµού του µοντέλου, SE:
standardizedestimate, ΜΕΔ: Μέση Εξαγόµενη Διασπορά-Average Variance Extracted

Γράφηµα 3.Επιβεβαιωτική
ανάλυση παραγόντων
Γράφημα 3.Επιβεβαιωτική
ανάλυση παραγόντων

Όλοι οι δείκτες καταλληλότητας του προτεινόµενου µοντέλου ήταν ικανοποιητικοί, µε
Όλοι οιτοδείκτες
καταλληλότητας
προτεινόμενου
ήταν
με
3). Πρέπει να του
επισηµανθεί
ότι το χ2 μοντέλου
έχει την τάση
ναικανοποιητικοί,
δείχνει
εξαίρεση
χ2 (Πίνακας
στατιστικά
διαφορές3).
όταν
το δείγµα
τις 200
εξαίρεσησηµαντικές
το χ2 (Πίνακας
Πρέπει
να υπερβαίνει
επισημανθεί
ότιπεριπτώσεις
το χ2 έχει (Hairetal.,
την τάση να δείχνει
2006;
Schumacker
& Lomax, 2010),
κάτι πουόταν
ίσχυετο
στην
παρούσα
έρευνα (Ν = τις
300)200 περιπτώσεις
στατιστικά
σημαντικές
διαφορές
δείγμα
υπερβαίνει

(Hairetal., 2006; Schumacker & Lomax, 2010), κάτι που ίσχυε στην παρούσα έρευνα
(Ν = 300)
Πίνακας 3. Δείκτες καταλληλότητας του μοντέλου
Δείκτης

Αποτέλεσμα

Συνιστώμενη τιμή

Βιβλιογραφία

χ2

χ2 (308) = 575,16, p<0,001

μσστοp <0,05

Schumacker & Lomax, 2010

χ2/df

1,87

1–3

Kline, 2005

SRMR

0,050

≤ 0,05

Klem, 2000; McDonald & Ho, 2002

TLI

0,950

≥0,95

Hu & Bentler, 1999

NFI

0,910

≥0,90

Bentler & Bonett, 1980

RMSEA

0,05

≤ 0,05

McDonald & Ho, 2002

CFI

0,956

≥0,95

Hu & Bentler, 1999

Η συγκλίνουσα εγκυρότητα (convergent validity) αποτιμήθηκε χρησιμοποιώντας τη
Μέση Εξαγόμενη Διασπορά-Average Variance Extracted (ΜΕΔ) και ελέγχοντας κατά
πόσο οι μεταβλητές φόρτωναν με στατιστικά σημαντικές t τιμές στους παράγοντες που
ανήκαν (Πίνακας 2). Η ΜΕΔ ήταν μεγαλύτερη του .50 όπως προτείνουν οι Hair, Black,
Babin και Anderson (2010). Επιπλέον, όλες οι μεταβλητές ήταν στατιστικά σημαντικές
στο επίπεδο 0,001 (two-tailed). Ως εκ τούτου, η συγκλίνουσα εγκυρότητα κρίθηκε
ως ικανοποιητική. Η διακρίνουσα εγκυρότητα (discriminant validity) αξιολογήθηκε
επίσης ως ικανοποιητική εφόσον η διακύμανση που μοιραζόταν ένας παράγοντας με
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τις μεταβλητές του ήταν μεγαλύτερη από τη διακύμανση που μοιραζόταν αυτός ο
παράγοντας με τους άλλους παράγοντες (Πίνακας 4) (Fornell, Tellis, & Zinkhan, 1982).
Συνεπώς, το ερευνητικό εργαλείο είχε ικανοποιητική εγκυρότητα και αξιοπιστία.
Πίνακας 4. Διακρίνουσα εγκυρότητα
ΜΕΔ
5
3
1
4
Παράγοντας ΚΑ
2
Εκπαιδευτικοί
Χρησιμότητα
Βελτίωση
ΥποχρεωτικότηταΜτΘ
Θρησκευτικότητα
και ΠΣ
ΜτΘ
ΘΕ
1
0,964 (0,820)
2

0,907

0,231

(0,813)

3

0,804

0,652

-0,035

(0,712)

4

0,801

0,383

0,554

0,079

(0,765)

5

0,826

0,595

0,258

0,205

0,324

(0,839)

Σημειώσεις. KA: Κρίσιμη αναλογία (criticalratio). ΜΕΔ: Μέση εξαγόμενη διασπορά. Διαγώνια
η τετραγωνική ρίζα της ΜΕΔ. Κάθετα οι συσχετίσεις μεταξύ των παραγόντων

Δομικά μοντέλα εξισώσεων
Για τη διερεύνηση των σύνθετων σχέσεων μεταξύ των παραγόντων του μοντέλου
χρησιμοποιήθηκαν Δομικά Μοντέλα Εξισώσεων (Structural Equation Modeling, ΔΜΕ)
κάνοντας χρήση του AMOS 24. Τα δεδομένα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για ΔΜΕ
εφόσον το δείγμα περιείχε περισσότερες από 250 περιπτώσεις, υπήρχαν πάνω από 3
παράγοντες και κάθε παράγοντας είχε τουλάχιστο 2 μεταβλητές που φόρτωναν ισχυρά
στους παράγοντες που ανήκαν (Hairetal., 2006). Τα αποτελέσματα της ανάλυσης ΔΜΕ
για σχέσεις μεταξύ των παραγόντων του προτεινόμενου μοντέλου παρουσιάζονται
στον Πίνακα 5. Να σημειωθεί ότι οι τιμές του R2 για τους Παράγοντες 4 και 5 ήταν
0,392 και 0,418 αντίστοιχα.
Πίνακας 5. Αποτελέσματα ελέγχου των υποθέσεων
t-value

P

Αποτελέσματα

1à4

Συντελεστής
διαδρομής (β)
0,270

3,361

<0,001

1à5

0,810

8,346

<0,001

Υποστηρίζεται

Υ1β
Υ2α

2à4

0,506

6,027

<0,001

Υ2β

2à5

0,069

1,137

0,256

Υ3α

3à4

-0,142

-1,669

0,095

Υ3β

3à5

-0,327

-3,254

0,001

Υ4

5à4

0,023

0,315

0,753

Υπόθεση

Διαδρομή

Υ1α

Υποστηρίζεται
Υποστηρίζεται
Δεν υποστηρίζεται
Δεν υποστηρίζεται
Υποστηρίζεται
Δεν υποστηρίζεται

Οι δείκτες καταλληλότητας του μοντέλου παρουσίασαν ασήμαντες διαφοροποιήσεις και
πάντα μέσα στα αποδεκτά πλαίσια [χ2 (308) = 575,16, p<0,001, χ2/df = 1,867, SRMR =
0,050, TLI = 0,950, NFI = 0,910, RMSEA = 0,54, CFI = 0,956], διαμορφώνοντας έτσι
το τελικό μοντέλο. Τελικά, 4 από τις 7 υποθέσεις υποστηρίζονται από τα δεδομένα. Η
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σύνοψη του ελέγχου των υποθέσεων παρουσιάζεται στο Γράφημα 4. Επίσης η επίδραση
του Παράγοντα 3 στον Παράγοντα 5 είναι αρνητική, δηλαδή όσο μεγαλύτερη η τιμή
του 3 τόσο μικρότερη η τιμή του 5 και αντίστροφα.
Ένα μοντέλο για να έχει σημαντική προγνωστική δύναμη πρέπει να επιδείξει υψηλά
R2 και στατιστικά σημαντικά αλλά και ουσιώδη διαρθρωτικά μονοπάτια (β ≥ 0,20
και ιδανικά παραπάνω από 0,30) (Chin, 1988; Chin, Marcolin, &Newsted, 2003). Το
R2τόσο για τον Παράγοντα 4 όσο και για τον Παράγοντα 5 ήταν μικρότερο του 0,50,
ΕΛΘΕ/GJRE
κάτι που σημαίνει ότι
οι Παράγοντες
1, 2 …..,
και201…
3 δεν μπόρεσαν να ερμηνεύσουν ένα
Τόµος/Volume
…., Τεύχος/Issue
DOI:μεταβλητότητάς
ISSN: 2623-4386τους. Από την άλλη, οι τρεις παράγοντες
ικανοποιητικό ποσοστό της
ασκούν σημαντική επίδραση στους παράγοντες 4 και 5, εφόσον τα σχετικά μονοπάτια
επίδραση στους παράγοντες 4 και 5, εφόσον τα σχετικά µονοπάτια είχαν ιδιαίτερα υψηλές
είχαν ιδιαίτερα υψηλές τιμές.
τιµές.

Βελτίωση
ΘΕ
Υποχρεωτικότητα
ΜτΘ

Θρησκευτικό
τητα

Εκπαιδευτικοί
και ΠΣ
Χρησιμότητα
ΜτΘ

Γράφηµα 4. To τελικό ερµηνευτικό µοντέλο.

Γράφημα 4. To τελικό ερμηνευτικό μοντέλο.

6. Παρουσίαση των αποτελεσµάτων της έρευνας – συζήτηση.
Με βάση τα ποσοστά των απαντήσεων, οι συµµετέχοντες έχουν την άποψη ότι τα
6. Παρουσίαση
των αποτελεσμάτων
της έρευνας – συζήτηση.
ος

ισχύοντα ΠΣ του ΜτΘ βελτιώνουν τη µάθηση (1 παράγοντας) στο σύγχρονο σχολείο και
βάση τα
ποσοστά
απαντήσεων,
οι συμμετέχοντες
έχουν την
άποψη ότι τα
έτσιΜε
αποτελούν
το µέσο
για να των
ανακαλύψουν
οι µαθητές/µαθήτριες
τη θρησκευτική
γνώση
ΠΣ του
ΜτΘ βελτιώνουν
τη μάθηση
(1ος παράγοντας)
στοκαι
σύγχρονο
σχολείο
(3οςισχύοντα
παράγοντας).
Η µεγάλη
ποικιλία θεµάτων
που αφορούν
στη θρησκεία
την
και έτσι
αποτελούν
μέσοαλλαγές,
για να ανακαλύψουν
οι ισχύοντα
μαθητές/μαθήτριες
κοινωνία
εντάσσονται
στιςτο
θετικές
που απαντούν στα
ΠΣ σε σχέση τη
µε θρησκευτική
τα γνώση
παλαιότερα.
µε τους/τις
εκπαιδευτικούς,
αυτήθεμάτων
η ποικιλία που
ανταποκρίνεται
(3ος Σύµφωνα
παράγοντας).
Η μεγάλη
ποικιλία
αφορούν σε
στη θρησκεία
όσακαι
απαιτείται
να
γνωρίζει
ο
µαθητής/η
µαθήτρια
για
θέµατα
της
θρησκείας
(π.χ.
σύµβολα,
την κοινωνία εντάσσονται στις θετικές αλλαγές, που απαντούν στα ισχύοντα ΠΣ
λατρεία,
κλπ) και
την επαρκή γνώση
των θρησκευτικών
Εποµένως
οι η ποικιλία
σε σχέση
με ευνοεί
τα παλαιότερα.
Σύμφωνα
με τους/τις ζητηµάτων.
εκπαιδευτικούς,
αυτή
απαντήσεις
σε
αυτή
την
οµάδα
ερωτήσεων,
φανερώνουν
ότι
οι
εκπαιδευτικοί
της
ανταποκρίνεται σε όσα απαιτείται να γνωρίζει ο μαθητής/η μαθήτρια για θέματα της
Θρησκευτικής
Εκπαίδευσης
σε µεγάλο
βαθµό
µε τον γνώση
συγκεκριµένο
θρησκείας (π.χ.
σύμβολα,συµφωνούν
λατρεία, κλπ)
και ευνοεί
την επαρκή
των θρησκευτικών
προσανατολισµό
των
ΠΣ
(Καραµούζης
&
Τσιρέβελος,
2018β).
ζητημάτων. Επομένως οι απαντήσεις σε αυτή την ομάδα ερωτήσεων, φανερώνουν ότι
Επιπρόσθετα αναδεικνύεται
ότι τα ΠΣΕκπαίδευσης
ενισχύουν την συμφωνούν
Ορθόδοξη θεολογική
πίστηβαθμό με τον
οι εκπαιδευτικοί
της Θρησκευτικής
σε μεγάλο
καισυγκεκριμένο
συγχρόνως παρέχουν
επαρκείς γνώσεις
για (Καραμούζης
τις άλλες θρησκείες.
Αυτό άλλωστε
προσανατολισμό
των ΠΣ
& Τσιρέβελος,
2018β).
αποτέλεσε και στόχο των συντακτών των ΠΣ, οι οποίοι προσπάθησαν µε πυρήνα την
Επιπρόσθετα
ότι τατης
ΠΣθρησκείας
ενισχύουν
θεολογική πίστη
Ορθόδοξη
παράδοση το αναδεικνύεται
άνοιγµα στο φαινόµενο
και την
στις Ορθόδοξη
άλλες θρησκείες
(Οδηγός, 2016). Συγχρόνως, φανερώνεται ότι στο σύγχρονο ΜτΘ η έµφαση δίδεται στην
ανάπτυξη της θρησκευτικής συνείδησης των µαθητών/µαθητριών, δηλαδή στον
προβληµατισµό για το φαινόµενο της θρησκείας καθώς και για τη θρησκευτική ταυτότητα.
Άλλωστε, «οι αλλαγές που συµβαίνουν µε τα νέα ΠΣ συµβαδίζουν µε το πνεύµα της
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και συγχρόνως παρέχουν επαρκείς γνώσεις για τις άλλες θρησκείες. Αυτό άλλωστε
αποτέλεσε και στόχο των συντακτών των ΠΣ, οι οποίοι προσπάθησαν με πυρήνα
την Ορθόδοξη παράδοση το άνοιγμα στο φαινόμενο της θρησκείας και στις άλλες
θρησκείες (Οδηγός, 2016). Συγχρόνως, φανερώνεται ότι στο σύγχρονο ΜτΘ η έμφαση
δίδεται στην ανάπτυξη της θρησκευτικής συνείδησης των μαθητών/μαθητριών, δηλαδή
στον προβληματισμό για το φαινόμενο της θρησκείας καθώς και για τη θρησκευτική
ταυτότητα. Άλλωστε, «οι αλλαγές που συμβαίνουν με τα νέα ΠΣ συμβαδίζουν με το
πνεύμα της ανάπτυξης της θρησκευτικής συνείδησης, παράλληλα με τις συνταγματικές
επιταγές της θρησκευτικής ελευθερίας». (Κουκουνάρας- Λιάγκης & Παπαϊωάννου,
2016).
Εξάλλου οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών επιβεβαιώνουν μια προηγούμενη
τεκμηριωμένη ανάλυση για τα ΠΣ. Σύμφωνα με αυτή την ανάλυση, τα περιεχόμενα των
ΠΣ στηρίζονται «σε ένα γνωσιολογικό πλαίσιο τριών ομόκεντρων θεματικών κύκλων
που αναπτύσσονται με αφετηρία την Ορθόδοξη χριστιανική παράδοση, η οποία αποτελεί
την παράδοση του ελληνικού τόπου και έχει αποτυπωθεί στα μνημεία του πολιτισμού
του. Στη συνέχεια επεκτείνεται στις μεγάλες χριστιανικές παραδόσεις που συναντώνται
κυρίως στον ευρωπαϊκό χώρο, όπως ο Καθολικισμός και ο Προτεσταντισμός και, τέλος,
ο διευρυμένος θεματικός κύκλος καταλήγει στα μεγάλα θρησκεύματα του κόσμου με
κύρια έμφαση στον Ιουδαϊσμό και στο Ισλάμ». (Καραμούζης, 2015, σ. 175). Επομένως
το μάθημα μπορεί να χαρακτηριστεί, όπως αναφέρεται τεκμηριωμένα σε πρόσφατο
άρθρο, ως μη ομολογιακό, μονοθρησκευτικό και μη κατηχητικό, (Κουκουνάρας Λιάγκης,
2018γ), με ανοίγματα σε σύγχρονα θέματα και τις ανθρωπιστικές αξίες.
Ωστόσο οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι παρέχονται λιγότερα στοιχεία για τις άλλες
θρησκείες, δίχως όμως να περιορίζονται οι αντίστοιχες γνώσεις για την Ορθόδοξη
Εκκλησία. Αυτό σημαίνει ότι το θρησκευτικό αφήγημα γίνεται μάλλον κατανοητό
μέσα από την Ορθόδοξη παράδοση, έχοντας μια υπολειπόμενη παρουσία οι «άλλες»
θρησκευτικές παραδόσεις στα ισχύοντα ΠΣ. Επομένως είναι εμφανής η προσπάθεια για
τη διατήρηση ισορροπιών στο περιεχόμενο και τη θεματολογία των ΠΣ. Με άλλα λόγια,
«η εκπαιδευτική πολιτική που χαράσσεται για το μάθημα αυτό απλά επιχειρεί τον
συγκερασμό ετερόκλητων στοιχείων, ενός δηλαδή συντηρητικού θρησκευτικού πλαισίου
που καλλιεργείται από ορισμένους θρησκευτικούς κύκλους και απαιτεί την εμμονή στις
κυρίαρχες θρησκευτικές αντιλήψεις και μιας εκσυγχρονιστικής προσπάθειας, η οποία
τις περισσότερες φορές καταλήγει σε υποταγή στην κυρίαρχη θρησκευτικοπολιτική
αντίληψη» (Καραμούζης, 2015, σ. 171).
Επίσης, θετική είναι η εκτίμηση των ερωτηθέντων για τα σύγχρονα κοινωνικά
θέματα τις ανθρωπιστικές και δημοκρατικές αξίες που αναπτύσσονται και διερευνώνται
με βάση τη θρησκευτική γλώσσα. Το άνοιγμα, η αποδοχή και η αρμονική συμβίωση με το
διαφορετικό αποτελούν κατακτήσεις της παιδείας του δυτικού πολιτισμού. Συγχρόνως,
όμως, εντοπίζονται στον πυρήνα πολλών θρησκειών (Γιαννουλάτος, 2015, σ.15-42)
και αποτελούν έκφραση μιας σύγχρονης θεολογικής αυτοσυνειδησίας (Τσιρέβελος,
2015, σ.186). Έτσι και το ΜτΘ αναδεικνύει αυτό το πλούσιο θρησκευτικό υλικό, το
οποίο συνδυάζει με τις κατακτήσεις της δημοκρατίας και το πνεύμα ελευθερίας του
σύγχρονου δυτικού πολιτισμού. Οι θέσεις αυτές εναρμονίζονται και με μια παλιότερη
σχετική έρευνα μεταξύ των φοιτητών και φοιτητριών των Παιδαγωγικών Τμημάτων,
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όπου οι συμμετέχοντες θεώρησαν ότι «η θρησκευτική εκπαίδευση δεν μπορεί να είναι
ανεξάρτητη από τις αρχές και τους στόχους της κοινωνικής και πολιτικής αγωγής,
ενισχύοντας τις αξίες της δημοκρατικής λειτουργίας του πολίτη και του σεβασμού
της διαφορετικότητας» (Καραμούζης & Αθανασιάδης, 2011).
Βέβαια ένα σταθερό ποσοστό, σχεδόν 10% σε κάθε ερώτηση, είναι πιο απαιτητικό.
Θεωρεί λοιπόν ότι τα ΠΣ δεν είναι πλήρη στη θεματολογία και τα περιεχόμενά τους.
Προφανώς η μερίδα αυτή επιθυμεί βελτιώσεις, διορθώσεις και εμπλουτισμό. Όσοι/
όσες επέλεξαν αυτές τις απαντήσεις μάλλον επιζητούν οι επόμενες αναθεωρήσεις
των ΠΣ να ανταποκρίνονται περισσότερο στις αναζητήσεις και τις δυνατότητες των
μαθητών/μαθητριών για τα θέματα της θρησκείας. Εξάλλου, το 20%-25% διατηρεί μια
μετριοπαθή και πιο σκεπτικιστική στάση στα ζητήματα αυτά και πιθανόν να επιθυμεί
μεγαλύτερο πλουραλισμό στη θεματολογία. Όμως η επιβεβαίωση αυτών των θέσεων
απαιτεί μια νέα έρευνα που να εστιάζει στη συγκεκριμένη προβληματική.
Στον ευρύτερο προβληματισμό για τα ισχύοντα ΠΣ του ΜτΘ ξεχωριστή σημασία
έχει η ομάδα ερωτημάτων που αποτυπώνει τη θρησκευτικότητα των συμμετεχόντων
(2ος παράγοντας). Μια σημαντική τάση, που ποσοστιαία κυμαίνεται από το 60-70%,
θεωρεί ότι το θρησκευτικό βίωμα αποτελεί σημαντικό παράγοντα στη ζωή τους. Γι’
αυτό άλλωστε δηλώνουν ιδιαίτερα θρησκευόμενοι και με βαθιά πίστη στον Θεό. Ωστόσο,
οι μισοί σχεδόν ακολουθούν τις καθιερωμένες υποχρεώσεις και τυπικές διατάξεις
που σύμφωνα με τις βασικές αρχές της επιστήμης της κοινωνιολογίας ορίζουν τη
θρησκευτική ζωή και εντάσσουν τους πολίτες σε μια συγκεκριμένη θρησκευτική ομάδα
(Γιούλτσης, 1998, σ. 185). Τέτοιες διατάξεις είναι η καθημερινή προσευχή προς τον
Θεό και ο τακτικός εκκλησιασμός, ενώ μια μεγάλη μερίδα (περίπου 30%) δηλώνει
ότι δεν ακολουθεί συχνά αυτές τις θρησκευτικές υποχρεώσεις.
Τα στοιχεία αυτά φανερώνουν ότι η Θρησκευτική Εκπαίδευση είναι σε μεγάλο
βαθμό ανεξάρτητη από την προσωπική θρησκευτική πίστη των εκπαιδευτικών και έτσι
υπογραμμίζεται ο γνωστικός της χαρακτήρας. Αυτό άλλωστε φανερώνει και η επίδραση
της θρησκευτικότητας στον υποχρεωτικό χαρακτήρα του μαθήματος σύμφωνα με το
Γράφημα 4. Έτσι η ταυτότητα των ερωτηθέντων που συνδέεται με τη θρησκευτική
πίστη, οδηγεί και στην υποχρεωτικότητα του μαθήματος. Όμως το γεγονός ότι οι μισοί
σχεδόν από τους ερωτηθέντες δεν ακολουθούν τις τυπικές θρησκευτικές διατάξεις
(συχνή προσευχή, τακτικός εκκλησιασμός) φανερώνει ότι η υποχρεωτικότητα του ΜτΘ
δε συνεπάγεται ένα μάθημα κατηχητικού περιεχομένου/προσανατολισμού.
Αυτό αποτελεί ένα σημαντικό δείγμα της αλλαγής που έχει επέλθει στη Θρησκευτική
Εκπαίδευση. Ο/Η εκπαιδευτικός του ΜτΘ δεν είναι υποχρεωμένος να αποτελεί μέλος
μιας θρησκευτικής κοινότητας ή να επιδιώκει να μεταδώσει την προσωπική του ή την
κρατική θρησκευτική πίστη στους μαθητές/στις μαθήτριες. Επομένως οι εκπαιδευτικοί
δε θεωρούν το λειτούργημά τους ως έργο κατήχησης, ούτε τους εαυτούς τους ως
κατηχητές/κατηχήτριες της επικρατούσας ή άλλης θρησκείας. Ας μη λησμονούμε ότι η
κατήχηση προϋποθέτει πιστό εκπαιδευτικό για να μπορέσει να μεταδώσει τις διδαχές
και τον τρόπο ζωής του θρησκευτικού συστήματος και της κοινότητας που υπηρετεί
(Γιαννουλάτος, 2005, σ. 347).
Η προτελευταία ομάδα ερωτημάτων αναφέρεται στις απόψεις των συμμετεχόντων
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για τον χαρακτήρα του ΜτΘ, δηλαδή αν απαιτείται να είναι υποχρεωτικό, προαιρετικό
ή ακόμη και να καταργηθεί (4ος παράγοντας). Οι απαντήσεις αυτές και η αλληλεπίδραση
που υφίσταται με τους προηγούμενους παράγοντες της έρευνας προσδιορίζουν το
παρόν αλλά και το μέλλον της θρησκευτικής εκπαίδευσης.
Ειδικότερα οι εκπαιδευτικοί της έρευνας απαντούν σε μεγάλο ποσοστό ότι
επιθυμούν το μάθημα να παραμείνει υποχρεωτικό στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα όλων
των τάξεων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η άποψη αυτή
πρωταρχικά κρίνεται αυτονόητη και αναμενόμενη λόγω της επαγγελματικής ειδικότητας
των εκπαιδευτικών. Όμως μια πιο προσεκτική συνολική εξέταση των στοιχείων της
έρευνας φανερώνει ότι οι συμμετέχοντες δεν είναι όλοι θεολόγοι εκπαιδευτικοί, ούτε
επίσης δηλώνουν ότι ακολουθούν τις τυπικές θρησκευτικές υποχρεώσεις κάποιας
θρησκείας και ειδικά της επικρατούσας. Κατά αυτόν τον τρόπο επιβεβαιώνεται η
σπουδαιότητα της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης στο σύγχρονο σχολείο (ΚουκουνάραςΛιάγκης & Παπαϊωάννου, 2016), η οποία διακρίνεται από τον κατηχητικό χαρακτήρα
του μαθήματος.
Οι απαντήσεις αυτές ενδυναμώνονται μέσα από τις επιλογές στα προηγούμενα
ερωτήματα. Έτσι, και με βάση την αλληλεπίδραση των παραγόντων στο Γράφημα 4,
τα ισχύοντα ΠΣ ανταποκρίνονται σε όσα θα πρέπει να γνωρίζουν οι μαθητές/μαθήτριες
για την Ορθόδοξη χριστιανική ζωή και προσφέρουν ικανοποιητικό υλικό για γνωριμία
με τις άλλες θρησκείες καθώς και με τη σχέση της θρησκείας με την κοινωνία και τις
ανθρωπιστικές αξίες. Εξάλλου ευνοούν τη συμμετοχή όλων των μαθητών/μαθητριών
με δημιουργικές εργασίες και τη σύγχρονη μεθοδολογία. Ο υποχρεωτικός χαρακτήρας
του ΜτΘ θεμελιώνεται περισσότερο στη σύγχρονη μεθοδολογία, στην πλουραλιστική
θεματολογία και στη δημιουργική κινητοποίηση των μαθητών/μαθητριών, ενώ είναι
ανεξάρτητος από τη θρησκευτική πίστη των εκπαιδευτικών. Συγχρόνως, ευδιάκριτη
είναι η επιθυμία των εκπαιδευτικών να εργαστούν με τα υλικά που προσφέρουν τα
σύγχρονα ΠΣ και να συμβάλουν σε ένα μάθημα που αποδέχεται ισότιμα όλους τους
μαθητές/τις μαθήτριες ανεξάρτητα από τη θρησκευτική ή μη θρησκευτική πίστη τους
και τελικά στοχεύει στον θρησκευτικό γραμματισμό (Γιαγκάζογλου, 2013). Η επιλογή
της υποχρεωτικότητας και η άρνηση του μαθήματος ως επιλεγομένου έχει ξεχωριστή
σπουδαιότητα, διότι επιλέγεται από εκπαιδευτικούς που σε μεγάλο ποσοστό δε
δηλώνουν βαθιά θρησκευόμενοι, ούτε είναι όλοι τους απόφοιτοι Θεολογικών Σχολών.
Στη συνάφεια αυτή αναδεικνύεται και το ενδιαφέρον τους για τη διδασκαλία προς
όλους τους μαθητές/όλες τις μαθήτριες. Αυτή η αντίληψη εν δυνάμει δημιουργεί τις
προϋποθέσεις για τη Θρησκευτική Εκπαίδευση, που μέσω του γνωστικού περιεχομένου
και του θεματικού πλουραλισμού, θα ενώνει και δε θα δημιουργεί κλειστές ιδεολογικά
και θρησκευτικά ομάδες (γκέτο) μαθητών/μαθητριών εντός του σχολείου. Σε κάθε
περίπτωση, ο θρησκευτικός ή πάσης φύσης ιδεολογικός διαχωρισμός οδηγεί σε διαίρεση
και πολλές φορές σε αναπόφευκτες αντιπαλότητες εξαιτίας της έλλειψης γνώσης
του άλλου και της επικράτησης θεμελιοκρατικών (φονταμενταλιστικών) θέσεων.
Αντίθετα, η από κοινού εξέταση του θρησκευτικού φαινομένου και η βαθιά γνώση της
επικρατούσας τοπικής θρησκευτικής παράδοσης που συνδυάζεται με την εξερεύνηση
των υπόλοιπων θρησκευτικών παραδόσεων μέσα από ένα άρτια σχεδιασμένο μάθημα,
θέτουν τις προϋποθέσεις για την επίλυση των παρεξηγήσεων θρησκευτικής προέλευσης
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καθώς και για την ανάπτυξη της ειρηνικής συνύπαρξης των ποικίλων ετεροτήτων
(Καραμούζης & Τσιρέβελος, 2018β).
Η τελευταία ομάδα ερωτήσεων αναφέρεται στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς και
στον τρόπο που τα νέα ΠΣ επηρεάζουν τους ίδιους ως επαγγελματίες (5ος παράγοντας).
Τα ποσοστά των απαντήσεων φανερώνουν ότι τα ισχύοντα ΠΣ απαιτούν από τον/
την εκπαιδευτικό μεγαλύτερη ενασχόληση για τον σχεδιασμό και την προετοιμασία
του μαθήματος, ώστε «η θεωρία να προέρχεται από την πράξη και να προορίζεται
για την πράξη (Ματσαγγούρας, 2002, σ. 46). Επίσης, υπομνηματίζουν και τη διαρκή
κατάρτισή τους σε θέματα παιδαγωγικού και γνωστικού περιεχομένου.
Με βάση το Γράφημα 4, ο πρώτος παράγοντας που αναφέρεται στη βελτίωση του
μαθήματος επηρεάζει θετικά και τη θέση του εκπαιδευτικού. Έτσι φανερώνεται ακόμη
περισσότερο η ανάγκη για επιμορφώσεις και οργανωμένο σχεδιασμό του ΜτΘ που θα
βασίζεται σε παιδαγωγικές θεωρίες και διδακτικές στρατηγικές. Με αυτόν τον τρόπο,
το ΜτΘ θα βελτιώνεται και θα κινητοποιεί περισσότερο το ενδιαφέρον των μαθητών/
μαθητριών. Οφείλουμε επίσης να σημειώσουμε ότι ο Παράγοντας 3, συσχετίζεται
αρνητικά με τον Παράγοντα 5. Αυτό σημαίνει ότι όσο περισσότερο αυξάνει η αρνητική
αντίληψη για τη χρησιμότητα του μαθήματος, τόσο λιγότερη προετοιμασία και λιγότερη
επιμόρφωση απαιτείται από τους διδάσκοντες. Με άλλα λόγια, μόνο όσοι από τους
διδάσκοντες θεωρούν το μάθημα χρήσιμο, θα ενδιαφερθούν για τη διδασκαλία του.
Σε αυτό το σημείο απαιτείται να σημειωθεί, ότι οι απαντήσεις που δόθηκαν σε
αυτή τη θεματική ομάδα, αν συνδυαστούν με μια παλιότερη έρευνα (Καραμούζης
& Τσιρέβελος, 2018) συμπληρώνουν και την ταυτότητα του/της εκπαιδευτικού. Έτσι
ο/η εκπαιδευτικός της θρησκευτικής εκπαίδευσης απαιτείται να είναι δραστήριος/
δραστήρια, δίχως όμως να επιβάλει τις απόψεις του/της, όπως πολλές φορές συμβαίνει
σε ένα μάθημα κατηχητικού προσανατολισμού. Πολύ περισσότερο, απαιτείται να είναι
άρτια καταρτισμένος και να προβαίνει σε πλήρη και αποτελεσματικό σχεδιασμό του
μαθήματος, ώστε οι μαθητές/μαθήτριες με βιωματικές και διερευνητικές μεθόδους
αλλά και ανάλογες δραστηριότητες να ανακαλύπτουν τις γνώσεις (ΚουκουνάραςΛιάγκης, 2017).
Με βάση αυτή την ανάλυση προκύπτουν τρεις βασικές κατευθύνσεις για τον/
την εκπαιδευτικό αλλά και τους σκοπούς και τα περιεχόμενα της Θρησκευτικής
Εκπαίδευσης.
α) Επείγει η διαρκής επιμόρφωση με πρωτοβουλία του ίδιου/της ίδιας
αλλά και με οργανωμένο και συστηματικό τρόπο από τις ποικίλες δομές εκπαίδευσης
(π.χ. Περιφέρειες και Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης).
β) Εντοπίζεται ο καθαρά γνωστικός σκοπός της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης,
που διαφέρει από τον κατηχητικό προσανατολισμό, καθώς και η υψηλή παιδαγωγική
αλλαγή που το καθιστά ισότιμο με τα υπόλοιπα γνωστικά αντικείμενα. Όλα αυτά
σε συνδυασμό με διδακτικές τακτικές και στρατηγικές, που δεν αποβλέπουν στην
επιβολή των θέσεων του/της εκπαιδευτικού, φανερώνουν τη μεγάλη αλλαγή στα ΠΣ του
ΜτΘ. Έτσι είναι ολότελα ευδιάκριτη η μετατόπιση από δασκαλοκεντρικές μεθόδους
σε περισσότερο βιωματικές και διερευνητικές (Kalantzis & Cope, 2013, σ. 100), ενώ
ευνοείται η χειραφετημένη μάθηση (Κόκκος, 2017, σ. 12). Ο/Η εκπαιδευτικός της
Θρησκευτικής Εκπαίδευσης παύει να είναι κατηχητής/κατηχήτρια που επιβάλει με
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δασκαλοκεντρικό τρόπο τις προσωπικές του θρησκευτικές θέσεις ή μιας οποιαδήποτε
θρησκείας. Επομένως οφείλει να είναι παιδαγωγός και να λειτουργεί ως εμψυχωτής
των μαθητών/μαθητριών. Έτσι επιδιώκει με βιωματικές ή διερευνητικές μεθόδους να
τους ωθήσει στην ανακάλυψη της θρησκευτικής γνώσης (Καραμούζης, 2015) και να
θέσει τις προϋποθέσεις για αναστοχασμό (Κουκουνάρας- Λιάγκης, 2018β).
γ) Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων αναδεικνύουν τον σχεδιασμό ενός μαθήματος
πλουραλιστικού, που καλλιεργεί τη συνύπαρξη, τον διάλογο και τον αμοιβαίο σεβασμό
των ετεροτήτων. Κατά συνέπεια, η συμμετοχή όλων των μαθητών/μαθητριών στο ΜτΘ,
ανεξάρτητα από τη θρησκευτική ή μη θρησκευτική πίστη τους, οδηγεί αναπόφευκτα σε
επιλογές διαθεματικές και προσεγγίσεις διαθρησκειακές, ώστε η γνώση να ανακαλυφθεί
μέσα από την εμπειρία των άλλων (Καραμούζης, 2007). Άλλωστε, «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», όπως φανερώνεται
σε μια πρόσφατη έρευνα (Παπαϊωάννου, 2018). Μια τέτοια επιλογή δεν απειλεί σε
καμία περίπτωση τη θρησκευτικότητα κάθε μαθητή/μαθήτριας αλλά πολύ περισσότερο
την ενισχύει και την ενδυναμώνει μέσα από τη γνωριμία, τον προβληματισμό, τη
διερεύνηση και τη βαθιά κατανόηση της δικής τους θρησκευτικής πίστης αλλά και των
άλλων (Κουκουνάρας –Λιάγκης & Παπαϊωάννου, 2016).

Συμπεράσματα - Προτάσεις
Με βάση τα ποσοστά των απαντήσεων, την αλληλεπίδραση των παραγόντων και την
παραπάνω ανάλυση καταλήγουμε στα ακόλουθα συμπεράσματα:
α) Όσοι από τους συμμετέχοντες θεωρούν ότι τα νέα Προγράμματα Σπουδών
στη Θρησκευτική Εκπαίδευση αναβαθμίζουν το περιεχόμενο του Μαθήματος των
Θρησκευτικών, αυτοί υποστηρίζουν τόσο την υποχρεωτικότητα του μαθήματος, όσο και
την συνεχή επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών σε θέματα που αφορούν στις θρησκείες.
β) Η θρησκευτικότητα ως παράγοντας φαίνεται να επιδρά θετικά μόνο ως προς την
υποχρεωτικότητα του μαθήματος, ενώ δεν φαίνεται να επηρεάζει τη διαρκή επιμόρφωση
των διδασκόντων σε αυτό, αποσυνδέοντας με τον τρόπο αυτό, το γνωστικό χαρακτήρα
του μαθήματος με τις θρησκευτικές αντιλήψεις των διδασκόντων.
γ) Η χρησιμότητα του μαθήματος φαίνεται να επηρεάζει αρνητικά μόνο την
προετοιμασία του μαθήματος από την πλευρά των διδασκόντων. Αυτό σημαίνει ότι
όσοι θεωρούν ότι το μάθημα δεν είναι καθόλου χρήσιμο, αυτοί δεν θεωρούν καθόλου
απαραίτητη την προετοιμασία και την συνεχή επιμόρφωση των διδασκόντων.
Δεν επιβεβαιώθηκαν οι δύο αρχικές μας υποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες η
θρησκευτικότητα συνδέεται με την προετοιμασία των διδασκόντων, καθώς και η
χρησιμότητα του μαθήματος με την υποχρεωτικότητά του. Επίσης, η υποχρεωτικότητα
δε συνδέεται με την προετοιμασία του μαθήματος από την πλευρά των διδασκόντων.
Επιπρόσθετα και με κριτήριο τις απαντήσεις στο σύνολό τους κατανοούμε τα εξής:
α) Οι συμμετέχοντες ανταποκρίνονται θετικά στα ισχύοντα ΠΣ και η Θρησκευτική
Εκπαίδευση ουσιαστικά χαρακτηρίζεται ως μη ομολογιακή, μονοθρησκευτική και μη
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κατηχητική (Κουκουνάρας -Λιάγκης, 2018γ), με ανοίγματα σε σύγχρονα θέματα και
τις ανθρωπιστικές αξίες.
β) Οι εκπαιδευτικοί της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης ανήκουν στους θρησκευόμενους
πολίτες, ωστόσο υπάρχει ανάμεσά τους μια μεγάλη μερίδα που δηλώνει λιγότερο
θρησκευόμενοι ή ακόμη και άθεοι. Αυτό φανερώνει την αποσύνδεση του μαθήματος
από το κατηχητικό υπόβαθρο καθώς και τον γνωστικό του χαρακτήρα.
γ) Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν τη χρησιμότητα των ισχυόντων ΠΣ, ωστόσο
ζητούν τη διαρκή αναβάθμισή τους και τον εμπλουτισμό τους με περισσότερα στοιχεία
σχετικά με τα θρησκευτικό φαινόμενο και τις άλλες θρησκείες.
δ) Οι συμμετέχοντες προκρίνουν την υποχρεωτικότητα του ΜτΘ για όλους τους
μαθητές/όλες τις μαθήτριες ανεξάρτητα από τη θρησκευτική ή μη θρησκευτική πίστη
τους, ενώ εναντιώνονται στον προαιρετικό του χαρακτήρα και την κατάργησή του. Έτσι
θεωρούν ότι η Θρησκευτική Εκπαίδευση είναι αναγκαία στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης
ανάπτυξης των μαθητών/μαθητριών και οφείλει να προσφέρεται σε όλους δίχως καμία
εξαίρεση (Κουκουνάρας –Λιάγκης & Παπαϊωάννου, 2016).
ε) Η αναβάθμιση του ΜτΘ με τα ισχύοντα ΠΣ απαιτεί περισσότερη ενασχόληση
των εκπαιδευτικών για τον άρτιο σχεδιασμό του μαθήματος και επιτάσσει διαρκείς
επιμορφώσεις στα αντικείμενα των παιδαγωγικών, της διδακτικής και του γνωστικού
πεδίου.
Τα παραπάνω συμπεράσματα οδηγούν στις ακόλουθες προτάσεις για την
αναβάθμιση του ΜτΘ και την ανταπόκριση της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης στις ανάγκες
και τα δεδομένα του παρόντος και του μέλλοντος. Έτσι η κατεύθυνση που απαιτείται
να δοθεί στα ΠΣ είναι:
α) Τα ΠΣ να αναθεωρούνται διαρκώς με σκοπό την αναβάθμιση του ΜτΘ.
β) Η θεματολογία και τα περιεχόμενα του ΜτΘ να περιλαμβάνουν περισσότερα
θέματα σχετικά με το θρησκευτικό φαινόμενο, τη διδασκαλία και τις αντιλήψεις των
άλλων θρησκειών.
γ) Η μεθοδολογία της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης να επεκταθεί στις αρχές της
διαθρησκειακής αγωγής (Καραμούζης, 2008).
δ) Τα ΠΣ και το υλικό τους (Φάκελοι Μαθήματος, Οδηγοί Εκπαιδευτικού) να
προσανατολίζουν τους εκπαιδευτικούς στη χειραφετημένη μάθηση (Κόκκος, 2017, σ.
163) και τις δημιουργικές εργασίες, με σκοπό την αξιολόγηση των μαθητών/μαθητριών
(Κουζέλης, 1993, σ. 44).
ε) Τα ΠΣ να εκσυγχρονίζονται διαρκώς, περιλαμβάνοντας σύγχρονες τεχνικές
διδασκαλίας, με εναλλαγή δραστηριοτήτων σε συνεργατικό και ατομικό πλαίσιο καθώς
και με τη χρήση ΤΠΕ, ώστε να κινητοποιούν το ενδιαφέρον των μαθητών/μαθητριών
και να προάγουν ελεύθερα τη δημιουργική τους ικανότητα και την κριτική σκέψη
(Μητροπούλου, 2015).
Όσον αφορά στους εν ενεργεία και υποψήφιους εκπαιδευτικούς και την απρόσκοπτη
συνεχή επαγγελματική προσφορά τους, προτείνεται:
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α) Η αντίστοιχη και διαρκής επιμόρφωσή τους με γνώμονα τις βασικές αρχές
εκπαίδευσης ενηλίκων (Rogers, 1999) σε βιωματικά εργαστήρια και σεμινάρια (Κόκκος,
2005). Η διαρκής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών θεωρείται αναγκαία, ώστε η εμπειρία
τους να μετασχηματισθεί σε γνώση (Κουκουνάρας-Λιάγκης, 2018β). Επιπρόσθετα
απαιτείται να οργανωθεί σειρά επιμορφώσεων από τους υπεύθυνους Συντονιστές
Εκπαίδευσης ή από το ΙΕΠ σε πανελλήνιο επίπεδο.
β) Η διαρκής αυτοαξιολόγησή τους (Αθανασίου, 1993, σ. 250; Κωνσταντίνου &
Κωνσταντίνου, 2017), η οποία συνδέεται με τον προγραμματισμό και τον σχεδιασμό
του εκπαιδευτικού τους έργου (Παπακωνσταντίνου, 2005, σ. 188).
γ) Η ολοκληρωμένη προετοιμασία κάθε διδακτικής ενότητας,
δ) Ο ανάλογος σχεδιασμός των ΠΣ στις Θεολογικές Σχολές (Κουκουνάρας- Λιάγκης,
2018) και τα Παιδαγωγικά Τμήματα, ώστε και οι φοιτητές/φοιτήτριες να εξοικειωθούν
με τις τεχνικές διδασκαλίας, τις ποικίλες δραστηριότητες και τις στρατηγικές μάθησης
που προτείνονται στα ΠΣ του ΜτΘ (Καραμούζης & Τσιρέβελος, 2018).
ε) Να δημιουργηθεί μητρώο επιμορφωτών με συγκεκριμένα κριτήρια (Κατσίμπρας
& Γκελαμέρης, 2017, σσ. 16-17).
στ) Οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε συνεργασία
με τα κατά τόπους Πανεπιστήμια, τις Θεολογικές Σχολές και τα Παιδαγωγικά
Τμήματα να συνεργαστούν για την προαγωγή της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών
της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης σε σύγχρονα ζητήματα του γνωστικού αντικειμένου
αλλά και παιδαγωγικών θεμάτων, ώστε το ΜτΘ να επιτελεί τον στόχο του, δηλαδή
την ανάπτυξη της θρησκευτικής συνείδησης των μαθητών/μαθητριών.
Με αυτόν τον τρόπο, η Θρησκευτική Εκπαίδευση θα αναβαθμίζεται διαρκώς και
θα αποτελεί αναγκαίο γνωστικό αντικείμενο στα μαθήματα της Πρωτοβάθμιας και
της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τέλος θα απευθύνεται σε όλους τους μαθητές/
όλες τις μαθήτριες ανεξάρτητα από τη θρησκευτική ή μη θρησκευτική πίστη τους
και θα αποτελεί ένα αντικείμενο βαθιά γνώσης των πολιτισμών και καλλιέργειας της
αρμονικής συνύπαρξης με βάση τις διάφορες θεολογικές και θρησκευτικές παραδόσεις.
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Παράρτημα
Το τελικό ερωτηματολόγιο

Παράγοντας 1 – Βελτίωση της ΘΕ
q35:Παρακολουθώντας το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών στη Θρησκευτική Αγωγή, ο
μαθητής αποκομίζει μια πλήρη γνώση για τα θέματα της θρησκείας.
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Συμφωνείτε με την άποψη ότι το μάθημα της Θρησκευτικής Αγωγής,
σύμφωνα με το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών είναι χρήσιμο επειδή παρέχει
πληροφορίες για τις θρησκείες του κόσμου;

q44: 	Θεωρείτε ότι το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών στη Θρησκευτική Αγωγή
βελτιώνει τη μάθηση εφόσον στοχεύει στο θρησκευτικό αναστοχασμό του
μαθητή;
q38: 	Συμφωνείτε με την άποψη ότι το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών στη Θρησκευτική
Αγωγή βελτιώνει τη μάθηση, επειδή κινητοποιεί δημιουργικά τους μαθητές
να συμμετέχουν όλοι στις δραστηριότητες που περιλαμβάνει;
q24: 	Συμφωνείτε με την άποψη ότι το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών στη Θρησκευτική
Αγωγή ανταποκρίνεται σε πολλά σύγχρονα κοινωνικά θέματα;
q17: 	Το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών στη Θρησκευτική Αγωγή βελτιώνει τη
θρησκευτική μάθηση επειδή είναι βιωματικό – συνεργατικό.
q18: 	Το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών στη Θρησκευτική Αγωγή παρέχει αρκετά
στοιχεία για την Ορθόδοξη χριστιανική θρησκεία.

Παράγοντας 2 – Θρησκευτικότητα των συμμετεχόντων
q30:

Προσεύχομαι.

q16:

Είμαι θρησκευόμενος.

q36:

Πηγαίνω στην Εκκλησία.

q25:

Πιστεύω στο Θεό.

q14:

Η θρησκεία αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο στη ζωή μου.

Παράγοντας 3 – Χρησιμότητα ΜτΘ
q26: 	Συμφωνείτε με την άποψη ότι το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών στη Θρησκευτική
Αγωγή δεν βελτιώνει τη θρησκευτική μάθηση επειδή ο τρόπος διδασκαλίας
είναι πιο σύνθετος σε σχέση με τη συνηθισμένη διδασκαλία;
q29: 	Συμφωνείτε με την άποψη ότι το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών στη Θρησκευτική
Αγωγή δεν ανταποκρίνεται σε όσα θα πρέπει να γνωρίζει ο μαθητής για
τη θρησκεία;
q6: 	Συμφωνείτε με την άποψη ότι το μάθημα της Θρησκευτικής Αγωγής,
σύμφωνα με το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών δεν είναι χρήσιμο επειδή δεν
ενισχύει την Ορθόδοξη χριστιανική πίστη;
q20: 	Συμφωνείτε με την άποψη ότι το μάθημα της θρησκευτικής αγωγής,
σύμφωνα με το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών δεν είναι χρήσιμο επειδή δεν
αναπτύσσει τη θρησκευτικότητα των μαθητών;
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Παράγοντας 4 – Υποχρεωτικότητα ΜτΘ
q11: 	Συμφωνείτε με την άποψη ότι το μάθημα της Θρησκευτικής Αγωγής πρέπει
να είναι προαιρετικό;
q19: 	Συμφωνείτε με την άποψη ότι το μάθημα των θρησκευτικών πρέπει να
καταργηθεί;
q9: 	Το μάθημα της Θρησκευτικής Αγωγής θεωρώ ότι πρέπει να είναι
υποχρεωτικό στο σύγχρονο σχολείο.

Παράγοντας 5 – Εκπαιδευτικοί και ΠΣ
q13: 	Το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών στη Θρησκευτική Αγωγή προϋποθέτει
περισσότερο χρόνο ενασχόλησης από την πλευρά του διδάσκοντος.
q21: 	Το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών προϋποθέτει συνεχή επιμόρφωση από την
πλευρά του διδάσκοντος.

Ο Πολύκαρπος Καραμούζης διδάσκει Κοινωνιολογία της Θρησκείας και της
Εκπαίδευσης στο ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Έχει σπουδάσει Θεολογία,
Κοινωνιολογία, Μεθοδολογία, Ιστορία και Θεωρία της Επιστήμης, με μεταπτυχιακές
σπουδές στη Θρησκειολογία και Διδακτορικό στις Κοινωνικές Επιστήμες. Ασχολείται
με θέματα πολιτικής και θρησκείας, θρησκευτικής εκπαίδευσης και διαθρησκειακής
αγωγής. Ερευνά επιπλέον τη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ διαδικτύου και
θρησκειών, θρησκευτικότητας και εκκοσμίκευσης, θρησκευτικών ρόλων και κοινωνικών
συμπεριφορών.
Ο Εμμανουήλ Φωκίδης είναι Επίκουρος Καθηγητής στο ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου
Αιγαίου. Τα μαθήματά του εστιάζουν στις εκπαιδευτικές χρήσεις των αναδυόμενων
τεχνολογιών, της εικονικής πραγματικότητας, της ψηφιακής αφήγησης, της
επαυξημένης πραγματικότητας και στα τρισδιάστατα εκπαιδευτικά παιχνίδια. Από
το 1994 συμμετέχει σε ερευνητικά έργα που αφορούν την εξ αποστάσεως και δια
βίου εκπαίδευση, τις εκπαιδευτικές χρήσεις του Διαδικτύου και της εικονικής και
επαυξημένης πραγματικότητας. Το έργο του είναι δημοσιευμένο σε συνέδρια, κεφάλαια
σε βιβλία και έγκριτα επιστημονικά περιοδικά. Είναι επίσης συν-συγγραφέας σε δύο
βιβλία.
Ο Νικόλαος Τσιρέβελος είναι θεολόγος στο «Βενετόκλειο» 1ο Λύκειο Ρόδου.
Είναι Δρ. Θεολογίας με ειδίκευση στην «Ομιλητική» και μεταδιδακτορικός ερευνητής
στο Τμήμα Θεολογίας του ΑΠΘ. Έχει συγγράψει δύο μονογραφίες με θέμα την
ιεραποστολική θεολογία του νυν Αρχιεπισκόπου Αλβανίας Αναστασίου. Μελέτες του
έχουν δημοσιευτεί σε επιστημονικά περιοδικά, συλλογικούς τόμους και πρακτικά
συνεδρίων. Η έρευνά του αναφέρεται στην Ομιλητική-Επικοινωνία, στην Ορθόδοξη
χριστιανική μαρτυρία καθώς και στη Θρησκευτική Εκπαίδευση. Είναι διαχειριστής
του εκπαιδευτικού ιστολογίου «Η τέχνη του θεολογείν».
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Περίληψη
Η θρησκευτικότητα αποτελεί αντικείμενο έρευνας για τη Θρησκευτική Εκπαίδευση
(ΘΕ) ήδη από τη δεκαετία του ‘70, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει απασχολήσει
και την ελληνική ΘΕ. Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι να αναδειχτούν αφενός
οι παράγοντες ανάπτυξης της θρησκευτικότητας και των στάσεων απέναντι στη
θρησκεία και αφετέρου οι κατάλληλοι τρόποι μέτρησής τους. Για το σκοπό αυτό
μελετήθηκαν η θρησκευτικότητα και το πλαίσιο, το οποίο τη διαμορφώνει στην
παιδική και εφηβική ηλικία, με ιδιαίτερη αναφορά στο ερευνητικό έργο του Leslie
Francis, ο οποίος είναι ο πρωτοπόρος στη μέτρηση των στάσεων απέναντι στη
θρησκεία. Τα αποτελέσματα των ερευνών υποδεικνύουν ότι η διαμόρφωση της
θρησκευτικότητας και των στάσεων απέναντι σε ζητήματα, όπως η θρησκεία,
το Μάθημα των Θρησκευτικών (ΜτΘ), και η θρησκευτική ετερότητα σχετίζονται
κυρίως με την επιρροή του οικογενειακού και θρησκευτικού περιβάλλοντος και
ελάχιστα με τη ΘΕ. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει τον ρόλο του ΜτΘ ως μάθημα
θρησκευτικού γραμματισμού και αναδεικνύει την αξία των κλιμάκων μέτρησης
στη θρησκευτική έρευνα. Επιπλέον, η μελέτη των αποτελεσμάτων οδηγεί σε
χρήσιμες προτάσεις όσον αφορά στη ΘΕ στο ελληνικό σχολείο, ειδικά αν λάβει
κανείς υπόψη την έλλειψη σχετικής έρευνας και βιβλιογραφίας.
Λέξεις κλειδιά: κλίμακες μέτρησης, θρησκευτικότητα, στάσεις, Θρησκευτική
Εκπαίδευση (ΘΕ).
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Abstract:
Religiosity has been the subject of researchin Religious Education (RE) since the
1970s, and in recent years it hasoccupied the interestofRE in Greece. The purpose
of this article is to highlight both the factors contributing to religious development
and attitudes towards religion and, on the other hand, the appropriate ways of
measuring them. For this purpose, religiosity and the context that shapes it in
childhood and adolescence have been studied, with particular reference to the
research work of Leslie Francis, who is the pioneer in the measurement of attitudes
towards religion. The results of research suggest that the formation of religiosity
and attitudes towards issues such as religion, RE, and religious diversity are
mainly related to the influence of the family and religious environment and little
to RE. This confirms the role of RE as a literacy subject and highlights the value
of measurement scales in religious research. In addition, the study of results leads
to useful suggestions regarding RE in the Greek school, especially if one takes into
account the lack of relevant research and literature.
Key words: scales of measurement, religiosity, attitudes, Religious Education (RE)

Εισαγωγή
Η πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ αρ. 660/2018) σχετικά με
τη συνταγματικότητα του Προγράμματος Σπουδών Δημοτικού – Γυμνασίου (ΠΣ) του
2016, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι το εν λόγω ΠΣ κλονίζει την ορθόδοξη χριστιανική
συνείδηση, την οποία, ήδη πριν από την έναρξη του σχολικού βίου διαμορφώνουν
οι μαθητές αυτοί στο πλαίσιο του οικογενειακού τους περιβάλλοντος, είναι δε ικανή
η εισαγόμενη με την προσβαλλόμενη απόφαση διδασκαλία, ως επέμβαση στον
ευαίσθητο ψυχικό κόσμο των μαθητών αυτών που δεν διαθέτουν την ωριμότητα και
την κριτική αντίληψη των ενηλίκων, να τους εκτρέψει από την ορθόδοξη χριστιανική
συνείδησή τους.
Η απόφαση του ΣτΕ αποτελεί την πιο πρόσφατη – και επίσημη – σε μια σειρά
ενστάσεων όσον αφορά στη διδασκαλία του ΜτΘ από το 2011 και μετά. Κύριο
επιχείρημα όσων διαφωνούν με τα νέα ΠΣ στα Θρησκευτικά είναι ο κίνδυνος εκτροπής
των μαθητών από την ορθόδοξη πίστη τους, ασχέτως αν αυτή διαμορφώνεται ήδη
στο οικογενειακό περιβάλλον, σύμφωνα με την απόφαση. Ωστόσο, δεν υπάρχουν
επιστημονικά τεκμηριωμένες έρευνες που να αποδεικνύουν ότι ο τρόπος διδασκαλίας
του ΜτΘ συμβάλλει στην ενδυνάμωση ή αποδυνάμωση της θρησκευτικής πίστης. Η
έλλειψη σχετικών ερευνών σε συνδυασμό με τις αντικρουόμενες απόψεις γύρω από
το περιεχόμενο και τη διδασκαλία του ΜτΘ – από τη μία, το ΣτΕ υποστηρίζει ότι η
θρησκευτική συνείδηση επηρεάζεται μεταξύ άλλων και από το σχολείο, ενώ τα ΠΣ των
Θρησκευτικών τονίζουν ότι σκοπός της ΘΕ δεν είναι η διαμόρφωση της θρησκευτικής
πίστης, αλλά ο θρησκευτικός γραμματισμός – οι οποίες επηρεάζουν άμεσα τον τρόπο
διδασκαλίας του ΜτΘ (σε επίπεδο ΠΣ), φανερώνουν τόσο την ανάγκη όσο και τη
χρησιμότητα της μελέτης της θρησκευτικότητας των μαθητών, σε ερευνητικό επίπεδο.Το
γεγονός αυτό εγείρει το εξής ερώτημα: σε ποιους παράγοντες οφείλεται η ανάπτυξη της
θρησκευτικότητας των παιδιών και των εφήβων; Ακολούθως, προκύπτει ένα δεύτερο
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ερώτημα: με ποιον(ους) τρόπο(ους) μετράται η ανάπτυξη της θρησκευτικότητας και
πώς ερμηνεύεται;
Τα παραπάνω ερωτήματα είναι ιδιαίτερα σημαντικά, διότι καθορίζουν μεταξύ
άλλων τους σκοπούς και τον χαρακτήρα της ΘΕ. Στην περίπτωση που η ΘΕ συμβάλλει
στην ανάπτυξη και διαμόρφωση της θρησκευτικότητας των μαθητών – με άλλα λόγια,
στο βαθμό της πίστης τους – ο χαρακτήρας της καθίσταται κατηχητικός και οι σκοποί
του μαθήματος επικεντρώνονται στην ανάπτυξη θρησκευτικής συνείδησης. Αντίστοιχα,
εάν η ΘΕ δεν συνδέεται με το βαθμό ανάπτυξης της πίστης, αλλά με τη γνώση και
την αξιολόγηση του πλαισίου μέσα στο οποίο εκδηλώνεται το θρησκευτικό φαινόμενο,
τότε λαμβάνει μετασχηματιστικό χαρακτήρα, ενώ οι σκοποί του μαθήματος εστιάζουν
στο θρησκευτικό γραμματισμό των μαθητών.
Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι να αναδειχτούν αφενός οι παράγοντες
διαμόρφωσης της θρησκευτικότητας και των στάσεων απέναντι στη θρησκεία και
αφετέρου οι κατάλληλοι τρόποι μέτρησής τους. Για το σκοπό αυτό μελετήθηκαν η
θρησκευτικότητα και το πλαίσιο, το οποίο τη διαμορφώνει στην παιδική και εφηβική
ηλικία, με ιδιαίτερη αναφορά στο ερευνητικό έργο του Leslie Francis, ο οποίος είναι
ο πρωτοπόρος στη μέτρηση των στάσεων απέναντι στη θρησκεία. Τα αποτελέσματα
των ερευνών παρέχουν πολύτιμες ενδείξεις για τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσεται
η θρησκευτικότητα των νέων και το ρόλο που παίζει η θρησκευτική πίστη στο σχολικό
περιβάλλον. Επιπλέον, η μελέτη των αποτελεσμάτων οδηγεί σε χρήσιμες προτάσεις
όσον αφορά στη ΘΕ στο ελληνικό σχολείο, ειδικά αν λάβει κανείς υπόψιν την έλλειψη
σχετικής έρευνας και βιβλιογραφίας.

Η θρησκευτικότητα και το πλαίσιο διαμόρφωσής της
Η θρησκευτικότητα ως όρος είναι δύσκολο να οριστεί. Το γεγονός αυτό οφείλεται κυρίως
σε δύο λόγους. Πρώτον, ο όρος καθαυτός είναι αμφίσημος ετυμολογικά και μπορεί
πολύ εύκολα να ταυτιστεί με παρόμοιους όρους όπως η «ορθοδοξία» (ως ορθή πίστη),
η πίστη, τα «πιστεύω», ο ευσεβισμός, η αφοσίωση, και η αγιότητα(Holdcroft, 2006).
Δεύτερον, ο όρος «θρησκευτικότητα» είναι αμφίσημος επιστημολογικά, καθώς κάθε
επιστημονικός κλάδος τον προσεγγίζει διαφορετικά. Για τη φιλοσοφία της θρησκείας
η θρησκευτικότητα είναι συνυφασμένη με την ομολογία συγκεκριμένης πίστης και
θεολογίας (Μπέγζος, 2011, σ. 138), ενώ η ψυχολογία την εξετάζει ως ενδεχόμενη
έκφανση της έμφυτης πίστης του ανθρώπου σε κάποιον ή κάτι (American Psychological
Association, 2015). Αντίστοιχα, η κοινωνιολογία ερευνά τις εξωτερικές και κοινωνικές
διαστάσεις της θρησκευτικότητας, το αίσθημα κοινωνικής αλληλεγγύης που αυτή
παρέχει, και την ελκυστικότητα της θρησκείας σε επίπεδο κοινωνικών διεργασιών,
όπως ο εκκλησιασμός και η συμμετοχή στη λατρευτική και λειτουργική ζωή (Giddens,
2009). Από την άλλη, για τη θεολογία η θρησκευτικότητα αποτελεί αναπόσπαστο
κομμάτι και προέκταση της πίστης, νοούμενη κυρίως οντολογικά, αφού φτάνουμε στον
Θεό μέσα από ένα τρόπο ζωής, όχι μέσα από ένα τρόπο σκέψης(Γιανναράς, 1986,
σ. 28). Τέλος, η θρησκειοπαιδαγωγική προσεγγίζει το ζήτημα της θρησκευτικότητας
συνδυάζοντας τόσο θεολογικές και ψυχολογικές-αναπτυξιακές όσο και παιδαγωγικές
παραμέτρους (Περσελής, 2004).
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Εάν η θρησκευτικότητα εκφράζεται μέσα από έναν τρόπο ζωής και όχι σε κάποια
συγκεκριμένη λειτουργία, το ερώτημα που προκύπτει είναι ποιοι παράγοντες τη
διαμορφώνουν; Ο κύριος παράγοντας που συντελεί στην ανάπτυξη και διαμόρφωση
της θρησκευτικότητας εντοπίζεται κυρίως στο οικογενειακό περιβάλλον. Οι τρεις
πτυχές της οικογενειακής ζωής που επηρεάζουν τη διαμόρφωση της θρησκευτικότητας
κατά την παιδική και εφηβική ηλικία είναι η θρησκευτικότητα των γονιών, το
κοινωνικοοικονομικό και μορφωτικό πλαίσιο της οικογένειας, και η σταθερότητα στο
οικογενειακό περιβάλλον(Κουκουνάρας Λιάγκης, 2015). Σύμφωνα με τη Landor και
τους συνεργάτες της(Landor, Simons, Simons, Brody, & Gibbons, 2011), η γονεϊκή
επιρροή συχνά εκφράζεται μέσω της μετάδοσης θρησκευτικών αξιών. Το γεγονός
αυτό επαληθεύεται από αποτελέσματα ερευνών, τα οποία υποδεικνύουν ότι η
θρησκευτικότητα των γονιών αποτελεί την ισχυρότερη θρησκευτική επιρροή για τους
εφήβους(Smith, Faris, Denton, & Regnerus, 2003), ενώ σε αρκετές περιπτώσεις επηρεάζει
ακόμα και τα θρησκευτικά τους αισθήματα(Myers, 1996). Ωστόσο, η θρησκευτικότητα
των γονιών από μόνη της δεν επηρεάζει μακροχρόνια τη θρησκευτικότητα των
παιδιών(Erickson, 1992). Η ανεπτυγμένη θρησκευτική συμπεριφορά στο σπίτι αποτελεί
εξίσου σημαντικό παράγοντα. Οι νέοι που προσεύχονται, μελετούν τη Βίβλο, και
συζητούν για θρησκευτικά ζητήματα στο οικογενειακό τους περιβάλλον, εκφράζουν
ισχυρές θρησκευτικές πεποιθήσεις, παρά το γεγονός ότι η παραπάνω συμπεριφορά
κατευθύνεται σχεδόν πάντα από τους γονείς(Erickson, 1992).
Ο ρόλος των φίλων στη διαμόρφωση και ανάπτυξη της θρησκευτικότητας δεν
έχει μελετηθεί ακόμα σε γενικό επίπεδο. Μεμονωμένες γεωγραφικά και θρησκευτικά
έρευνες έχουν δείξει μεταξύ άλλων ότι η θρησκεία παίζει ρόλο στην επιλογή φίλων και
αποτελεί κριτήριο για την ανάπτυξη φιλίας στο σχολικό περιβάλλον, ενώ ο εκκλησιασμός
των φίλων και οι συζητήσεις για θρησκευτικά θέματα μαζί τους λειτουργούν θετικά
στην ανάπτυξη της θρησκευτικότητας (Κουκουνάρας Λιάγκης, 2015). Επιγραμματικά,
μπορεί να αναφερθεί ότι ορισμένες έρευνες υποστηρίζουν ότι η θρησκεία παίζει ρόλο
στην επιλογή φίλων(Collins, 2004), ιδιαίτερα στο σχολικό περιβάλλον(Cheadle &
Schwadel, 2012),ενώ – κυρίως στο αμερικανικό πλαίσιο – υπάρχουν ενδείξεις ότι η
θρησκεία αποτελεί παράγοντα ανάπτυξης στενών φιλικών δεσμών για τα παιδιά και
τους εφήβους(Smith & Denton, 2005).
Ως προς τον ρόλο της Εκκλησίας, αυτός φαίνεται ότι είναι συνυφασμένος με το
κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον (Κουκουνάρας Λιάγκης, 2015). Η διαπίστωση
αυτή είναι χρήσιμη κυρίως στο ελληνικό περιβάλλον, όπου ο ρόλος της Εκκλησίας και
των θρησκευτικών κοινοτήτων φαίνεται να αλληλεπιδρά με το βαθμό θρησκευτικότητας
των νέων(Αυγουστίδης, 1999; Θερμός, 2006).Είναι κοινώς αποδεκτό, άλλωστε, ότι
οι θρησκευτικοί θεσμοί συμβάλλουν στη διαμόρφωση της ιστορικής και πολιτιστικής
ταυτότητας, γεγονός που επιβεβαιώνεται και στην περίπτωση της Ελλάδας, όπου
συχνά συγχέονται η θρησκευτική με την εθνική ταυτότητα . Ωστόσο, η επιρροή της
Εκκλησίας καθαρά σε θέματα πίστης και θρησκευτικότητας δεν είναι ακόμα ερευνητικά
επαληθεύσιμη (Κουκουνάρας Λιάγκης, 2015). Η Εκκλησία – ως πιστεύουσα κοινότητα
– σαφώς μορφώνει τα μέλη του πληρώματός της στην πίστη, ο ρόλος της όμως στην
ανάπτυξη της θρησκευτικότητας παραμένει δυσδιάκριτος, εξαιτίας των σύγχρονων
κοινωνικών και πολιτισμικών συνθηκών (Περσελής, 2003).
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Τέλος, η επιρροή του σχολείου στην ανάπτυξη της θρησκευτικότητας δεν έχει
ερευνηθεί στην ελληνική γενική εκπαίδευση σε επίπεδο που να υπάρχουν ασφαλή και
αξιόπιστα αποτελέσματα. Αντιθέτως, σε έρευνες που έχουν διεξαχθεί σε θρησκευτικά
σχολεία έχει καταγραφεί ότι το σχολικό πλαίσιο συμβάλλει στην ανάπτυξη θετικών ή
αρνητικών στάσεων προς τη θρησκεία(Francis, Robbins, ap Siôn, Lewis, & Barnes, 2007),
περιορίζοντας ωστόσο τη διδασκαλία σε ζητήματα ηθικής διαπαιδαγώγησης και όχι
πίστης(Francis & Penny, 2013). Επιπλέον, επισημαίνεται ότι η επιρροή του σχολικού
περιβάλλοντος καθίσταται σημαντική όσον αφορά στο θρησκευτικό γραμματισμό
των μαθητών και την πληροφόρησή τους γύρω από το θρησκεία τους, χωρίς αυτό να
συνεπάγεται αποδεδειγμένα αύξηση της θρησκευτικότητας (Κουκουνάρας Λιάγκης,
2015, σ. 112).

Κλίμακες μέτρησης των στάσεων προς τη θρησκεία: το παράδειγμα
του Leslie Francis
Οι παραπάνω διαπιστώσεις οδήγησαν στην προσέγγιση της θρησκευτικότητας ως
πολυδιάστατου φαινομένου. Μέχρι και τα μέσα της δεκαετίας του ‘80, η κύρια
προσέγγιση που παρατηρείται στη μέτρηση της θρησκευτικότητας την ορίζει ως
πολυδιάστατο φαινόμενο και προτείνει τρόπους μέτρησης των επιμέρους διαστάσεών
της. Σύμφωνα με τους Cornwall, Albrecht, Cunningham, και Pitcher (1986), η
θρησκευτικότητα «αποτελείται» από έξι διαστάσεις, οι οποίες βασίζονται σε τρεις
κατηγορίες: τη γνωστική (παραδοσιακή «ορθοδοξία», ιδιαίτερη «ορθοδοξία»),
τη συναισθηματική (πνευματική αφοσίωση, εκκλησιαστική αφοσίωση), και τη
συμπεριφορική (θρησκευτική συμπεριφορά, θρησκευτική συμμετοχή).Τα ζεύγη των
διαστάσεων υποδεικνύουν ότι η θρησκευτικότητα διαμορφώνεται και εκφράζεται
κυρίως σε προσωπικό και θεσμικό πλαίσιο. Αντίστοιχα, σύμφωνα με τον Maranell
(1974), υπάρχουν οκτώ διαστάσεις θρησκευτικότητας (εκκλησιαστικός προσανατολισμός,
τελετουργία, αλτρουισμός, φονταμενταλισμός, θεϊσμός, ιδεαλισμός, προκατάληψη,
μυστικισμός), οι οποίες αξιολογούνται σε συνάρτηση με μεταβλητές όπως το φύλο,
οι πολιτικές απόψεις, και η κοινωνική τάξη(Μαρκαντωνάκης, 2013, σ. 220). Ωστόσο,
παρόλο που ο ορισμός των διαστάσεων της θρησκευτικότητας συγκεκριμενοποιεί το
αντικείμενο διερεύνησης σε θεωρητικό επίπεδο, η πληθώρα ερευνών και μετρήσεων των
επιμέρους διαστάσεων της θρησκευτικότητας οδηγούν σε νέες ερευνητικές προκλήσεις.
Οι Cutting&Walsh (2008) σημειώνουν ότι, παρά την ύπαρξη 177 κλιμάκων μέτρησης
της θρησκευτικότητας, δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο τι μετρούν και σε ποιους. Πράγματι,
σε αδημοσίευτη μελέτη που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού
προγράμματος «Επιστήμες της Αγωγής και Θρησκευτική Εκπαίδευση» του Τμήματος
Θεολογίας (ΕΚΠΑ), διαπιστώθηκε ότι από το σύνολο των κλιμάκων που μετρούν τη
θρησκευτικότητα και τις στάσεις απέναντι στη θρησκεία, οι περισσότερες εστιάζουν
σε ψυχολογικούς και κοινωνικούς παράγοντες, ενώ ελάχιστες ασχολούνται με την
πνευματική και θρησκευτική διάσταση των φαινομένων(Ναζάρ, 2018, σσ. 18-21).
Ίσως γι’ αυτό σε ελληνικό περιβάλλον έχουν γίνει ελάχιστες απόπειρες εφαρμογής
τέτοιων κλιμάκων. Αυτές που έχουν καταγραφεί στην παρούσα έρευνα είναι μόνο
τρεις μεταφράσεις κλιμάκων και οι εφαρμογές τους. Πρόκειται για την κλίμακα του
Francis(Youtika, Joseph, & Diduca, 1999), της Santa Clara Strength of Religious Faith
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Questionnaire/SCSRFQ(Dianni, Proios, & Kouthouris, 2014; Proios, Dianni, Samara,
& Syropoulos, 2017), της Religious Schema Scale/RSS(Proios, 2015) και της Centrality
of Religiosity Scale (CRS)(Fradelos, και συν., 2018). Η κοινωνιολογική ερμηνεία της
θρησκευτικότητας, από την άλλη, φαίνεται να μην οδηγεί σε γενικές θεωρίες, αλλά να
καταγράφει σε συγκεκριμένο πλαίσιο τους πολλαπλούς μηχανισμούς κατανόησης του
ίδιου του πλαισίου που ενδεχομένως επιδρούν και καθορίζουν τη θρησκευτικότητα
ατόμων και ομάδων(Καραμούζης, 2013, σσ. 97-98). Τα παραπάνω αντικατοπτρίζουν
αυτό που ο Francis έχει επισημάνει ήδη από το 1978 για τη θρησκευτική έρευνα:
την ύπαρξη διαφορετικών εργαλείων έρευνας και μέτρησης, τα οποία παράγουν
δεδομένα που είναι αδύνατο να συσχετιστούν αντικειμενικά και έχουν ως αποτέλεσμα
τη δημιουργία μιας αποσπασματικής εικόνας σε ερευνητικό επίπεδο (Francis, 1978b, σ.
46). Η πρόταση του Francis για την υπέρβαση του ερευνητικού αδιεξόδου εντοπίζεται
στη μέτρηση των στάσεων απέναντι στη θρησκεία. Από αυτή την πρόταση προκύπτουν
δύο ερωτήματα. Το πρώτο ερώτημα αφορά τον ορισμό του αντικειμένου μέτρησης.
Τι σημαίνει ο όρος «στάσεις απέναντι στη θρησκεία»; Αρχικά, οι στάσεις είναι
λιγότερο εμφανείς και συγκεκριμένες σε σύγκριση με τη γνώμη ή τις απόψεις κάποιου.
Ουσιαστικά, οι στάσεις υποδηλώνουν και διαμορφώνουν τις απόψεις(Francis, 1978b,
σ. 46). Πρόκειται δηλαδή για γνωστικές και αξιολογικές λειτουργίες(Bergman, 1998,
σ. 88), οι οποίες εκτείνονται σε ένα ευρύ φάσμα από την απόλυτη συμφωνία έως την
απόλυτη διαφωνία με μια δήλωση. Με άλλα λόγια, οι στάσεις αντικατοπτρίζουν μια
βαθύτερη και πιο σταθερή αντίληψη ενός πράγματος, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν
είναι δυνατό να αλλάξουν. Ωστόσο, οι στάσεις είναι δύσκολο να εντοπιστούν και να
οριστούν με ακρίβεια, σε αντίθεση με τις απόψεις ενός ατόμου, οι οποίες είναι πιο
εμφανείς και συγκεκριμένες. Γι’ αυτό, η μέτρηση και η αξιολόγησή τους δεν μπορεί
να γίνει στο πλαίσιο ερωτήσεων κλειστού τύπου, αλλά με τη χρήση ενός ερευνητικού
εργαλείου που επιτρέπει τη διαβάθμιση των απαντήσεων σε μια ποικιλία ερωτημάτωνδηλώσεων. Σε αυτό το σημείο υπεισέρχεται το δεύτερο ερώτημα που προκύπτει από
την πρόταση του Francis. Ποια είναι η κατάλληλη τεχνική μέτρησης των στάσεων;
Εφαρμόζοντας τις τέσσερις έως τότε δημοφιλέστερες τεχνικές μέτρησης των στάσεων
(Thurstone, Likert, Guttman, Edwards), ο Francis κατέληξε στο συμπέρασμα ότι μέτρηση
των στάσεων εξυπηρετείται καλύτερα από μια νέα κλίμακα μέτρησης, η οποία θα
είναι σχεδιασμένη ειδικά για τη μέτρηση στάσεων συγκεκριμένου ηλικιακά δείγματος
απέναντι στη θρησκεία(Francis, 1978a).
Ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του ‘70, ο Francis τόνισε την ανάγκη για μία
ανανεωμένη προσέγγιση στην έρευνα της θρησκείας, δίνοντας έμφαση στις στάσεις
που εκφράζουν οι μαθητές προς αυτήν, στο πλαίσιο της ΘΕ(Francis, 1977). Στα
κλασικά πλέον άρθρα του “Attitudeand Longitude” (Francis, 1978a) και “Measurement
Reapplied” (Francis, 1978b), ο Francis εξέφρασε τη φιλοδοξία για το τι θα μπορούσε
να επιτευχθεί εάν αρκετοί ερευνητές συμφωνούσαν να χρησιμοποιήσουν ένα κοινό
εργαλείο μέτρησης θρησκευτικότητας μέσω των στάσεων, σε ένα ευρύ φάσμα μελετών.
Αρχικά, ο Francis εστίασε σε δύο παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάζουν τις
στάσεις των μαθητών. Πρώτον, στο εκάστοτε ομολογιακά σχολικό περιβάλλον και
δεύτερον στα νέα – για την εποχή τους – προγράμματα σπουδών της ΘΕ (Francis,
1978a). Ωστόσο, σύμφωνα με τον Francis(1978a), οι στάσεις στη ΘΕ δεν μπορούν να
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ερμηνευτούν – πόσο μάλλον να μετρηθούν – ανεξαρτήτως του ψυχολογικού, κοινωνικού,
και θεολογικού περιεχομένου τους.
Ως εκ τούτου, το θεωρητικό υπόβαθρο του Francis εκτείνεται σε ένα ευρύ
επιστημολογικά φάσμα. Αρχικά, ο Francis λαμβάνει υπόψη του τις κυριότερες θεωρίες
και έρευνες από το χώρο των κοινωνικών επιστημών (κοινωνιολογία και ψυχολογία
της θρησκείας, εκπαίδευση). Στο πλαίσιο της ΘΕ, σημαντική φαίνεται πως είναι η
επιρροή προγενέστερων ερευνών (Francis, 1979b), καθώς τα πορίσματά τους συνέβαλαν
αφενός στη διαμόρφωση των κλιμάκων του Francis και αφετέρου στην ουσιαστικότερη
προσέγγιση συγκεκριμένων ερευνητικών ερωτημάτων. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο
Francis πρώτος συγκέντρωσε έρευνες και κλίμακες μέτρησης στάσεων προς το μάθημα
των Θρησκευτικών, σχετίζοντας το μειωμένο ενδιαφέρον των μαθητών για τη ΘΕ με
τη γενικότερη αδιαφορία τους προς τη θρησκεία (Francis, 1979b). Επίσης, ως προς την
ανάπτυξη των κλιμάκων, ο Francis βασίστηκε σε σημαντικό βαθμό στο έργο κοινωνικών
ερευνητών όπως οι Thurstone, Likert, και Guttman (Francis & Stubbs, 1987), οι οποίοι
ασχολήθηκαν με την εμπειρική έρευνα, τη μέτρηση των στάσεων, τη διαμόρφωση
κλιμάκων μέτρησης, και την παραγοντική ανάλυση. Ψυχολογικά, ο Francis προσεγγίζει
τη θρησκευτικότητα σύμφωνα με τη θεωρία της προσωπικότητας του Eysenck(1985),
η οποία συσχετίζει τα προσωπικά-ψυχολογικά χαρακτηριστικά και τις κοινωνικές
στάσεις. Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο, η θρησκευτικότητα τοποθετείται στον χώρο των
κοινωνικών στάσεων(Eysenck, 1975), ο οποίος όμως επηρεάζεται και διαμορφώνεται
από την προσωπικότητα του καθενός. Στάσεις όπως αυτές απέναντι στη θρησκεία,
αποτελούν κυρίως προϊόν κοινωνικοποίησης και προσωπικής οριοθέτησης, διαδικασία
στην οποία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο ο ψυχωτισμός κάθε ατόμου, χωρίς αυτό να
σημαίνει ότι η θρησκευτικότητα σχετίζεται άμεσα με εμμονικές συμπεριφορές(Lewis,
1994), όπως είχε υποστηρίξει ο Freud(1907/1961).Σε θεολογικό επίπεδο, το ενδιαφέρον
του Francis εστιάζεται κυρίως στην ιουδαιοχριστιανική παράδοση και ειδικότερα στις
ηθικές διαστάσεις του μηνύματος της Βίβλου (Francis & Greer, 1992). Το γεγονός αυτό
δεν είναι ανεξάρτητο – σύμφωνα με τους Francis&Greer(1992) – από το γενικότερο
ενδιαφέρον σύγχρονων θεολόγων για θέματα προσωπικών και κοινωνικών ηθικών αξιών,
με κυριότερους εκπροσώπους τους Hauerwas και Hebblethwaite. Τέλος, σημαντικές
υπήρξαν οι απόψεις των Hirst, Smart, Hull, και Ramsey σχετικά με τη θέση της ΘΕ
στο Πρόγραμμα Σπουδών και το ρόλο των εκκλησιαστικών σχολείων της Αγγλικανικής
Εκκλησίας στη διαμόρφωση στάσεων (Francis & Craig, 2006).
Ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά της κλίμακας, πρόκειται για κλίμακα 24
ερωτήσεων/δηλώσεων τύπου Likert, με τις απαντήσεις να εκτείνονται από το συμφωνώ
απόλυτα μέχρι το δεν είμαι βέβαιος και από εκεί μέχρι το διαφωνώ απόλυτα. Αν και
η συγκεκριμένη κλίμακα αρχικά σχεδιάστηκε για εφαρμογή σε μαθητές Δημοτικού και
Γυμνασίου, στη συνέχεια τροποποιήθηκε για εφαρμογή σε ενήλικες (Francis & Stubbs,
1987). Όπως δηλώνει και η ονομασία της – Francis Scale of Attitudes towards Christianity
–η κλίμακα αρχικά σχεδιάστηκε για χρήση σε χριστιανικά και μετα-χριστιανικά
περιβάλλοντα. Oι ερωτήσεις/δηλώσεις της κλίμακας υπάγονται στις εξής κατηγορίες:
Θεός, Ιησούς, Βίβλος, προσευχή, και Εκκλησία. Στη συγκεκριμένη της μορφή, η κλίμακα
του Francis έχει χρησιμοποιηθεί σε έρευνες που έχουν διεξαχθεί σε δέκα αγγλόφωνες
χώρες, ενώ έχει μεταφραστεί σε περισσότερες από δώδεκα γλώσσες, μεταξύ των
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οποίων και στα ελληνικά(Astley, Francis, & Robbins, 2012, σσ. 184-185). Πιο πρόσφατα,
ο Francis τροποποίησε την κλίμακα με σκοπό την ανάπτυξη τριών νέων κλιμάκων
μέτρησης των στάσεων απέναντι στο Ισλάμ (Sahin & Francis, 2002), τον Ιουδαϊσμό
(Francis & Katz, 2007), και τον Ινδουισμό (Francis, Santosh, Robbins, & Vij, 2008)
αντίστοιχα.
Τέλος, όσον αφορά στην εγκυρότητα και την αξιοπιστία της κλίμακας μέτρησης
του Francis, αυτές έχουν δοκιμαστεί σε πάνω από 100 έρευνες, όπου η κλίμακα
χρησιμοποιήθηκε για τη διερεύνηση των στάσεων και της θρησκευτικότητας στην
παιδική ηλικία, την εφηβεία, και την ενήλικη ζωή. Η αξιοπιστία του ερωτηματολογίου
σύμφωνα με τον συντελεστή αξιοπιστίας alpha-Cronbach στις εφαρμογές που έχουν
καταγραφεί στην παρούσα έρευνα, κυμαίνεται από .089 έως .095 (πολύ καλή έως
άριστη). Σε κάποιες μεταφράσεις της κλίμακας, όπως για παράδειγμα στην Ιταλική και
Ρουμανική γλώσσα(Francis, Ispas, Robbins, Ilie, &Iliescu, 2009; Crea, Baiocco, Ioverno,
Buzzi, &Francis, 2014), η αξιοπιστία φαίνεται να παρουσιάζει συντελεστή 0.97, που
αναδεικνύει ότι κάποια στοιχεία του ερωτηματολογίου είναι όμοια μεταξύ τους, μη
προσφέροντας διακριτή πληροφορία το καθένα, αλλά ακριβώς την ίδια. Αυτό προφανώς
οφείλεται στη μετάφραση. Επιπλέον, η κλίμακα του Francis έχει αξιοποιηθεί σε έρευνες
σχετικές με θέματα θρησκευτικότητας, όπως οι στάσεις απέναντι στην έκτρωση, οι
στάσεις απέναντι στην κατανάλωση αλκοόλ, ο αλτρουισμός, ο συντηρητισμός, το
διαζύγιο, ο δογματισμός, ο σεξουαλικός προσανατολισμός, η υγεία, η νοημοσύνη, οι
εμμονές, η παραφυσική πίστη, οι επαγγελματικές αξίες, η ψυχολογία, το νόημα της
ζωής, και οι στάσεις απέναντι στην επιστήμη(Astley, Francis, & Robbins, 2012, σ. 185).
Σε κάθε περίπτωση, αποτελεί εργαλείο που είναι καλό να ερευνάται σε σχέση με το
κοινωνικό πλαίσιο και τα αποτελέσματά του να ερμηνεύονται διεπιστημονικά και σε
σχέση με άλλα ευρήματα.

Αποτελέσματα εμπειρικών ερευνών
Η χρήση της κλίμακας του Francis έχει παραγάγει σημαντικά αποτελέσματα σχετικά
με τον τρόπο που το οικογενειακό και κοινωνικό πλαίσιο των μαθητών επηρεάζει
τη θρησκευτικότητα και τις στάσεις τους απέναντι στη θρησκεία και τη ΘΕ. Για
παράδειγμα, ήδη από το 1979, ο Francis απέδειξε ότι οι στάσεις απέναντι στη θρησκεία
δεν είχαν σχέση με το Αναλυτικό Πρόγραμμα που ακολουθούσε το κάθε σχολείο, αλλά
με το θρησκευτικό πλαίσιο. Έτσι, οι μαθητές που φοιτούσαν σε καθολικά σχολεία
– άρα προέρχονταν από θρησκευτικά ενεργό περιβάλλον – είχαν θετικότερη στάση
προς τη θρησκεία, σε σύγκριση με μαθητές που φοιτούσαν σε δημόσια σχολεία
(Francis, 1979a). Επίσης, σε δύο έρευνες που διεξήχθησαν στις αρχές της δεκαετίας
του ‘90 τα αποτελέσματα επαλήθευσαν τις αρχικές ερευνητικές υποθέσεις, ότι η
ομολογιακή ταυτότητα των παιδιών οδηγεί στην ανάπτυξη θετικότερων στάσεων προς
τον Χριστιανισμό και σε συχνότερο εκκλησιασμό (Francis, 1990) και ότι η συμμετοχή
των γονιών στη θρησκευτική ζωή αυξάνει τη θρησκευτικότητα των παιδιών (Francis
& Brown, 1991).
Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 1.079 μαθητές καθολικών και προτεσταντικών
σχολείων ηλικίας 13-16 ετών στη Βόρεια Ιρλανδία(Francis & Greer, 1992), τα
αποτελέσματα έδειξαν ότι οι στάσεις των μαθητών απέναντι σε ηθικά ζητήματα όπως
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ο τζόγος, η κατανάλωση αλκοόλ, η χρήση ναρκωτικών, και οι προγαμιαίες σχέσεις,
σχετίζονται με το βαθμό θρησκευτικότητας του ατόμου. Έτσι, φάνηκε ότι η αποδοχή
ή μη των χριστιανικών ηθικών αξιών συμβαδίζει με τη συχνότητα εκκλησιασμού, την
ατομική προσευχή, την πίστη στον Θεό, τη σημασία της θρησκείας στη ζωή του ατόμου,
και τη στάση του προς το Χριστιανισμό (Francis & Greer, 1992, σ. 62).
Η επιρροή θρησκευτικών εμπειριών στην ανάπτυξη των στάσεων απέναντι στο
Χριστιανισμό επαληθεύτηκε σε έρευνα που διεξήχθη στη Βόρεια Ιρλανδία, ανάμεσα
σε 1.177 μαθητές δημοτικού καθολικών και προτεσταντικών σχολείων (Francis & Greer,
1993). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η αναγνώριση και ο ορισμός μιας προσωπικής
θρησκευτικής εμπειρίας σχετίζονται με τη δημιουργία θετικών στάσεων απέναντι στο
Χριστιανισμό.
Επιπλέον, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 10.153 παιδιών και
εφήβων ηλικίας 8-14 ετών και διαφορετικών χριστιανικών ομολογιών στο Ηνωμένο
Βασίλειο(Francis & Craig, 2006), τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι στάσεις των μαθητών
απέναντι στην εκκλησία είναι ανάλογες της προσωπικής θρησκευτικότητας, της πίστης,
των πρακτικών, και των εμπειριών τους. Ως εκ τούτου, η θετική στάση απέναντι στην
εκκλησία συνεπάγεται σε μεγάλο ποσοστό ανεπτυγμένη θρησκευτικότητα. Επίσης,
η έρευνα έδειξε ότι οι στάσεις δεν επηρεάζονται μόνο από ατομικούς αλλά και
από ευρύτερους παράγοντες, όπως η θρησκευτική συμπεριφορά στο οικογενειακό
(συμπροσευχή στο σπίτι, συζητήσεις περί Θεού) και φιλικό (κοινός εκκλησιασμός)
περιβάλλον.
Σημαντικά αποτελέσματα προέκυψαν επίσης από έρευνα που διεξήχθη σε
δείγμα 369 μαθητών (13-15 ετών) διαφορετικής θρησκείας και εθνικότητας στο
Λονδίνο (Thanissaro, 2012). Από αυτά φάνηκε ότι η θετική στάση των μαθητών
προς τη ΘΕ οφείλεται κυρίως στο θρησκευτικό τους πλαίσιο εντός της οικογένειας
και της κοινότητας της οποίας είναι μέλη. Επιπλέον, οι μαθητές με ανεπτυγμένη
θρησκευτικότητα φαίνονται πιο δεκτικοί στο να αξιοποιήσουν τη θρησκευτική γνώση
που παρέχει το ΜτΘ. Αντίστοιχα, οι μαθητές που δεν ακολουθούν κάποια θρησκεία ή
δεν θρησκεύουν εκφράζουν αρνητική στάση απέναντι στη ΘΕ και τη χρησιμότητά της.
Τέλος, το 2017 δημοσιεύτηκαν πέντε πρόσφατες έρευνες του Francis και των
συνεργατών του στο Ηνωμένο Βασίλειο, σχετικές με την επίδραση της θρησκευτικότητας
στη διαμόρφωση στάσεων απέναντι στη θρησκευτική ετερότητα, στο πλαίσιο του
σχολείου(Arweck, 2017). Τα αποτελέσματά τους έδειξαν μεταξύ άλλων ότι: α) η επιλογή
των μαθητών να παρακολουθούν το ΜτΘ, τους βοηθά να κατανοήσουν καλύτερα
το θρησκευτικό φαινόμενο και να σέβονται τη θρησκευτική ετερότητα, αλλά δεν
σχετίζεται με τη θρησκευτικότητά τους(Francis, Penny, & McKenna, 2017)·β) οι μαθητές
θρησκευτικών σχολείων πιστεύουν ότι το σχολείο διαμορφώνει τις απόψεις τους για
τις διαφορετικές θρησκείες καλύτερα, σε σύγκριση με τους μαθητές σχολείων γενικής
παιδείας(Francis, Penny, & Barnes, 2017)·γ) οι καθολικοί μαθητές που προέρχονται
από οικογένειες που θρησκεύουν, θεωρούν τη θρησκεία ως διαμορφωτικό παράγοντα
στη ζωή τους και υποστηρίζουν τη διδασκαλία άλλων θρησκειών στη ΘΕ, σε σύγκριση
με καθολικούς μαθητές που προέρχονται από οικογένειες που δεν θρησκεύουν συχνά
ή από εκκοσμικευμένες οικογένειες(Francis, Penny, & Neil, 2017)· δ) τα σχολεία
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θρησκευτικού χαρακτήρα δεν διαφέρουν από τα σχολεία γενικής παιδείας στον τρόπο
με τον οποίο προετοιμάζουν τους μαθητές για συνύπαρξη σε θρησκευτικά και εθνικά
πολυπολιτισμικές κοινωνίες (Francis, Penny, & ap Siôn, 2017)· ε) οι μαθητές που
ανήκουν συνειδητά σε κάποια θρησκεία, πιστεύουν ότι η θρησκεία αποτελεί σημαντικό
παράγοντα της ζωής και των αποφάσεών τους τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό
επίπεδο, ενώ είναι πιο ανεκτικοί στη θρησκευτική ετερότητα σε σύγκριση με μαθητές
που δεν ανήκουν σε κάποια θρησκεία (Francis & Penny, 2017).
Συμπερασματικά, φαίνεται ότι τόσο το θεωρητικό υπόβαθρο όσο και η πρακτική
εφαρμογή της κλίμακας του Francis επαληθεύουν την αξία των μετρήσεων στο πλαίσιο
της ΘΕ, μέσω ενός επιστημονικά σχεδιασμένου ερευνητικού εργαλείου. Επιπλέον,
μπορεί να υποστηριχθεί ότι η επιστημονική ενασχόληση του Francis αφενός με τη
ΘΕ και αφετέρου με τις κλίμακες μέτρησης, σε συνδυασμό με τη μετάφραση της
κλίμακάς του στα ελληνικά, καθιστούν την κλίμακα μέτρησης του Francis ένα αξιόπιστο
ερευνητικό εργαλείο, το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο της ελληνικής ΘΕ.
Σε αυτό συμβάλλουν, επίσης, τα κοινά στοιχεία ανάμεσα στην ελληνική ΘΕ και σε
αυτή του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως η υποχρεωτικότητά της και ο μη ομολογιακός
χαρακτήρας της. Ωστόσο, οφείλουν να ληφθούν υπόψη ορισμένες διαφορές ανάμεσα
στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα και τα περιβάλλοντα, στα οποία
πραγματοποιήθηκαν οι προαναφερθείσες έρευνες. Για παράδειγμα, οι έρευνες που
διεξήχθησαν στη Βόρεια Ιρλανδία, αφορούν σε ΘΕ ομολογιακού χαρακτήρα, η οποία
στις εν λόγω περιπτώσεις διδάσκεται σε θρησκευτικά και όχι σε δημόσια σχολεία.
Επιπλέον, η ύπαρξη ομολογιακών (θρησκευτικών) και μη ομολογιακών (δημοσίων)
σχολείων, επηρεάζει τον σκοπό και τον τρόπο με τον οποίο διδάσκεται η ΘΕ, άλλοτε
ως μάθημα καθαρά θρησκευτικού περιεχομένου και άλλοτε ως μάθημα θρησκευτικής,
ηθικής και φιλοσοφικής φύσης(Jackson, 2013, σσ. 120-121). Τέλος, η πληθώρα
χριστιανικών ομολογιών και θρησκειών στο βρετανικό πλαίσιο, αποτελεί παράγοντα,
ο οποίος απουσιάζει από το σχετικά ομοιογενές θρησκευτικά περιβάλλον της Ελλάδας
και ενδέχεται να επηρεάζει διαφορετικά τις στάσεις των μαθητών απέναντι στη
θρησκεία. Επιβεβαιώνεται με αυτόν τον τρόπο η σημασία των ιστορικών, κοινωνικών
και θρησκευτικών παραγόντων όσον αφορά στη διδασκαλία και την έρευνα στη ΘΕ. Γι’
αυτό, πέρα από τη χρήση της κλίμακας του Francis στην ελληνική ΘΕ, κρίνεται εξίσου
σημαντική η προσαρμογή της στο εκάστοτε εκπαιδευτικό και κοινωνικό περιβάλλον.

Εφαρμογές σε ελληνικό και ορθόδοξο πλαίσιο
Στον ελλαδικό χώρο, η πρώτη δημοσιευμένη έρευνα σχετικά με τη μέτρηση της
θρησκευτικότητας μέσω της συγκεκριμένης κλίμακας πραγματοποιήθηκε στα τέλη της
δεκαετίας του ‘90.Η κλίμακα μέτρησης του Francis μεταφράστηκε και χρησιμοποιήθηκε
για πρώτη φορά σε ελληνικό και ορθόδοξο πλαίσιο από τους Youtika, Joseph, &
Diduca (1999), με σκοπό τη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ προσωπικότητας και
θρησκευτικότητας. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 163 φοιτητές (73) και φοιτήτριες (90)
του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Θράκης, ηλικίας 18 έως 29 ετών. Βασική υπόθεση της έρευνας ήταν ότι η σχέση
θρησκευτικότητας και ψυχωτισμού ποικίλει ανάλογα με το θρησκευτικό και πολιτισμικό
πλαίσιο, σε αντίθεση με τη θεωρία του Eysenck(Youtika, Joseph, & Diduca, 1999,
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σ. 71). Τα αποτελέσματα δεν αναφέρονται άμεσα στο ρόλο που διαδραματίζει το
θρησκευτικό πλαίσιο στην ανάπτυξη της θρησκευτικότητας. Ωστόσο, επαληθεύτηκε
ότι η σχέση θρησκευτικότητας και ψυχωτισμού είναι σε μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα
της κοινωνικής επιθυμητότητας. Η έρευνα των Youtika, Joseph, & Diduca μπορεί να
μη συσχέτισε άμεσα τη θρησκευτικότητα με το πλαίσιο των συμμετεχόντων, αποτελεί
ωστόσο την πρώτη ερευνητική χρήση μιας ευρέως διαδεδομένης κλίμακας μέτρησης
– όπως αυτή του Francis – στον ελληνορθόδοξο χώρο.
Μόλις πρόσφατα, στο πλαίσιο των προπτυχιακών μαθημάτων του Τμήματος
Θεολογίας, ο Κουκουνάρας Λιάγκης οργάνωσε (2017-2019) με τους φοιτητές του
μαθήματος του Ε΄ εξαμήνου, έρευνα σε εφήβους (15-18) με θέμα «Θρησκευτική ανάπτυξη
του παιδιού και εφήβου και θρησκευτική εκπαίδευση-αγωγή», μεταφράζοντας εκ νέου
στην ελληνική γλώσσα την κλίμακα του Francis. Ο ίδιος χρησιμοποίησε την κλίμακα
ως εργαλείο μέτρησης της θρησκευτικότητας των μαθητών και της σχέσης αυτής με
την αποτελεσματική διδασκαλία της ΘΕ, όταν αυτή ασχολείται με τη διαχείριση
των σύγχρονων συνθηκών της παγκοσμιοποίησης, της μετακίνησης πληθυσμών, και
της πολυπολιτισμικότητας και στοχεύει: α) στη γνωριμία και τον διάλογο μεταξύ
διαφορετικών πολιτισμών, θρησκειών, και πεποιθήσεων β) στην καλλιέργεια της
αλληλοκατανόησης και αλληλοσεβασμού, και γ) στην πρόκληση αλλαγών σε προσωπικό
και συλλογικό επίπεδο, σε σχέση με την ανάληψη ευθύνης και δράσης για τη βελτίωση της
ζωής όλων των ανθρώπων. Τα αποτελέσματα της έρευνας δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί,
αλλά αναφέρεται εδώ η μέτρηση αξιοπιστίας της κλίμακας που χρησιμοποιήθηκε ξανά
20 χρόνια μετά από τη μοναδική εφαρμογή της(Youtika, Joseph, &Diduca, 1999), και
σύμφωνα με τον συντελεστή αξιοπιστίας alpha-Cronbach παρουσιάζει εξαιρετική
αξιοπιστία 0.94.

Συζήτηση - Προτάσεις
Συμπερασματικά, μπορεί να υποστηριχθεί ότι μέσα από τη μελέτη της διεθνούς
βιβλιογραφίας αναδεικνύεται η αξία των κλιμάκων μέτρησης στη ΘΕ. Η κλίμακα
μέτρησης του Francis αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο κοινωνιομετρικού τύπου, το οποίο
οφείλει να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο της ελληνικής ΘΕ «θρησκειομετρικά». H πρόταση
αυτή βασίζεται στη θεωρητική παραδοχή, ότι η γνώση του θρησκευτικού πλαισίου κάθε
μαθητή είναι απαραίτητη, καθώς ένα μετασχηματιστικό ΜτΘ οφείλει να απευθύνεται
σε κάθε μαθητή και μαθήτρια, λαμβάνοντας υπόψη κάθε φορά τις δυνατότητες και τους
περιορισμούς του/της (Κουκουνάρας-Λιάγκης, 2010). Η μέτρηση των στάσεων μπορεί
να παρέχει μια πλήρη εικόνα αφενός για το επίπεδο θρησκευτικότητας των μαθητών
(τη σημασία που το θρησκευτικό φαινόμενο έχει στη ζωή τους) και αφετέρου για το
επίπεδο του θρησκευτικού τους γραμματισμού (τι γνωρίζουν ή όχι για τη θρησκεία).
Με αυτόν τον τρόπο, καθίσταται δυνατή η μέτρηση του «θρησκειομετρικού» status των
μαθητών και ο θεολόγος-εκπαιδευτικός έχει στη διάθεσή του ένα χρήσιμο εργαλείο,
ούτως ώστε να προσαρμόζει τη διδασκαλία του μαθήματος ανάλογα με το πλαίσιο
και το επίπεδο της τάξης.
Επιπλέον, η διερεύνηση των στάσεων στη ΘΕ μπορεί επίσης να επιφέρει αλλαγές
στη δομή του ΜτΘ μακροπρόθεσμα. Παρόλο που ο Francis(1977, σσ. 113-114) τονίζει
ότι ο ρόλος των κλιμάκων μέτρησης μπορεί φαινομενικά να περιορίζεται στην
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περιγραφική αποτύπωση μιας ήδη υπάρχουσας κατάστασης στο χώρο της ΘΕ, στην
ουσία η διερεύνηση των στάσεων δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για επερχόμενες
έρευνες, οι οποίες συντελούν σε αλλαγές στα Αναλυτικά Προγράμματα και τον
τρόπο διδασκαλίας(Thanissaro, 2012). Η πρόταση αυτή καθίσταται βιώσιμη βάσει
της παραπάνω βιβλιογραφικής ανασκόπησης, τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο και σε
επίπεδο εμπειρικών ερευνών. Έτσι, υποστηρίζεται ότι:
Η θρησκευτικότητα και οι στάσεις απέναντι στη θρησκεία, τη ΘΕ, και τα ζητήματα
σχετικά με τη θρησκεία διαμορφώνονται κυρίως στο οικογενειακό περιβάλλον, μέσω
προσωπικών εμπειριών και βιωμάτων.
Οι στάσεις των μαθητών απέναντι στη ΘΕ φαίνεται ότι είναι ανάλογες της
θρησκευτικότητάς τους.
Η ΘΕ δεν φαίνεται να επιδρά στη θρησκευτικότητα των μαθητών, αλλά στην
κατανόηση του θρησκευτικού φαινομένου και την αξιοποίηση της θρησκευτικής γνώσης
στη ζωή τους.
Τα συμπεράσματα αυτά είναι ιδιαίτερα χρήσιμα, ειδικότερα εάν λάβει κανείς
υπόψη του τους σκοπούς της ΘΕ στο ελληνικό σχολείο. Τα νέα ΠΣ στα Θρησκευτικά
αναφέρουν μεταξύ άλλων στους γενικούς σκοπούς τους, την ανάπτυξη της προσωπικής
ταυτότητας, στην οποία συντελούν η θρησκευτικότητα και η κριτική κατανόησή
της είτε κάποιος ακολουθεί μία θρησκεία είτε όχι, αλλά και τη γνώση του πλαισίου,
το οποίο γεννά τις θρησκευτικές έννοιες και τις διαμορφώνει (θρησκευτικός
γραμματισμός) (ΥΠ.Π.Ε.Θ., 2017). Τα αποτελέσματα των ερευνών που μελετήθηκαν στο
παρόν άρθρο στηρίζουν τη σκοποθεσία των ΠΣ στα Θρησκευτικά, καθώς επιβεβαιώνουν
τη σημασία της θρησκευτικότητας των παιδιών και των εφήβων στη ΘΕ, ως στάση
και σχέση με τη θρησκεία, καταφατική ή αποφατική. Ταυτόχρονα, αναδεικνύεται
η αξία του θρησκευτικού γραμματισμού, εφόσον επιβεβαιώνεται η επιρροή της ΘΕ
στην κατανόηση του θρησκευτικού φαινομένου και την αξιοποίηση της θρησκευτικής
γνώσης στη ζωή τους. Έτσι, οι μαθητές επωφελούνται ανεξαρτήτως αν ανήκουν σε
κάποια θρησκεία, εφόσον σκοπός του σχολείου δεν είναι να τους κάνει καλύτερους
πιστούς, αλλά να τους προσφέρει τα κατάλληλα θρησκευτικά «εργαλεία» για να
αξιολογούν το πλαίσιο διαμόρφωσης της θρησκείας. Ωστόσο, η προσέγγιση μαθητών
που προέρχονται από εκκοσμικευμένο μη θρησκευτικό περιβάλλον, αποτελεί ακόμα
πρόκληση για τη ΘΕ (Thanissaro, 2012). Η διαπίστωση αυτή ισχύει ιδιαίτερα στην
περίπτωση της ελληνικής ΘΕ, όπου η απουσία αλλαγών στο περιεχόμενο του ΜτΘ
μέχρι πρότινος οφειλόταν – εν μέρει – στην έλλειψη εμπειρικών ερευνών σχετικά
με τις στάσεις των μαθητών(Χατζηιωάννου, 2005, σσ. 100-101).Γι’ αυτό, τονίζεται η
ανάγκη σχεδιασμού και εφαρμογής εμπειρικών ερευνών στο πλαίσιο της ελληνικής
ΘΕ, οι οποίες θα παρέχουν ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με την επιρροή ή όχι που
η θρησκευτική γνώση ενδεχομένως έχει στη θρησκευτικότητα των μαθητών. Όπως
αναφέρθηκε παραπάνω, μία τέτοια έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, χωρίς ωστόσο να
είναι δυνατή η ανάλυση των αποτελεσμάτων της στο παρόν άρθρο.
Τέλος, κρίνεται απαραίτητη η περαιτέρω διερεύνηση της ανάπτυξης της θρησκευτικής
συνείδησης στην ελληνική πραγματικότητα, καθώς τα ερευνητικά αποτελέσματα
από δυτικοευρωπαϊκά περιβάλλοντα είναι μεν πολύτιμα, αλλά δεν αρκούν ώστε να
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υποστηριχθεί η σημασία πρωτίστως του οικογενειακού περιβάλλοντος στην ανάπτυξη
της θρησκευτικότητας, αλλά και η σημασία άλλων πηγών όπως των θρησκευτικών
κοινοτήτων, του φιλικού περιβάλλοντος, των ΜΜΕ και οπωσδήποτε του σχολείου.
Γενικά, η θρησκευτικότητα των νέων στην Ελλάδα και η ανάπτυξή της είναι ένα πεδίο
που αξίζει να μελετηθεί, καθώς έχει χαρακτηριστικά ιδιότυπα(Γενική Γραμματεία
Νέας Γενιάς, 2005, σσ. 69-78), που διαμορφώνονται από το Ορθόδοξο περιβάλλον
και την ελληνική σχολική θρησκευτική αγωγή και ΘΕ, στο πλαίσιο της παγκόσμιας
κοινότητας της μετανεωτερικότητας.
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Όσο λάμπει η ιδέα της χριστιανικής οικουμενικότητας στο Ευαγγέλιο, τόσο φαίνεται
πως με την πάροδο των αιώνων η σύνδεση της Εκκλησίας με την ιδέα του έθνους τείνει
να προβάλλει κυριαρχικά, σταδιακά αντικαθιστώντας την πρώτη. Ιδίως στο πλαίσιο της
νεότερης ελληνικής ιστορίας, ελληνοχριστιανικά ιδεολογήματα συνδέθηκαν με οδυνηρές
παρεκκλίσεις από τη δημοκρατική κανονικότητα, αλλά και σήμερα ταλανίζουν την
Εκκλησία, όπως και την κοινωνία. Από την άλλη, η σάρκωση της πίστης στον πολιτισμό
κάθε λαού έχει να προσφέρει ένα βαθύτερο ρίζωμα στις καρδιές των ανθρώπων. Από
τη σκοπιά μιας ιεραποστολικής και διαπολιτισμικής θεολογίας αλλά και θεολογίας
του διαλόγου (Βασιλειάδης, 2007; Παπαθανασίου, 2009; Βουλγαράκη, 2018), από τη
σκοπιά των αναγκών και της χρησιμότητας των πολιτισμών στην εκπαίδευση (Kalantzis
& Cope, 1988), στο πλαίσιο επιμόρφωσης ενηλίκων και συγκεκριμένα θεολόγων
στη 2η Πανελλήνια Συνάντηση Θεολόγων του Πανελλήνιου Θεολογικού Συνδέσμου
«Καιρός» για την Αναβάθμιση της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης, 9-11 Νοεμβρίου 2018,
Αθήνα, πραγματώθηκε ένα «Βιωματικό Εργαστήριο Θεολογικού Προβληματισμού και
Σκέψης», υπό την ευθύνη μας και με τη συμμετοχή και αλληλεπίδραση συναδέλφων
θεολόγων. Στο Εργαστήριο, στο πλαίσιο ενός εκπαιδευτικού διώρου, εμβαθύναμε και
εξερευνήσαμε το ερώτημα: Τι έχουμε να κερδίσουμε από αυτή τη σύνδεση πίστης,
έθνους και πολιτισμού, και τι έχουμε να χάσουμε. Τι έχουμε να κερδίσουμε από το
άνοιγμά μας στον πλούτο και την ποικιλία των πολιτισμών του κόσμου. Η πραγμάτευση
έγινε με τη φιλοσοφία του Κονστρουκτιβισμού (Piaget, 2007/1973) και χρήση της
Βιωματικής Μεθόδου (Kalantzis & Cope, 2013; ΙΕΠ, 2017), προσαρμοσμένης για
ενηλίκους (πρβλ. Von Glasersfeld, 1995) και μάλιστα εν προκειμένω θεολόγους, στο
πλαίσιο και μιας φιλοσοφίας ανάπτυξης της ελευθερίας (Βουλγαράκη, 2004, σσ. 97144; Rogers & Freiberg, 1983), αλλά και εκπαίδευσης ηγετών (Gaetane & Normore,
2010), κάτι που δεν είναι συνήθως επαρκώς συνειδητό (ή και από κάποιες πλευρές
σκοπίμως υποτιμάται) στο πεδίο της θεολογίας. Η έμφαση δόθηκε σε μια βαθύτερη
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κατανόηση του σύγχρονου κόσμου στην πολυπλοκότητά του και της θέσης μας σε
αυτόν διαλογικά (Hermans & Hermans-Konopka, 2010; Bertrando, 2007).
Ποιοτικές έρευνες για τα ζητούμενα της θεολογικής εκπαίδευσης σήμερα σημειώνουν
ότι υποβόσκει μια κρίση όχι μόνο ευρύτερα σε παγκόσμιο επίπεδο στις ανθρωπιστικές
σπουδές από τη σκοπιά της επικράτησης ενός χρησιμοθηρικού και τεχνοκρατικού
μοντέλου στην εκπαίδευση, αλλά για ιδιαίτερους λόγους και στις θεολογικές σπουδές,
τόσο ως προς τις σχέσεις θεολογίας και Εκκλησίας όσο και θεολογίας και κοινωνίας.
Οι έρευνες αυτές αναδεικνύουν τη διαπολιτισμικότητα, ως βασικό πυλώνα κάθε
στιβαρού σχεδιασμού στο πεδίο των θεολογικών σπουδών αλλά και κάθε επιστημονικής
προσέγγισης που αφορά τον σύγχρονο κόσμο. Συνεπώς, η έμφαση στο στοιχείο της
διαπολιτισμικότητας θεωρείται ότι θα αποτελέσει την αναγκαία προϋπόθεση αλλά
και τομή που θα συμβάλει στην υπέρβαση επιφυλάξεων, δυσχερειών και αναπηριών
ως προς τις θεολογικές σπουδές καθώς και της λειτουργίας της θρησκείας εν γένει
σε μια σύγχρονη κοινωνία· ενώ θα φωτίσει εξάλλου και τη σημασία των θεολογικών
σπουδών ως παράγοντα εξανθρωπισμού και ενότητας, αλλά και ως μια φωνή που
αξίζει να ακούγεται (WOCATI, 2013). Το θεολογικό αυτό εργαστήριο αφορά εμμέσως
και σε ένα σχεδιασμό για τη σχέση πίστης και κοινωνίας στο μέλλον, στο πλαίσιο της
Ορθόδοξης θεολογίας, με γνώμονα την κοινωνία του σήμερα αλλά και με τον νου και
την καρδιά στη βασιλεία του Θεού.
Αλληλοεπιδράσαμε δημιουργικά με εικόνες, ήχους και μουσικές της Αφρικής και
του αραβικού κόσμου, κείμενα λογοτεχνικά που θέτουν θέματα αυτοσυνειδησίας σε
περιβάλλοντα όπου διασταυρώνονται και συναντιούνται ποικίλοι πολιτισμοί, αλλά
και κείμενα καταστατικής σημασίας για τη θεολογία (ευαγγελικά, πατερικά, όσο και
σύγχρονων θεολόγων, ή συνοδικά ντοκουμέντα).
Στο δίωρο αυτό θεολογικό εργαστήριο δεν εξαντλήθηκαν ασφαλώς τα θέματα προς
διερεύνηση. Εντούτοις, υπήρξε μια ευαισθητοποίηση και γεννήθηκε ένα ενδιαφέρον
για περαιτέρω ενασχόληση, στο πλαίσιο μιας ιεραποστολικής θεολογίας και όχι μόνο.
Η ποικιλία των πολιτισμών αντιμετωπίστηκε ως πλούτος της Εκκλησίας. Εξάλλου,
μέσα από τις έρευνες των ανθρωπολόγων σήμερα διαπιστώνεται και τεκμηριώνεται
ότι η ποικιλία των πολιτισμών είναι πλούτος του ανθρώπου (Geertz, 1973, σσ. 33-54;
1983). Σημαντικές μορφές της θεολογίας σήμερα τονίζουν την ανάγκη σύνδεσης της
θεολογίας με την κοινωνιολογία και την επιστημονική της σκευή (Νησιώτης, 2004,
σσ. 87-138) ή επισημαίνουν ότι ο 21ος αιώνας θα είναι ο αιώνας της ανθρωπολογίας
(Ware, 2005, σσ. 13, 25).
Στο αδιέξοδο ενός αυτοεγκλεισμού σε έναν πολιτισμό, ο οποίος τελικώς νεκρώνεται
και ταριχεύεται αντιμετωπιζόμενος ουσιοκρατικά, η απάντηση της θεολογίας δεν μπορεί
παρά να είναι η έξοδος από μια σφαίρα άνεσης και οικειότητας και συνάντηση με
τον πολύμορφο και πολυσύνθετο σύγχρονο κόσμο. Για τη σάρκωση της πίστης σε νέα
πολιτισμικά κοσμοείδωλα, η έννοια της κένωσης είναι ασφαλώς αναγκαία προϋπόθεση,
ακριβώς κατά το πρότυπο του κενωθέντος Λόγου.
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Περιγραφή του Εργαστηρίου – Σχέδιο Διδασκαλίας
Διάρκεια

Εισαγωγικά. Στάδιο Αλληλογνωριμίας
Μοτίβο: Μουσική και κίνηση
Οδηγίες προς τους συμμετέχοντες (προφορικά):
[Σημείωση: Προβολή παρουσίασης powerpoint οπτικοποιούσε παράλληλα και συνδυαστικά
τις οδηγίες με κείμενο, εικόνες και λίγο χιούμορ].
Στους ήχους παραδοσιακής αφρικανικής μουσικής βηματίστε επιτόπου νιώθοντας τον
ρυθμό. Αφήστε ελεύθερο το σώμα σας. Αφήστε να γλιστρήσουν από πάνω σας όλες
οι έγνοιες και τα φορτία του δικού μας πολιτισμού. Εναποθέστε τες στο πάτωμα.
Ελευθερωθείτε. Κενωθείτε. Κάνετε χώρο για τη συνάντηση με τον άλλο.
[Στο σημείο αυτό διανέμονται σε κάθε συμμετέχοντα καρτελάκια με χαιρετισμό σε μια
γλώσσα, κοινή και γνωστή ή λιγότερο γνωστή, γραμμένο στη γραφή της γλώσσας και
μεταγραμμένο ελληνικά].

15΄

Τώρα κινηθείτε σε συνάντηση του άλλου, διασχίζοντας ελεύθερα την τάξη, περπατώντας
και χορεύοντας όσο παίζει η μουσική. Μόλις αυτή σταματήσει, χαιρετήστε τον άνθρωπο
που βρίσκεται μπροστά σας στη γλώσσα που γράφει το καρτελάκι σας. Παρακαλούμε να
θυμάστε τη γλώσσα και την επίκτητη παροδική «εθνικότητά» σας για όλη τη διάρκεια του
διώρου. Μετά τον χαιρετισμό, πείτε στον συνομιλητή σας το όνομά σας, την «εθνικότητά»
σας και κάτι από τα ιδιαίτερα (πραγματικά) ενδιαφέροντά σας.
Επαναλάβετε το ίδιο, κινούμενοι ελεύθερα στον χώρο, δηλαδή χορεύοντας, όσο παίζει η
μουσική, και χαιρετώντας έναν νέο συνομιλητή όταν η μουσική σταματήσει.
Επαναλάβετε άλλη μια φορά.
Τώρα σχηματίστε έναν κύκλο όρθιοι και με συντομία ας μιλήσει ο καθένας στην ολομέλεια
λίγο για τον εαυτό του, λέγοντας το όνομά του, με τι ασχολείται και κάτι από τα
ενδιαφέροντά του.
Βιώνοντας
Μοτίβο: Μουσικό Εργαστήριο (Απόδοση Βυζαντινής Μουσικής) (ΙΕΠ, 2014, σ. 159)
Οδηγίες προς τους συμμετέχοντες (προφορικά):
Υπάρχει κάποιος που διαβάζει βυζαντινή μουσική; Ας έλθει να ψάλλουμε! Ας
συνοδεύσουμε όλοι με ισοκράτημα ή ψάλλοντας από τη θέση μας.

8΄

Σημείωση: Στο στάδιο της Βίωσης, ψάλλαμε εναλλάξ μέρος από τη δοξολογία αραβικά
και ελληνικά. Η συμμετοχή των μελών του εργαστηρίου ήταν ενεργή στην ψαλμωδία, με
την καθοδήγηση μελών που γνωρίζουν βυζαντινή μουσική. Εναλλακτικά θα μπορούσε
να είχε χρησιμοποιηθεί συναφής ηχογράφηση, σε αραβικά και ελληνικά, με τη χρήση
του μοτίβου «Ακούγοντας 10 x 2» (ΙΕΠ, 2014, σ. 141) ή και με απλή σιωπηλή ακρόαση
(πρβλ. το μοτίβο «Σιωπηλό ερέθισμα» (σ. 161), αλλά εδώ σε ακουστική παραλλαγή).
[Για τη συμβολή στη συγκεκριμένη εφαρμογή συνέβαλαν ιδιαίτερα ο Ανδρέας
Μπίκουλης. Αραβικά έψαλλαν οι Ρόνι Μπου Σάμπα και Assaad Elias Kattan].
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Νοηματοδοτώντας
Έντεχνος συλλογισμός, με χρήση ιδίως των μοτίβων «Βλέπω, Ισχυρίζομαι, Αναρωτιέμαι»
και «Συνδέοντας, Επεκτείνοντας, Προκαλώντας» (ΙΕΠ, 2014, σσ. 110, 145) και ελεύθερο
(ή μερικώς κατευθυνόμενο) διάλογο.
17΄

Προβλήθηκαν με τη βοήθεια αρχείου παρουσίασης powerpoint:
Α) Το έργο του Πίτερ Μπρίγκελ του πρεσβυτέρου, Ο πύργος της Βαβέλ.
Β) Η εικόνα της Πεντηκοστής από τον Θεοφάνη, και
Γ) Το Κοντάκιο της Πεντηκοστής
Αναλύοντας
Ομαδοσυνεργασία TWPS. Δόθηκαν φύλλα εργασίας με πολυτροπικά κείμενα, ελεύθερη
επεξεργασία και καταγραφή συμπερασμάτων ή ουσιαστικών στοιχείων της συζήτησης σε
4-5 προτάσεις. Ανακοίνωση στην ολομέλεια.

35΄

Τα επιμέρους θέματα κατά ομάδα ήταν:
Λατρεία
Τέχνη
Γλώσσα
Λαοί, πολιτισμοί και σωτηρία
Σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα
Εφαρμόζοντας
Ομαδικό κολλάζ σε υδρόγειο σφαίρα
Οδηγίες (προφορικά):

15΄

Θυμηθείτε ο καθένας τη θετή χώρα καταγωγής σας, με βάση τον χαιρετισμό που πήρατε
στην αρχή.
Γράψτε σε ένα χαρτάκι τύπου «post it», τι θα μπορούσε η χώρα σας να προσφέρει στην
Εκκλησία.
Περάστε ένας - ένας και κολλήστε τα χαρτάκια σας σε μια υδρόγειο σφαίρα στην οικεία
θέση, διαβάζοντάς τα δυνατά.
Τώρα μπορείτε να σηκωθείτε και να περιεργαστείτε τις απαντήσεις σε μια άτυπη
ανταλλαγή απόψεων.
Παρακαλούμε επίσης άτυπα να εκφράσετε κρίσεις, σκέψεις, απορίες, επιθυμίες σε σχέση
και με το δίωρο εργαστήριο.
Σημείωση. Το τελευταίο αυτό άτυπο στάδιο συνοδεύτηκε με μουσική: Το «Κύριε των
Δυνάμεων» σε μοντέρνα ενορχήστρωση από τον Βασίλη Χατζηνικολάου, από το cd «Τα
μπλουζ της ψυχής μου».

Τεχνικές και υλικά
Τεχνικές:
•

Μουσική και κίνηση

•

Μουσικό Εργαστήριο, ή Ακούγοντας 10 x 2, ή απλή σιωπηλή ακρόαση

•

Έντεχνος συλλογισμός, με χρήση ιδίως των μοτίβων Βλέπω, Ισχυρίζομαι,
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Αναρωτιέμαι και Συνδέοντας, Επεκτείνοντας, Προκαλώντας
•

Ελεύθερος διάλογος

•

Κατευθυνόμενος διάλογος

•

Ομαδοσυνεργασία TWPS με φύλλα εργασίας

•

Ομαδικό κολλάζ σε υδρόγειο σφαίρα

Υλικά:
•

Μουσική εισαγωγής: African Burundi Drum Music, από το Traditional Music
Channel. Καρτελάκια με χαιρετισμούς σε διάφορες γλώσσες

•

Δοξολογία στα ελληνικά και αραβικά από το κανάλι του Παναγιώτη
Ανδριόπουλου, με τίτλο: Polytropon byzantine hymns in arabic and greek 1 (ή,
αν υπάρχει δυνατότητα, ζωντανή παραγωγή μουσικής)

•

Προβολή παρουσίασης Powerpoint (υπολογιστής, οθόνη κλπ.)

•

Φύλλα εργασίας

•

Υδρόγειος σφαίρα

•

Χαρτάκια τύπου Post it

•

Μουσική: «Κύριε των Δυνάμεων» σε μοντέρνα ενορχήστρωση από τον Βασίλη
Χατζηνικολάου, από το cd «Τα μπλουζ της ψυχής μου».

Στο στάδιο της Νοηματοδότησης προβλήθηκαν:

α)
α) Το έργο του Πίτερ Μπρίγκελ του πρεσβυτέρου, Ο πύργος της Βαβέλ.
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γ) Το Κοντάκιο της Πεντηκοστής:
«Ὅτε καταβὰς τὰς γλώσσας συνέχεε, διεμέριζεν ἔθνη ὁ Ὕψιστος· ὅτε τοῦ πυρός
τὰς γλώσσας διένειμεν, εἰς ἑνότητα πάντας ἐκάλεσε, καὶ συμφώνως δοξάζομεν τὸ
Πανάγιον Πνεῦμα».

Φύλλα Εργασίας
Ομάδα: Λατρεία
Τι είναι θεμελιώδες και βασικό συστατικό μιας θεολογικής παράδοσης και πόσο
μπορεί να μείνει χώρος για τον τοπικό πολιτισμό στη λατρεία; Σημειώστε τις σκέψεις
σας σε 4-5 προτάσεις, αφού δείτε το υλικό.
Δείτε το βίντεο με την ευλογία των καρπών από το Καμερούν, κατά την εορτή
της Μεταμορφώσεως.
https://www.youtube.com/watch?v=UpbujNnlC0g

Παρατηρήστε τις φωτογραφίες με τα «βάγια» από σχολείο στη Φιλανδία.

Προέλευση από το ιστολόγιο «Ο Ήχος του Ανέμου»: http://breezesound.blogspot.

com/2014/04/blog-post_12.html,.

Διαβάστε τα παρακάτω κείμενα:
1. «Εξομολόγηση εξ αποστάσεως»
[Ένας μαρκόνης σε καράβι έδωσε την αφορμή για μια μεγάλη συζήτηση σε
θεολογική συντροφιά ως προς το αν χωρεί εξομολόγηση διά τηλεφώνου (σήμερα θα
έπαιζε και το διαδίκτυο). Το άρθρο αναφέρει μια σειρά περιπτώσεων εξομολόγησης
δι’ επιστολογραφίας, που προκύπτουν σε πατερικά κείμενα, όπως αυτή:]
Είναι γνωστό ένα περιστατικό με τον όσιο Βαρσανούφιο όταν κάποιος αδελφός
αρρώστησε από φυματίωση και κινδύνευε να πεθάνει. Παρακάλεσε τότε το μέγα
γέροντα, έτσι τον ονόμαζαν, να προσευχηθεί γι’ αυτόν και να παρακαλέσει για άφεση
των αμαρτιών του. Η απάντηση του οσίου Βαρσανουφίου ήταν η εξής: «Να μη φοβηθείς,
αδελφέ, αλλά μάλλον να χαρεί η ψυχή σου και να ευφρανθεί εν Κυρίω. Πίστεψέ με στ’
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αλήθεια ότι τώρα ό Θεός συγχώρησε όλες σου τις αμαρτίες, όσες έκανες από παιδί
μέχρι τώρα, σύμφωνα με την παράκλησή σου. Ευλογημένος ό Θεός που θέλησε να σου
τις συγχωρήσει όλες». Και άλλες παρόμοιες απαντήσεις βρίσκονται στις επιστολές
του οσίου.
[Μεταξύ άλλων το άρθρο λέει και τούτη την ιστορία:]
Αλλά και το 1822 αναφέρεται εξομολόγηση με επιστολή. Πρόκειται για τα αδέλφια
νεομάρτυρες Σταμάτιο και Ιωάννη, που ήσαν ηλικίας 18 και 22 ετών και κατάγονταν
από τις Σπέτσες. Το καΐκι τους, με το οποίο μετέφεραν εμπορεύματα, εξώκειλε λόγω
θαλασσοταραχής στα Αλάτσατα της Μικράς Ασίας, που βρίσκονται απέναντι από
τη Χίο. Οι Τούρκοι, ύστερα από προδοσία, τούς συνέλαβαν και τους οδήγησαν στον
πασά στη Χίο. Εκείνος απαίτησε να αρνηθούν την πίστη τους και να ασπαστούν το
Ισλάμ. Πάνω από εβδομάδα έγκλειστοι στη φυλακή, δέχονταν παντοειδείς πιέσεις για
να αλλαξοπιστήσουν. Οι νέοι απέρριψαν τις προτάσεις με σθένος.
Η πίστη τους ήταν αταλάντευτη. Διαισθάνθηκαν ότι την επόμενη μέρα θα τους
αποκεφάλιζαν. Η έγνοια τους ήταν να εξομολογηθούν και να μεταλάβουν το σώμα και
το αίμα του Κυρίου. Η λύση βρέθηκε. Μια χριστιανή γυναίκα, που λεγόταν Φράγκα,
σύχναζε στη φυλακή για να επισκέπτεται τον άντρα της, πού ήταν φυλακισμένος.
Οι νέοι εξαγόρευσαν σ’ ένα χαρτί τα αμαρτήματά τους, το ενεχείρισαν στη Φράγκα
και την παρακάλεσαν να το παραδώσει στον επίσκοπο. Ό δεσπότης δέχτηκε την
εξομολόγησή τους και τούς ειδοποίησε ότι το χάραμα θα τους έστελνε να μεταλάβουν
τα Άχραντα Μυστήρια.
Κατά τη διάρκεια της νύχτας οι κρατούμενοι μοίρασαν τα ρούχα τους στους άλλους
φυλακισμένους και ό,τι χρήματα είχαν. Κράτησαν μόνο λίγα για να τα στείλουν στο
δεσπότη μετά τον αποκεφαλισμό τους.
Όλη τη νύχτα έψαλλαν την παράκληση στην Παναγία και όποιες άλλες προσευχές
ήξεραν. Το χάραμα ήρθε ή γυναίκα, η Φράγκα, και όπως είχε τάξει ό δεσπότης έφερε
μαζί της τα Τίμια Δώρα.
Οι νέοι, ανανεωμένοι από το τίμιο αίμα του Κυρίου, με χαρά έχυσαν το αίμα τους
μπροστά στο δήμιο για να εξαγοράσουν την είσοδό τους στον ουρανό.
Από το βιβλίο του Ηλία Βουλγαράκη, Καθημερινές Ιστορίες Αγίων και Αμαρτωλών στο
Βυζάντιο, Αθήνα: Μαΐστρος, 32007, σσ. 73-79.

2. Τὸ Ψωμὶ στὴν Λατρεία τῆς ἐν Κορέᾳ Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας
Ἡ διαφορετικὴ ἀντιμετώπιση τοῦ ψωμιοῦ ἀπὸ τοὺς μεγαλύτερους καὶ τοὺς
μικρότερους Κορεάτες, ὅπως ἤδη ἀναφέραμε, φαίνεται καὶ στὸ πῶς ἀντιμετωπίζουν
οἱ Ὀρθόδοξοι Κορεάτες τὸ ψωμὶ στὴν Λατρεία.
Ἔχει πέσει στὴν ἀντίληψή μας ὅτι οἱ μεγαλύτεροι στὴν ἡλικία ἀποφεύγουν νὰ
λάβουν μεγάλα τεμάχια ἀντιδώρου ἤ ἄρτου, ἐνῶ οἱ μικρότεροι δὲν ἀντιμετωπίζουν
κανένα πρόβλημα. Ἀντίθετα μάλιστα λένε ὅτι εἶναι καὶ νόστιμο.
Ἐκτὸς τοῦ ἀντιδώρου καὶ τῆς ἀρτοκλασίας, μία ἄλλη ἐπίσης λατρευτικὴ πράξη
στὴν ὁποία χρησιμοποιεῖται, ὡς γνωστόν, ὄχι παρασκευασμένο ψωμὶ ἀλλὰ σιτάρι εἶναι
τὰ κόλλυβα. Στὴν ἐν Κορέᾳ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἤδη ἔχει καθιερωθεῖ νὰ τελοῦνται
τὰ Μνημόσυνα μὲ ρύζι ἀντὶ τοῦ καθιερωμένου σιταριοῦ.
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Κάτι ἀνάλογο ἴσως θὰ ἦταν σκόπιμο νὰ γίνει καὶ στὴν περίπτωση τῆς ἀρτοκλασίας.
Θὰ μποροῦσε ἐνδεχομένως νὰ ἀντικατασταθῆ τὸ ψωμὶ τῆς ἀρτοκλασίας μὲ τὸ
παραδοσιακὸ κορεατικὸ τόκ (떡), ποὺ παρασκευάζεται ἀποκλειστικῶς ἀπὸ ρύζι.1 Τὸ
τόκ ἔχει παμπάλαια προέλευση καὶ συνοδεύει κάθε μεγάλη καὶ σπουδαία κορεατικὴ
γιορτή, ἀλλὰ καὶ κάθε κοινωνικὴ ἐκδήλωση χαρᾶς (τὴν συμπλήρωση τῶν πρώτων
ἑκατὸ ἡμερῶν τοῦ νεογέννητου παιδιοῦ μπαικὶλ(백일), τὰ γενέθλια σαινγκὶλ(생일), τὸν
γάμο, τὰ ἐγκαίνια ἑταιρειῶν καὶ καταστημάτων, τὴν ἐγκατάσταση σὲ καινούργιο σπίτι
τζιπτρὶ(집들이), κ.ἄ.). Ἐπειδὴ καὶ ἡ ἀρτοκλασία, ὡς γνωστόν, τελεῖται συνήθως σὲ
μεγάλες γιορτὲς καὶ πανηγύρεις καὶ γενικῶς σηματοδοτεῖ μόνον χαρμόσυνα γεγονότα
τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ λειτουργικοῦ κύκλου, θὰ μποροῦσε ἴσως τὸ τόκ νὰ βοηθήσει
τοὺς Ὀρθόδοξους Κορεάτες νὰ ἀντιληφθοῦν καὶ νὰ βιώσουν καλύτερα τὴν χαρὰ τῆς
ἐκκλησιαστικῆς γιορτῆς στὴν ὁποία συμμετέχουν. Ἐξ ἄλλου ἤδη στὴν σχετικὴ εὐχὴ τῆς
ἀρτοκλασίας στὸ κορεατικὸ ὀρθόδοξο Εὐχολόγιο ἔχει προστεθῆ καὶ τὸ ρύζι ὡς ἑξῆς:
“… εὐλόγησον τὸν ἄρτον, τὸ ρύζι, τὸν οἶνον καὶ τὸ ἔλαιον”. Ἔπειτα ἄς σημειωθεῖ ὅτι
στὶς περιπτώσεις ποὺ ἡ ἀρτοκλασία τελεῖται στὸν Ὄρθρο ἑορτῶν καὶ ἀκολουθεῖ ἡ θ.
Λειτουργία, κατὰ τὴν ταυτόχρονη διανομὴ τῆς ἀρτοκλασίας καὶ τοῦ ἀντιδώρου, δὲν
εἶναι αἰσθητὴ ἡ διαφορὰ τοῦ ἑνὸς ἀπὸ τὸ ἄλλο, διότι στὴν Κορέα ἡ ἀρτοκλασία εἶναι
σκέτο ψωμί, χωρὶς δηλαδὴ ζάχαρη ἤ ἄχνη (γιατὶ στοὺς Κορεάτες, ἰδιαίτερα στοὺς
μεγαλύτερους, δὲν ἀρέσουν οἱ γλυκὲς γεύσεις,) καὶ ἄλλα ποὺ ἐπινόησε ἡ λαϊκὴ σοφία
σὲ ὀρθόδοξες χῶρες γιὰ νὰ τονίσει τὴν διαφορὰ ἀλλὰ καὶ τὴν γεύση.
Σχετικῶς ὅμως μὲ τὸ ἀκανθῶδες θέμα τῆς θ. Εὐχαριστίας τὰ πράγματα εἶναι
διαφορετικά. Ἡ βαθειὰ συναίσθηση τῶν προσερχομένων στὴν θ. Κοινωνία ὅτι
μεταλαμβάνουν Σῶμα καὶ Αἷμα Χριστοῦ δὲν ἀφήνει περιθώρια γιὰ ἐνασχόληση μὲ
θέματα γεύσεως. Ἡ πίστη καὶ ἡ βίωση τοῦ Μυστηρίου γεφυρώνουν πολιτιστικὲς
διαφορὲς καὶ δημιουργοῦν κοινὲς πνευματικὲς ἐμπειρίες εἰς πάντα τὰ ἔθνη.
Ἐπίσης καὶ τὸ ἀντίδωρο δὲν εἶναι δυνατόν, νομίζουμε, νὰ ἀντικατασταθεῖ μὲ τὸ
ρύζι γιατὶ προέρχεται, ὡς γνωστόν, ἀπὸ τὸ προσκομισμένο πρόσφορο.
Στὸ σημεῖο αὐτὸ θεωροῦμε σκόπιμο νὰ δώσουμε τὸν λόγο στοὺς ἴδιους τοὺς
Ὀρθόδοξους Κορεάτες. Ἀπὸ συζητήσεις ποὺ εἴχαμε μαζί τους γιὰ τὸ ὑπὸ ἐξέταση
θέμα διαπιστώσαμε ὅτι καὶ οἱ ἴδιοι ἔχουν διαφορετικὴ ἀντιμετώπιση τοῦ θέματος.
Τὰ συμπεράσματα τῶν συζητήσεών μας γιὰ λόγους μεθοδολογικοὺς τὰ ταξινομοῦμε
στὶς ἑξῆς δύο κατηγορίες:
1. Ἡ γεύση τοῦ ἀντιδώρου καὶ τῆς ἀρτοκλασίας εἶναι μιὰ γεύση μοναδικὴ καὶ
πρωτόγνωρη γιὰ ὅσους προσέρχονται στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, γιατὶ ἡ γεύση τοῦ
ψωμιοῦ ποὺ παρασκευάζεται στὰ διάφορα δυτικοῦ τύπου καταστήματα στὴν Κορέα
εἶναι διαφορετικὴ ἀπὸ τὸ σπιτικὸ ζυμωτὸ πρόσφορο καὶ τὴν ἀρτοκλασία. Συνεπῶς οἱ
Ὀρθόδοξοι Κορεάτες ἔχουν μιὰ ἐκκλησιαστικὴ γεύση, μιὰ ἰδιαίτερη ἐμπειρία μόνο μέσα
στὴν ἐκκλησιαστικὴ ζωή. “Αὐτὸ εἶναι κάτι πολὺ ὡραῖο καὶ μᾶς ἀρέσει. ᾽Αρέσει ἐπίσης
καὶ στὰ παιδιά μας, ποὺ ἔχουν συνδυάσει τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μὲ συγκεκριμένη
γεύση”, μᾶς ἀνέφερε χαρακτηριστικὰ μιὰ Κορεάτισσα μητέρα.
2. Ὅμως ἡ θετικὴ ἄποψη τῆς πρώτης κατηγορίας γιὰ ἄλλους Κορεάτες ἔχει
ἀρνητικὴ διάσταση. “Τὰ πράγματα ποὺ γευόμαστε στὴν Ἐκκλησία”, μᾶς εἶπε κάποιος,
1

Γιὰ τοὺς Κορεάτες τὸ τόκ εἶναι παράλληλο τοῦ ψωμιοῦ. Γι᾽ αὐτὸν τὸν λόγο καὶ σὲ ὡρισμένες
μεταφράσεις τῆς Α.Γ. ὑπὸ τῶν Προτεσταντῶν ἡ λέξη ἄρτος ἔχει μεταφραστεῖ μὲ τὴν λέξη τόκ.
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“αἰσθανόμαστε βεβαίως ὅτι εἶναι ἅγια, ἀλλὰ δὲν ἔχουν σχέση μὲ τὰ πράγματα τῆς
καθημερινῆς μας ζωῆς”. Στὰ λόγια του διαπιστώνουμε τὴν ἀγωνία γιὰ τὸ πῶς θὰ
γίνει ἡ ἐκκλησιαστικοποίηση τῆς καθημερινῆς πραγματικότητας. Πῶς θὰ συνεχισθεῖ,
δηλαδή, ἡ ἐμπειρία τῆς λειτουργικῆς ζωῆς μετὰ τὴν Λατρεία. Πῶς τὸ Μυστήριο θὰ
ἀγγίξει καὶ θὰ μεταμορφώσει τὴν ζωή τους.
Ἄς προσθέσουμε τέλος χωρὶς σχόλια καὶ τὴν πολὺ ἐνδιαφέρουσα ἄποψη μιᾶς
Κορεάτισσας γιὰ τὸ πρόσφορο, ποὺ γεννάει πολλοὺς προβληματισμούς: “Εἶδα στὴν
Ἑλλάδα ὅτι οἱ γυναῖκες πηγαίνουν στὸν ναὸ τὸ πρόσφορο γιὰ τὴν θ. Λειτουργία μὲ
ὀνόματα γνωστῶν τους γιὰ νὰ μνημονευθοῦν. Μοῦ ἄρεσε πάρα πολὺ ἡ πράξη αὐτή.
Κι ἐμεῖς πρέπει νὰ μάθουμε νὰ κάνουμε ἔτσι. Θέλω κι ἐγὼ νὰ φτιάχνω πρόσφορο γιὰ
τὴν θ. Λειτουργία. Ἀλλά, ὅπως ξέρετε, στὰ σπίτια μας δὲν ἔχουμε φοῦρνο ἐπειδὴ γιὰ
κανένα κορεατικὸ φαγητὸ δὲν χρησιμοποιοῦμε φοῦρνο”. Ἄς σημειωθεῖ ἐδῶ ὅτι στὴν
Ὀρθόδοξη Μητρόπολη Κορέας τὸ πρόσφορο τὸ παρασκευάζουν οἱ πρεσβυτέρες ἤ οἱ
ἱερεῖς σὲ φούρνους ποὺ διαθέτουν οἱ ἐνορίες ἤ τὰ σπίτια τῶν ἱερέων.
Συνεπῶς ἡ ἀπάντηση στὸ ὄχι καὶ τόσο ρητορικὸ ἐρώτημα, τὸ ὁποῖο θέσαμε στὴν
ἀρχὴ τοῦ ἄρθρου μας, δὲν εἶναι καθόλου εὔκολη καὶ ἁπλή.
Από το άρθρο του Μητρ. Κορέας Αμβροσίου (Ζωγράφου), «Ψωμί ή Μπαπ; Σχέση
Αμφίρροπη: Ζωή, Λατρεία και Ευχαριστία στην Κορεατική Ορθοδοξία», Βημόθυρο 2-3 (2010),
σσ. 65-71.
Η φωτογραφία κάτω από το ίδιο άρθρο, αρτοκλασία στον πανηγυρίζοντα ναό του αποστόλου
Παύλου, στην πόλη Ιντσόν.

Μπορείτε επίσης να σκεφτείτε μια σειρά από σενάρια λατρείας σε διαφορετικές
χώρες, όπου π.χ.

• δεν υπάρχει αμπέλι ή στάρι
• συστατικό στοιχείο της ζωής
είναι ο χορός
• ο ναός είναι καλύβα
• ο ναός είναι μοντέρνο κτίριο
από μπετόν
• η 25 η Μαρτίου δεν είναι
διπλή γιορτή κ.ο.κ.
• πριν το ραδιόφωνο ή το
internet
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Ομάδα: Τέχνη
Ο Χριστός γεννήθηκε Εβραίος το γένος, σε συγκεκριμένες ιστορικές συντεταγμένες. Ο
Χριστός συμπεριλαμβάνει όλη την ανθρωπότητα, και κάθε λαός τον προσοικειώνεται,
τον νιώθει δικό του και μέσα από την τέχνη. Δείτε τις βυζαντινές εικόνες με τους
αφρικανούς αγγέλους διά χειρός Δημοσθένη Αβραμίδη, την εικόνα του Χριστού
από την Αλάσκα, διαβάστε το κείμενο του ιερού Φωτίου και ερμηνείες των Κώστα
Κορναράκη και Ηλία Βουλγαράκη και συζητήστε για τις δυνατότητες συνάντησης
της βυζαντινής τέχνης με τις τέχνες των λαών. Συνοψίστε τα συμπεράσματα σε
4-5 προτάσεις για την ολομέλεια.

Δημοσθένη Αβραμίδη, Εικονογραφική σπουδή χαρακτηριστικών για Αγγέλους Αφρικανούς,
2018. Νωπογραφία (fresco) σε φορητό υπόστρωμα 25x25 εκ. Ο Δ. Αβραμίδης είναι αναπληρωτής
καθηγητής της ΑΣΚΤ. Τα έργα αυτά δημοσιεύονται εδώ για πρώτη φορά και αποτελούν μέρος
ενός πολύ ευρύτερου project που βρίσκεται σε εξέλιξη. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον ζωγράφο
και ευχές για την ολοκλήρωση και ευόδωση του συνόλου έργου.

Μαύρος, Κίτρινος και Κόκκινος Χριστός
Σήμερα στις χώρες της Αφρικής, της Ασίας και στους ιθαγενείς της Αμερικής
συναντάμε ανάμεσα στους χριστιανούς πολλές απεικονίσεις, αλλά και εικόνες
του Χριστού. Η μορφή Του, αλλά και το χρώμα της παραλλάσσουν από τόπο σε
τόπο, ανάλογα με τα χαρακτηρολογικά στοιχεία των διαφόρων ιθαγενών φυλών.
Η πρωτοβουλία για τις απεικονίσεις αυτές του Χριστού οφείλεται στους ντόπιους
καλλιτέχνες, που με τον αυθορμητισμό τους θέλουν να παριστάνουν τον Χριστό σαν
τους ανθρώπους του λαού τους ή της φυλής τους. Με άλλα λόγια, ωσάν να γεννήθηκε
στον δικό τους χώρο. […] Από άποψη θεωρίας έχουμε στη διάθεσή μας ένα εξαίρετο
θεολογικό κείμενο, που έγραψε ο Μέγας Φώτιος,2 στο οποίο υποστηρίζεται ότι δεν
υπάρχει δογματικό κώλυμα να παριστάνεται η μορφή του Χριστού κατά τρόπο που
2

Τὰ Ἀμφιλόχια, Ἐρωτ. ΣΕ’ / PG 101,948C-952B.
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να διαφέρει από τον συνηθισμένο, με την προϋπόθεση βέβαια να διαθέτει η εικόνα
τα βασικά χαρακτηριστικά στοιχεία που τη συνιστούν.
Οι βασικές σκέψεις του κειμένου αυτού του ιερού Φωτίου είναι συνοπτικά οι εξής:
Όπως το Ευαγγέλιο είναι γραμμένο σε διαφορετικές γλώσσες και με διαφορετικούς
χαρακτήρες και επιπλέον προφέρεται διαφορετικά, αλλά ωστόσο είναι ένα και το αυτό,
ανάλογα μπορεί να συμβαίνει και με τις εικόνες. […] Ερχόμαστε τώρα στην παράσταση
του ίδιου του Χριστού. Επειδή οι Έλληνες νόμιζαν ότι ο Χριστός φανερώθηκε στη γη
με πρόσωπο όμοιο με το δικό τους και οι Ρωμαίοι πίστευαν ότι μοιάζει περισσότερο
μ’ αυτούς, οι δε Ινδοί πάλι ότι είχε τη δική τους μορφή και οι Αιθίοπες τη δική τους,
ποιος είναι ο αληθινός Χριστός ανάμεσα σ’ όλους αυτούς που νομίζει ο καθένας για
δικό του; Η διαφορά στον τρόπο που εικονίζεται ο Χριστός δεν βλάπτει τη φύση και
την αλήθεια της εικόνας. Κάθε τι που εικονίζεται δεν περιλαμβάνει μόνο το σχήμα του
σώματος και το χρώμα της μορφής, αλλά επίσης και τη στάση που έχει ο εικονιζόμενος
και την πράξη που επιτελεί και το ύφος που εκφράζει, αλλά και τον τρόπο με τον
οποίο αποτυπώνεται και το περιεχόμενο των επιγραμμάτων και τα διάφορα άλλα
ωραία σύμβολα. […] Μέσα δε από τα επιμέρους στοιχεία ανάγεται κανείς […] στο
πρωτότυπο [που] είναι και ο σκοπός της εικονουργίας.
Ηλία Βουλγαράκη, Στιγμιότυπα από την Εποχή των Πατέρων, Αθήνα: Αρμός, 1997, σσ.
115-117.

Φορητή εικόνα του Χριστού από την
Ορθόδοξη εκκλησία της Αλάσκας.

Αυθεντικότητα των Ανόμοιων Εικόνων
Κατά τον Ιερό Φώτιο, η ένσταση των εικονομάχων για την επικύρωση ενός
θεωρητικού προτύπου εικονογραφήσεως, δηλαδή την υπεράσπιση της αξιοπιστίας
του «ιστορικού Ιησού», επειδή ακριβώς προβάλλει ένα απολυτοποιημένο κριτήριο
λογικής, στην πραγματικότητα συνιστά άρνηση αυτού καθαυτού του γεγονότος της
σαρκώσεως. Εδώ ο ιερός συγγραφέας ακολουθεί τον όσιο Θεόδωρο τον Στουδίτη, ο
όποιος διά μακρών είχε επιμείνει στο ότι η άρνηση της εικόνας του Χριστού αποτελεί
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άρνηση του ίδιου του Χριστού. Είναι προφανές ότι η άρνηση της ανθρωπίνης φύσεως
του Χριστού σημαίνει την αδυναμία του ανθρώπου να υπερβεί την οντολογική του
ασθένεια και να τελειωθεί εν Χριστώ.
Τελικώς, η πολυμορφία των εικόνων του Χριστού αποδεικνύει τη δυνατότητα του
ανθρώπου να αναχθεί προς τον Θεό ανεξαρτήτως φυλετικών η άλλων ανθρωπολογικών
διαφορών, διότι δεν τον εγκλωβίζει στα όρια της ιστορίας. Η δυνατότητα του ανθρώπου
για σωτηρία δεν δικαιώνεται από τον ιστορικό χωροχρόνο, αλλά είναι η ιστορία που
δικαιώνεται διαμέσου της σωτηρίας του ανθρώπου.
Κώστας Κορναράκης, «Η Αυθεντικότητα των Ανόμοιων Εικόνων του Χριστού ως Έρεισμα
Ιεραποστολικής Πρακτικής κατά τον Ιερό Φώτιο», σε, Αγάπη και Μαρτυρία: Αναζητήσεις
Λόγου και Ήθους στο Έργο του Ηλία Βουλγαράκη, επιμέλεια Εύη Βουλγαράκη-Πισίνα.,
Αθήνα: Ακρίτας 2001, σσ. 113-125.

Ομάδα: Γλώσσα
Με αφορμή το υλικό που σας δίνεται, συζητήστε το θέμα της σχέσης θεολογίας
και γλώσσας και γράψτε τα συμπεράσματά σας σε 4-5 προτάσεις.
Σκεφτείτε επίσης το ζήτημα γλώσσα και νεολαία και συμπεριλάβετέ το στις
σκέψεις σας.
«Το ευαγγέλιο πρέπει να εισαχθεί στο πολιτισμικό πλαίσιο, αλλά πρέπει και
να ευαγγελίσει το πολιτιστικό πλαίσιο. Η ενσάρκωση είναι το απώτατο γεγονός της
μεταφοράς από το θείο στο κοσμικό πλαίσιο. Όμως κανένα πλαίσιο δεν μπορεί να
οικειοποιηθεί το ευαγγέλιο».
Ιωάννα Σαχινίδου. Ελπίδα για τον Πλανήτη: Η Χριστολογική Περιχώρηση στο Πλαίσιο
της Σύγχρονης Οικολογικής Κρίσης. Αθήνα: Μαΐστρος, 2019, σ. 350.

Λαοί, γλώσσες και θρησκεύματα της Αλάσκας
«[…] Μια πλειάδα φυλών ζουν παραδοσιακά στην περιοχή της Αλάσκας και
μιλούν τις γλώσσες τους, εκ των οποίων σήμερα σώζονται 22. Διακρίνονται σε τρεις
μεγάλες ομάδες.
Δύο βασικές φυλές Εσκιμώων, οι Σουκπιάκ και οι Γιουπίκ ζουν κυρίως στην
Ηπειρωτική Αλάσκα. Οι πρώτοι εκφράζονται στη γλώσσα Ινουίτ ενώ υπάρχουν 4
γλώσσες Γιουπίκ. Το όνομά τους σημαίνει στη γλώσσα τους αληθινοί άνθρωποι.
Οι Αλεούτοι θα μπορούσαν διασταλτικά να θεωρηθούν Εσκιμώοι, συνήθως όμως
διακρίνονται από τους πρώτους. Οι ίδιοι αναφέρονται στον εαυτό τους ως Ουνανγκάν,
που επίσης σημαίνει οι άνθρωποι. Είναι κάτοικοι των νήσων και έχουν περισσότερο
μογγολικά χαρακτηριστικά.
Οι Τλινγκίτ, ή Κολόσσοι με βάση τη ρωσική ονομασία τους, είναι Ινδιάνοι που
ζουν στο Νότιο άκρο της Αλάσκας, μέχρι σε μια στενή λουρίδα γης που εισέρχεται
στον Καναδά για πολλά χιλιόμετρα. Είναι μια φυλή μητρογραμμική. Σήμερα αριθμούν
περί τις 15.200, εκ των οποίων οι 14.000 ζουν στην Αλάσκα και 1.200 στον Καναδά.
Το όνομά τους, αρχικώς λινκίτ, σημαίνει οι άνθρωποι.
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Οι φυλές αυτές διέθεταν ανεπτυγμένη γλώσσα και μεγάλη προφορική παράδοση,
η οποία χάρη στους Ρώσους ιεραποστόλους έγινε και γραπτή […]».
Εύη Βουλγαράκη, λ. Αλάσκα, ΜΟΧΕ, τ. 2 (2011): 97 [95-101].

Περιηγηθείτε στον Ιστότοπο https://nativeamericansmetorthodoxy.wordpress.
com/2016/06/12/3372/

(ή αναζητήστε με ιστοεξερεύνηση: Yup’ik Orthodox Language Texts ) [Σημ. Εδώ
διαπιστώνεται η πληθώρα των τοπικών γλωσσών αλλά και ο πλούτος του μεταφραστικού
έργου των Ορθοδόξων ιεραποστόλων].
Το Πάτερ ημών, στη γλώσσα των Ελλήνων Ρομά.
Πάτερ ημών
Ντάντε μας σο ισινάν κο ουρανοί,
Κερ Ταβέλ σεβαστός το ναβ,
Ταβέλ τι Βασιλεία,
Τι κερντιόλ το θέλημάς,
Σαρ αβέλα κο ουρανός
Αντικάς ταβέλ κι γη ντα.
Ντε αμέν αντιβές ο απαραίτητος μαντρό
Ντα συγχώρινε αμαρέ αμαρτίες
Σαρ συνχωρίνασα αμέν
οντουλέν σο αμαρτίνενα αμέντε
Ντα μα μούκαμεν τι περάς σε πειρασμός
Αλλά ελευτέρωνε αμέν τακο διάβολος.
Γιατί τούτε ανικίνελα η Βασιλεία η δύναμη
ντα η δόξα κο αιώνες. Αμήν.
Η μετάφραση εκπονήθηκε από την Ευαγγελική Εκκλησία Καρδίτσας Ρομά με τη συνδρομή
των μελών της και ιδίως του Παναγιώτη Γκαραγκούνη. Το κείμενο αυτό είναι αδημοσίευτο
και κυκλοφορεί χέρι με χέρι. [Σημειώνουμε ότι η γλώσσα των Ρομά δεν είναι γραπτή και έτσι
γίνεται εκ των ενόντων χρήση του ελληνικού αλφαβήτου].

Αποτελεί η Θεολογία Εξελληνισμό του Χριστιανισμού ή
Εκχριστιανισμό του Ελληνισμού;

Η συμβατικότητα της θεολογικής γλώσσας αποβαίνει και το κλειδί πού ξεκλειδώνει τις
θεωρίες περί εξελληνισμού του χριστιανισμού, περί εκχριστιανισμού του ελληνισμού ή
περί αρμονίας και συζεύξεως χριστιανισμού και ελληνισμού. Δείχνει έμμεσα ή άμεσα
ότι αυτό που πρόβαλαν ως λόγο υπάρξεώς τους δεν υπάρχει· είναι δημιούργημα
παρερμηνείας και επιπόλαιης θεώρησης των δεδομένων της θεολογίας, που ασκήθηκε
στην Εκκλησία.
Αρκεί βέβαια να υπάρχει όντως η συνείδηση της συμβατικότητας της γλώσσας,
κάτι που είναι εύκολο να διαπιστώσουμε, αρχίζοντας μάλιστα από τους λόγους του
Κυρίου και των Αποστόλων, καθώς είδαμε όταν αναφερθήκαμε στην απομύθευση.
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Έπειτα οι θεολόγοι Πατέρες, που κατηγορήθηκαν για εξελληνισμό του χριστιανισμού
ή επαινέθηκαν για τον εκχριστιανισμό του ελληνισμού, είχαν απόλυτη συνείδηση ότι
το πρωταρχικό είναι, η αλήθεια, επειδή δεν έχει αναλογία στη γλώσσα, μπορεί να
δηλωθεί μόνο συμβατικά και όχι μόνο με ένα τρόπο.
Ο Μ. Αθανάσιος π.χ. υποστήριξε την τοποθέτηση αυτή θεωρητικά και την εφήρμοσε
στην πράξη. Και τον ακολούθησαν οι μεγάλοι μαθητές του μεγάλου διδασκάλου, οι
Καππαδόκες.
Ο Γρηγόριος Θεολόγος μάλιστα προχωρεί περισσότερο: 1600 χρόνια και πλέον πριν
από τον Structuralismus διαπιστώνει ότι οι πλωτινικοί φιλοσοφικοί όροι προϋποθέτουν
δομές διαφορετικές από εκείνες που προϋποθέτει ο ίδιος, έχοντας εμπειρία της
αλήθειας. Και είναι θαυμαστό, ότι επιχειρεί ένα είδος destructuralismus, αποδόμησης
των πλωτινικών όρων, για να δηλώσει με αυτούς την ύπαρξη και τη σχέση των
προσώπων της Αγίας Τριάδας, εφόσον έπρεπε να χρησιμοποιήσει τη γλώσσα, τους
όρους με τους όποιους τότε συνεννοούνταν οι μορφωμένοι, στους οποίους απευθυνόταν.
Είναι, λοιπόν, σαφές ότι, εφόσον διέκρινε καθαρά την εμπειρία της αλήθειας από τις
δομές των φιλοσοφικών όρων, από το περιεχόμενό τους, δεν ήθελε (ούτε διακινδύνευε)
να εισαγάγει ακραιφνείς φιλοσοφικές αντιλήψεις στη θεολογία. Δεν ήθελε δηλαδή ούτε
σκόπευε να εξελληνίσει το χριστιανισμό.
Ακόμη, εφόσον διέκρινε τα δύο μεγέθη και αποδομούσε τους φιλοσοφικούς όρους,
απαλλάσσοντάς τους από το περιεχόμενό τους, δεν ήθελε ούτε να εκχριστιανίσει τη
φιλοσοφία, τον ελληνισμό.
Το ίδιο ισχύει και για τη θεωρία της εναρμονίσεως ή συ-ζεύξεως χριστιανισμού
και ελληνισμού.
Εφόσον μέριμνα πρώτη του θεολόγου ήταν η εμπειρία της αλήθειας (διότι
κυριολεκτικά με αυτήν ζούσε) και εφόσον δήλωνε την εμπειρία του αυτή με γλωσσικούς
φιλοσοφικούς όρους, που κατά κανόνα πρόσεχε να αποδομεί, ασφαλώς δεν ενδιαφερόταν
ούτε για εναρμόνιση ούτε για σύζευξη των δύο μεγεθών, όπως τόσο υψίφωνα –και
πάντως ανέρειστα – υποστηρίζεται.
Στυλιανός Παπαδόπουλος, Θεολογία και Γλώσσα, Αθήνα: Ακρίτας, 32002, σσ. 149-151.

Ομάδα: Λαοί, πολιτισμοί και σωτηρία

Σκεφθείτε λίγο την Ιστορία του προφήτη Ιωνά και το θέμα της σωτηρίας. Με
τη βοήθεια του πολυτροπικού κειμένου συζητήστε για τη σχέση της σωτηρίας με
συγκεκριμένες πολιτιστικές ή εθνικές κοινότητες. Γράψτε σε 4-5 προτάσεις τις
βασικές σκέψεις σας.
Όπως ακροθιγώς αναφέραμε ήδη, το ίδιο το βιβλίο του Ιωνά σατιρίζει την ανυπακοή
του προφήτη και σκιαγραφεί (μυθολογικά και αλληγορικά) την εφευρετικότητα του
Θεού σε τεχνάσματα προκειμένου να τον συνετίσει. Η ίδια η προσωπικότητα του
Ιωνά εμπεριέχει αντιφάσεις που δεν είναι εύκολο, μήτε σκόπιμο να λειάνει κανείς
υπερβολικά. [...]
Η περίπτωση του Ιωνά εκφράζει δύο αντιμαχόμενες μείζονες ιδέες, που διαπερνούν
την ιουδαϊκή παράδοση, ανάμεσα στις οποίες ταλαντεύεται και ταλανίζεται ο Ισραήλ.
Πρόκειται αφενός για την ιδέα της αποκλειστικότητας της σωτηρίας ενός περιούσιου,
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δεμένου με τη διαθήκη λαού και αφετέρου για την ιδέα της απέραντης φιλανθρωπίας
του Θεού, που εκτείνεται σε όλους τους ανθρώπους. Ακριβώς για να υπογραμμιστεί
το δεύτερο, διαβάζεται ολόκληρο το βιβλίο του Ιωνά κατά το Yom Kippur, την Ημέρα
του Εξιλασμού, που είναι μια πολύ σημαντική γιορτή των Εβραίων, γιορτή συγγνώμης
και συμφιλίωσης.
Αν και δεν μπορούμε να επεκταθούμε στη σκιαγράφηση αυτού του διλήμματος
και στην εξονυχιστική ανάλυσή του στο πλαίσιο του ιουδαϊσμού, θα αναφερθούμε
ενδεικτικά στο βιβλίο του Ησαΐα. Εδώ ο Θεός βοηθάει τον λαό του κατά απόλυτη
προτεραιότητα (Ησ. 45:14-17) αλλά και καλεί όλα τα έθνη (45:18-19), μια πρόσκληση
που συνδέεται με τη δικαιοσύνη του Θεού. Ο Θεός είναι η σωτηρία των απογόνων του
Ισραήλ (45:24), λυτρώνει τον Ισραήλ, (48:12-22), αλλά απευθύνεται και στις χώρες τις
απομακρυσμένες, τους μακρινούς λαούς διά του δούλου του Θεού (49:1-6).
Ο ίδιος ο Ιωνάς δείχνει να αντιμετωπίζει το ίδιο δίλημμα. Αιχμάλωτος ενός
ιουδαϊκού εθνικισμού αρνείται να εκτελέσει την εντολή. […] Η εξάπλωση λοιπόν
και το μεγαλείο του Ισραήλ ή η σωτηρία της Νινευί; Το διλημματικό αυτό ερώτημα
παίρνει δραματικές διαστάσεις μετά την αιχμαλωσία και γίνεται επί της ουσίας ένα
ερώτημα για την ενδυνάμωση και σωτηρία των εχθρών του Ισραήλ από τον Θεό. Πώς
είναι άραγε δυνατόν να είναι ο Θεός με το μέρος των εχθρών του Ισραήλ; Και τότε
ποιο είναι το νόημα να υπηρετεί κανείς τον Θεό; Με εξαιρετικό τρόπο το διατυπώνει
αυτό ο προφήτης Μαλαχίας στο Μαλ. 3:14: «“Τι κερδίσαμε”, λέτε, “που τηρήσαμε
τις εντολές του […];”» Και συνεχίζει (3:15): «Καλότυχοι που είναι οι αναιδείς! Αυτοί
που πράττουν την αμαρτία προκόβουν· προκαλούν το Θεό και ακόμα ζουν!»
Ο ίδιος ο Ιωνάς επικαλείται αυτή την υπέρμετρη αγάπη του Θεού για να
δικαιολογήσει τη δική του ανυπακοή: «Ήξερα πως εσύ είσαι Θεός που αγαπάς, Θεός
σπλαχνικός, υπομονετικός, πως έχεις καλοσύνη απεριόριστη και είσαι πάντα πρόθυμος
ν’ αλλάξεις γνώμη και ν’ αναστείλεις την τιμωρία σου» (4:2). Ο Θεός είναι μεγαλόκαρ
δος, αλλά ο Ιωνάς δεν είναι τόσο μεγαλόκαρδος όσο ο Θεός. Ο Θεός είναι προνοητής
του σύμπαντος κόσμου, ο Ιωνάς όμως επιμένει σε μια σχέση αποκλειστικότητας με
τον Ισραήλ και ζητά από τον Θεό να του πάρει τη ζωή καθώς δεν αντέχει να βλέπει
τη σωτηρία των Νινευιτών (4:3). Αυτή η τελευταία θεώρηση μας βάζει και στο ζήτημα
της ιδέας της αποκλειστικότητας μιας κοινότητας στη σωτηρία, που υπό προϋποθέσεις
αγγίζει το όριο του θρησκευτικού φονταμενταλισμού. […]
[Στην Καινή Διαθήκη] Το σημείο του Ιωνά συσχετίζεται άμεσα όχι μόνο με την
ανάσταση αλλά και με τη σωτηρία των εθνών (Μτ 12:39· Λκ 11:29-30). Σε στενή
συνάρτηση με το σημείον Ιωνά, συμπληρώνει ο ευαγγελιστής Ματθαίος (12:41): «ἄνδρες
Νινευῖται ἀναστήσονται ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ κατακρινοῦσιν αὐτήν,
ὅτι μετενόησαν εἰς τὸ κήρυγμα ᾿Ιωνᾶ, καὶ ἰδοὺ πλεῖον ᾿Ιωνᾶ ὧδε».
Εύη Βουλγαράκη-Πισίνα, Ο Ιωνάς και η Αποκλειστικότητα της Σωτηρίας, Ανθίβολα 1
(2017), σσ. 213-241.
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Από την Καινή Διαθήκη: «καὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ ἔθνη ἐλπιοῦσι». (Μτ 12:21)
«Λαός μου, τί ἐποίησά σοι, καὶ τί μοι ἀνταπέδωκας; Ἀντὶ τοῦ μάννα χολήν∙ ἀντὶ
τοῦ ὕδατος ὄξος· ἀντὶ τοῦ ἀγαπᾶν με σταυρῷ με προσηλώσατε. Οὐκέτι στέγω λοιπόν·
καλέσω μου τὰ ἔθνη κἀκεῖνα με δοξάσουσι σὺν τῷ Πατρί καὶ τῷ Πνεύματι· κἀγώ
αὐτοῖς δωρήσομαι ζωήν τὴν αἰώνιον.»
(Αντίφωνο ΙΒ΄ του όρθρου της Μεγάλης Παρασκευής)

Γυμνική παράσταση του Ιωνά στο Jamial-Tavarikh (Συλλογή των Χρονικών) περί το 1400.
Γυμνική
παράσταση
του Ιωνά
στο Jamial-Tavarikh (Συλλογή των Χρονικών) περί το
Μητροπολιτικό
Μουσείο
Νέας Υόρκης.
1400. Μητροπολιτικό Μουσείο Νέας Υόρκης.

Αριστερά: Έργο της Alma Sheppard-Matsuo από τη Νέα Υόρκη. Δεξιά: Ιωνάς. Τοιχογραφία του
Αριστερά: Έργο της Alma Sheppard-Matsuo από τη Νέα Υόρκη. Δεξιά: Ιωνάς.
16ου αιώνα στον
του Θεοφάνη.
Τοιχογραφία
του Άγιο
16ουΝικόλαο
αιώνα Αναπαυσά,
στον Άγιο Μετέωρα.
Νικόλαο Έργο
Αναπαυσά,
Μετέωρα. Έργο του

Θεοφάνη.
«Κατανοούσε τις εξεγερτικές κραυγές και την πληγωμένη περηφάνια. Δεν είχε αντίρρηση για τον
σχηματισμό μιας χώρας δομημένης γύρω από μια θρησκευτική πλειονότητα, πραγματική ή
φαντασιακή.
Κατανοούσε
ότι η πίκρα
της Ιστορίας
την αποφασιστικότητα
των είχε
ανθρώπων
«Κατανοούσε
τις εξεγερτικές
κραυγές
και ενισχύει
την πληγωμένη
περηφάνια. Δεν
αντίρρηση για τον σχηματισμό μιας χώρας δομημένης γύρω από μια θρησκευτική
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πλειονότητα, πραγματική ή φαντασιακή. Κατανοούσε ότι η πίκρα της Ιστορίας
ενισχύει την αποφασιστικότητα των ανθρώπων και οδηγεί σε ακραίες πολιτικές θέσεις.
Εντούτοις, δεν δεχόταν να χαρακτηρίσει καμία χώρα ως «χριστιανική», μήτε τη δικιά
του. Ο σκοπός του Χριστού δεν συμπεριλαμβάνει το να επικαλείται κάποιο έθνος το
όνομά του.
Αυτό που έχει σημασία για τα έθνη είναι το πνευματικό περιεχόμενο και την
ανθρώπινη δυνατότητα της ιστορίας τους. Ο φίλος μου πάντα σκεφτόταν πως η κλήση
της χώρας του είναι να είναι η άγκυρα της Ανατολής, από την Αλεξάνδρεια ως την
Αντιόχεια, περνώντας από την Ιερουσαλήμ. Όταν εναγκαλίστηκε με συμπάθεια την
πολιτισμική κληρονομιά των Αράβων, δεν ένιωσε καμία θεμελιώδη ρήξη με το πνεύμα
των πρώτων χριστιανών που αγίασαν τούτη τη χώρα με το πνεύμα και το αίμα τους.
Θεώρησε επιτακτική ανάγκη για τον χριστιανισμό, που για καιρό παρέμενε
σιωπηλός, τόσο σε εποχές καταπίεσης, όσο και κατά την αναζωπύρωσή του, να αρχίσει
να μιλά κλασικά αραβικά ξανά προκειμένου να γίνει καλύτερα κατανοητός. Αρνιόταν
να δεχτεί την ιδέα ότι η αραβική γλώσσα ήταν αδιαπέραστη για τον χριστιανισμό. Αν
ο φίλος μου πήγε να σπουδάσει λογοτεχνία, ήταν ακριβώς προκειμένου να διαδώσει
το μήνυμα του Χριστού στα αραβικά»
Γεωργίου Κόντρ, μητροπολίτη όρους Λιβάνου, The Ways of Childhood, Γιόνκερς Ν.Υ.:St.
Vladimir’s Seminary Press, 2016, σ. 52. (Μετάφραση Ε.Β.Π.)

Ομάδα: Σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα
Περίληψη του φύλλου εργασίας (στην ομάδα δόθηκε ένα εκτενέστερο απόσπασμα
του κειμένου).
Με βάση τη δική σας γνώση και πείρα, συνεκτιμώντας και τα αποτελέσματα
της κοινωνιολογικής έρευνας που μπορείτε να δείτε εν τάχει πιο κάτω, η σύγχρονη
Ελλάδα χαρακτηρίζεται από έναν πολιτισμό ή από περισσότερους;
Όπως και να απαντήσετε στο ερώτημα, σκεφτείτε τις συνέπειες που έχει η
απάντησή σας για τη χάραξη ενός δρόμου στη θεολογία /εκκλησία και την κοινωνία.
Αν θέλετε, λάβετε ιδιαίτερα υπόψη σας και τη νεολαία. Μπορείτε να λάβατε
υπόψη σας και τις δύο φωτογραφίες.
Συμπυκνώστε τις σκέψεις σας σε 4-5 προτάσεις.
[Το βασικό κείμενο μελέτης ήταν μια εκλαϊκευτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων
διεθνούς έρευνας Pew Research Center που έγινε στο πεδίο, με πάνω από 25.000
συνεντεύξεις, σε συνεργασία με τρεις ευρωπαϊκούς επιστημονικούς εταίρους: Ipsos
MORI, Institute for Comparative Social Research (CESSI) και Georgian Opinion Research
Business International (GORBI) το διάστημα Ιουνίου-Ιουλίου 2015, και της οποίας τα
αποτελέσματα δημοσιεύτηκαν έναν χρόνο μετά, στις 10/5/2017. Την έρευνα παρουσίασε
περιληπτικά ο Δημήτρης Χαμπεσής, Διδάκτωρ Παντείου Πανεπιστημίου με αντικείμενο
τον διαθρησκειακό διάλογο ως εργαλείο κοινωνικής αλλαγής, σε άρθρο του στην
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Εφημερίδα των Συντακτών, 01.04.2018, με τίτλο «Έλληνες χριστιανοί ορθόδοξοι με
αυξημένο δείκτη ανεκτικότητας». Διαθέσιμη στο διαδίκτυο:
https://www.efsyn.gr/arthro/ellines-hristianoi-orthodoxoi-me-ayximeno-deikti-anektikotitas

Η έρευνα μελέτησε 18 χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, ανάμεσά τους και η δική
μας. Μεταξύ αυτών και χώρες με πλειοψηφία ορθοδόξων: Ελλάδα, Μολδαβία, Αρμενία,
Γεωργία, Σερβία, Ρουμανία, Ουκρανία, Βουλγαρία, Λευκορωσία, Ρωσία. Επίσης χώρες
με πλειοψηφία καθολικών: Πολωνία, Κροατία, Λιθουανία, Ουγγαρία, και χώρες με
μικτό πληθυσμό: Εσθονία, Βοσνία, Λετονία, Τσεχία.
Πραγματεύθηκε ποιοτικά στοιχεία σε σχέση με τον εκκλησιασμό, τη συμφωνία
με την επίσημη διδασκαλία της Εκκλησίας, τις πεποιθήσεις για τη μετά θάνατον ζωή,
τα κριτήρια ως προς την ηθική, ζητήματα που άπτονται της σχέσης Εκκλησίας και
πολιτικής, ζητήματα παιδείας, ανθρωπίνων δικαιωμάτων κ. ά.
Σταχυολογούμε από τα συμπεράσματα:
«Συμπερασματικά, θα παρατηρούσαμε ότι αναμφίβολα η θρησκεία είναι σημαντικός
παράγοντας στις ζωές των πιστών. Αυτό πρέπει να το λαμβάνει υπόψη του ένα δίκαιο
κράτος το οποίο, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει ισόνομα να την υποστηρίζει στο έργο
της.
Ωστόσο, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι η ελευθερία της θρησκείας πρέπει να
συμπορεύεται ταυτόχρονα και με την ελευθερία από τη θρησκεία.[…]
Σε κάθε περίπτωση, και σε σχέση με τα όσα προκύπτουν από την έρευνα, είναι
σημαντικό να αναδεικνύουμε και τα θετικά στοιχεία, κυρίως όταν φανερώνουν την
κοινωνική αλλαγή: μια πιο ανοιχτή κοινωνία που, συγκρινόμενη με το δικό της παρελθόν
αλλά και με το παρόν πολλών ευρωπαϊκών χωρών, παρουσιάζει αξιοσημείωτη πρόοδο.
Με ποιον τρόπο; Με το να είναι πιο συμπεριληπτική και να στηρίζει διευρυμένες
ανθρώπινες ελευθερίες. Αυτά φυσικά, για όσους βλέπουν την παραπάνω αλλαγή ως
θετική».

Η πρώτη εικόνα είναι από τη Μόρια, η δεύτερη από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου
Καλλιθέας (1-11-2018) και βρήκε μεγάλη διάδοση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
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Αλέξης Κόκκος, Εκπαίδευση και Χειραφέτηση,
Μετασχηματίζοντας στερεοτυπικές αντιλήψεις
στο σχολείο και στην εκπαίδευση ενηλίκων

Εκδ. Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Αθήνα 2017
Απόστολος Μπάρλος, Θεολόγος Μάστερ Θεολογίας
Βάσω Γώγου, Θεολόγος – Φιλόλογος

Θα μπορούσε άραγε η εκπαίδευση να συνεισφέρει ώστε οι μαθητές μας, είτε ενήλικοι
είτε ανήλικοι, να γίνουν αυτοδύναμοι διαμορφωτές της ζωής τους, μετασχηματίζοντας
δυσλειτουργικές αντιλήψεις και παραδοχές και να δρουν με βάση τη δική τους κρίση
δίνοντας έτσι ουσιαστικό νόημα στη ζωή τους; Με άλλα λόγια, μπορεί να υπάρξει
μια χειραφετητική εκπαίδευση σήμερα;
Το καινούργιο βιβλίο του Αλέξη Κόκκου δίνει τις απαντήσεις. Ένα βιβλίο στο
οποίο αποτυπώνεται όλη η πολύχρονη εμπειρία του. Μια εμπειρία που τον καθιστά
ικανό να ασκεί κριτική και να ανασκευάζει μη λειτουργικές αντιλήψεις για τη
μάθηση. Να συνθέτει δημιουργικά και να προτείνει νέους τρόπους και μεθόδους
μάθησης, προκαλώντας διάλογο και ανοίγματα για καινούργιες προοπτικές στην
εκπαίδευση. Όλα τα κείμενα του βιβλίου του γράφτηκαν στην περίοδο 2006 - 2017
και παρουσιάζονται για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό. Για όλα του τα κείμενα
κύρια έμπνευση αποτελεί το έργο του Mezirow. Και αυτό γίνεται γιατί όπως ο ίδιος ο
συγγραφέας σημειώνει στον πρόλογο του βιβλίου του: «Θεωρώ ότι η νοηματοδότηση
που δίνει η μετασχηματίζουσα μάθηση μετουσιώνει το στόχο της χειραφέτησης στο
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εκπαιδευτικό πεδίο και συνδέεται οργανικά με τις ιδέες των Freire, Illeris, Kegan και
της Σχολής της Φραγκφούρτης. Πιστεύω δε ότι η μετασχηματίζουσα μάθηση είναι
περισσότερο αναγκαία στη σύγχρονη εποχή, όπου τα φαινόμενα του αυταρχισμού, της
εκμετάλλευσης, του λαϊκισμού και της δημαγωγίας διογκώνονται και, συνακόλουθα,
πληθαίνουν εκείνοι που κατατρύχονται από συναισθήματα ανασφάλειας, οδύνης,
φόβου, θυματοποίησης, αδράνειας, θυμού, εκδικητικότητας». (σελ.13)
Το βιβλίο χωρίζεται σε τρία μέρη.
Στο πρώτο μέρος ο αναγνώστης θα ανακαλύψει όλο το θεωρητικό πλαίσιο της
μετασχηματίζουσας μάθησης, όπως εισήχθη στο πεδίο της εκπαίδευσης στα τέλη του
‘70 από τον Mezirow μέχρι τα τελευταία χρόνια. Εντοπίζονται οι διασυνδέσεις της
θεωρίας του Μετασχηματισμού με άλλες θεωρίες που έχουν παρεμφερείς στόχους,
σχολιάζονται κριτικές, εξετάζονται τάσεις και προοπτικές για την ανάπτυξη της θεωρίας
της μετασχηματίζουσας μάθησης στη Β. Αμερική, την Ευρώπη και την Ελλάδα σήμερα.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα βρει ο αναγνώστης στο τελευταίο κείμενο του α´ μέρους
όπου ο Αλέξης Κόκκος συσχετίζει την αναπτυξιακή θεωρία του Robert Kegan με τη
θεωρία του Μετασχηματισμού, βρίσκοντας πολλά σημεία σύγκλισης των δύο θεωριών.
Αξιοποιώντας ως μελέτη περίπτωσης το κινηματογραφικό έργο του Wim Wenders “Η
Αλίκη στις πόλεις” διερευνά βασικά ζητήματα της θεωρίας του Kegan και κυρίως τη
διεργασία της συνειδητοποίησης του ατόμου και των σταδίων της καθώς και το ρόλο
του διδάσκοντος στην υποστήριξη της εξελικτικής πορείας του εκπαιδευόμενου. Πόσο
σημαντικό είναι, εν τέλει, να λαμβάνουμε υπόψη μας στο μαθησιακό μας σχεδιασμό το
που βρίσκεται ο μαθητής μας για να μην τον κάνουμε να αισθάνεται πολύ απαιτητική
τη μετασχηματιστική διεργασία. Αρωγός στο έργο μας η αισθητική εμπειρία, δηλαδή η
συστηματική διερεύνηση των έργων τέχνης που ενεργοποιούν ιδέες και συναισθήματα
σχετικά με το μαθησιακό αντικείμενο που εξετάζουμε. Αυτό το δρόμο ακολουθεί
και ο συγγραφέας του βιβλίου στην προσέγγιση των επιμέρους θεωριών, δρόμο που
εισηγούνται και οι ίδιοι οι θεωρητικοί που εξετάζει. Όπως ο ίδιος ο συγγραφέας
σημειώνει: «πρόθεσή μου είναι να δείξω τη δυνητική συμβολή της αισθητικής εμπειρίας
στην κατανόηση μιας θεωρίας...Γι’ αυτό το λόγο υποστηρίζω ότι η αισθητική εμπειρία,
συσχετιζόμενη μ’ ένα ουσιώδες θεωρητικό πλαίσιο, όπως αυτό του Kegan, είναι δυνατόν
να συμβάλει στην περαιτέρω κατανόηση του τρόπου με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε
τον εαυτό μας και την κοινωνική πραγματικότητα» (σελ.107-108).
Η αξιοποίηση της τέχνης, όχι μόνο στην προσέγγιση και κατανόηση των θεωριών
αλλά και στην εκπαίδευση, βρίσκεται στο επίκεντρο του β΄ μέρους του βιβλίου με
τίτλο: «Η χειραφετητική συμβολή της τέχνης».
«Από την εφηβική μου ηλικία, σημειώνει ο συγγραφέας, λόγω οικογενειακών
πολιτισμικών καταβολών και ενδεχομένως άλλων επιρροών, είχα μια ιδιαίτερη σχέση
με την τέχνη. Της χρωστάω πολλά από όσα αισθάνθηκα, σκέφτηκα και έμαθα. Γι’ αυτό,
από φοιτητής, υπήρξα ολόψυχα δεκτικός στις ιδέες στοχαστών που έχουν υποστηρίξει
ότι η επαφή με σημαντικά έργα τέχνης αναπτύσσει ικανότητες του νου και, ίσως το
πιο σπουδαίο, επιτρέπει να αποδεσμευόμαστε κριτικά από τον συνηθισμένο τρόπο
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που αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο, και να συλλαμβάνουμε διαστάσεις ζωής που
αντιβαίνουν σε αυτές που κυριαρχούν. Αργότερα, ο ενθουσιασμός μου μεγάλωσε
όταν συνειδητοποίησα ότι οι θεωρητικοί που μελετούσα στο πεδίο της εκπαίδευσης
θεωρούσαν την τέχνη ως οργανικό στοιχείο της χειραφετητικής μάθησης» (σελ.113).
Στο β´ μέρος λοιπόν του βιβλίου γίνονται αναφορές στους μεγάλους θεωρητικούς,
όπως τους Freire, Adorno, Marcuse και άλλους στοχαστές της Σχολής της Φρανκφούρτης,
του Kegan, Maxime, Creene, που ερευνούν τη συμβολή της αισθητικής εμπειρίας στη
διαμόρφωση κριτικής σκέψης. Εκτεταμένη αναφορά γίνεται στους λόγους που τα
έργα υψηλής αισθητικής αξίας συμβάλλουν στην ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας,
ενώ αντίθετα τα έργα της πολιτιστικής βιομηχανίας την αναστέλλουν.
Και σ΄ αυτό το σημείο ο δάσκαλος της τάξης θα μπορούσε να έχει το εύλογο
ερώτημα: Πώς θα αξιοποιηθεί η τέχνη στην καθημερινότητα της τάξης μου; Η απάντηση
δίνεται μέσα από τη μέθοδο «Μετασχηματίζουσα μάθηση μέσω της αισθητικής
εμπειρίας», μέθοδο που διαμόρφωσε και προτείνει και σ΄ αυτό το βιβλίο ο Α.
Κόκκος. Μέσω αυτής της μεθόδου, επιχειρείται να προσφερθεί στους εκπαιδευτικούς
ένα εργαλείο, που να επιτρέπει την ανάπτυξη κριτικής και δημιουργικής σκέψης μέσα
από την αξιοποίηση σπουδαίων έργων τέχνης. Η μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί σε
κάθε διδακτικό αντικείμενο και σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Η παρουσίαση
των σταδίων της μεθόδου δίνεται με ένα παράδειγμα εφαρμογής της στο Σχολείο
Δεύτερης Ευκαιρίας Κορυδαλλού. Και βεβαίως αυτή η μέθοδος μπορεί να γίνει ένα
πολύ χρήσιμο εργαλείο στα χέρια του θεολόγου εκπαιδευτικού.
Στο τρίτο μέρος του βιβλίου, ο συγγραφέας έχοντας υπόψη το σημερινό σχολείο,
που υιοθετεί το δασκαλοκεντρικό τρόπο διδασκαλίας και προωθεί την απομνημόνευση
και μετάδοση ανούσιων γνώσεων, προτείνει έναν εναλλακτικό τρόπο διδασκαλίας με
βάση την ύλη που εμπεριέχεται στα σχολικά βιβλία.
Το υλικό του, δυο διδακτικές ενότητες, μια από το βιβλίο της Πολιτικής Αγωγής της
ΣΤ’ Δημοτικού και μια από το βιβλίο της Οδύσσειας της Α’ Γυμνασίου. Χρησιμοποιεί
τις ενότητες αυτές ως μελέτες περίπτωσης, αναλύει και σχολιάζει το περιεχόμενο κάθε
ενότητας και στη συνέχεια διαμορφώνει προτάσεις για το πως μπορούν να διδαχθούν
ώστε να συμβάλουν στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών. Προτείνονται
επίσης συγκεκριμένες δραστηριότητες, ώστε να προσεγγίσουν κριτικά οι μαθητές τα
συγκεκριμένα θέματα συνδέοντας τις γνώσεις με τις εμπειρίες τους. Διαπιστώνει κανείς
εδώ την ικανότητα ενός δασκάλου που αναπλάθει υλικό, φαινομενικά αδιάφορο για τον
μαθητή και, προσαρμόζοντάς το στις ανάγκες του παιδιού ή του εφήβου, αξιοποιεί τις
δυνατότητες που παρέχει η διδακτική ενότητα και σχεδιάζει ένα δημιουργικό μάθημα.
Μας δίνεται λοιπόν με το παράδειγμα αυτό πώς μπορεί το περιεχόμενο των
σχολικών βιβλίων, που είναι συνήθως στείρο, υπερφορτωμένο και αποκομμένο από
τα ενδιαφέροντα των μαθητών, στα χέρια ενός δασκάλου που ενστερνίζεται την
προοπτική της χειραφέτησης των μαθητών του, να γίνει το πλαίσιο που θα ετοιμάσει
τους μαθητές να αναδυθούν ως αυτοδύναμα σκεπτόμενοι πολίτες.
Στις εναλλακτικές μορφές εκπαίδευσης εντάσσεται και το τελευταίο κείμενο του
βιβλίου, στο οποίο περιγράφεται διεξοδικά το πρώτο εθνικό πρόγραμμα εκπαίδευσης
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εκπαιδευτών που απευθύνθηκε σε 10.000 υποψήφιους προς πιστοποίηση τα έτη 20062008. Την ευθύνη της ομάδας σχεδιασμού του προγράμματος είχε ο Αλέξης Κόκκος. Το
πρόγραμμα αυτό, κάνοντας μια μεγάλη τομή στην εκπαιδευτική μεθοδολογία παρόμοιων
προγραμμάτων, πρότεινε μεθοδολογία που βασίζεται αφ’ ενός στη βιωματική μάθηση
και στη δημιουργία σχέσεων συνεργασίας μεταξύ διδασκόντων και διδασκομένων και
αφ’ ετέρου στον κριτικό αυτοστοχασμό πάνω στον εκπαιδευτικό ρόλο.
Ένα πραγματικά αισιόδοξο άνοιγμα στις νέες δυνατότητες και προοπτικές που
μπορούν να καρποφορήσουν στο χώρο της εκπαίδευσης δίνεται στον επίλογο του βιβλίου:
«Διακατεχόμαστε συνήθως από μια αίσθηση ανολοκλήρωτου, καθώς βιώνουμε μια
μουντή, αβέβαιη, αλλοτριωμένη καθημερινότητα, κυριαρχημένη από κατακερματισμένες,
στερεοτυπικές ιδέες. Ο κριτικός στοχασμός, που ίσως απολήξει σε μετασχηματισμό
αντιλήψεων, είναι δυνατόν να διαρρήξει το συνεχές του συνηθισμένου τρόπου με τον
οποίο νοηματοδοτούμε τις εμπειρίες μας, και να ανασύρει από τον εσωτερικό κόσμο
μας τη διάθεση να συνταιριάξουμε τις ιδέες και τα συναισθήματά μας με ένα όλο
που να εκφράζει τη λαχτάρα μιας καλύτερης ζωής... Ωστόσο, έχει φανεί στη χώρα
μας, όπως και σε όλον τον κόσμο, ότι η δημιουργία εκπαιδευτικών κοινοτήτων που
στοχεύουν σε εναλλακτικές μορφές εκπαίδευσης συναντά ανταπόκριση και διατηρεί
τη δυναμική της προοπτικής... Αν λοιπόν επιμένουμε να σχηματίζουμε εστίες κριτικού
στοχασμού διαποτισμένες με τέχνη, ίσως είναι δυνατόν να διαμορφώσουμε ένα τρόπο
εκπαίδευσης που να συντείνει στη χειραφέτηση» (σελ.195).
Θεωρούμε ότι το βιβλίο του Α. Κόκκου «Εκπαίδευση και Χειραφέτηση» μπορεί
να δώσει σημαντικά εναύσματα για δημιουργικές συνθέσεις στο διδακτικό έργου του
θεολόγου εκπαιδευτικού καθώς η στόχευσή του επικεντρώνεται στη στοχαστική διάθεση
του μαθητή. Αυτό εξάλλου δεν είναι και βασικό ζητούμενο στα Νέα Προγράμματα
Σπουδών στο θρησκευτικό μάθημα;
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Robert Jackson: Religious Education for Plural Societies.
The Selected Works of Robert Jackson. Routledge, 2019.
Dr. Eszter Kodacsy-Simon, Αssociate Professor, Lutheran Theological University, Budapest

Religious Education is one of the most diverse subjects throughout schools in Europe,
with different countries laying emphasis on different aims, purposes, contents and
methodologies. Even so, The Selected Works of Robert Jackson is recommended for RE
teachers and experts working in all sorts of Religious Education. Jackson’s book strongly
motivates the reader to reassess the most fundamental question of this subject: What
is Religious Education? The author approaches this question from several angles: the
aim of RE, the past and present educational context of the subject, the character and
nature of RE, the current meaning of central concepts used in the dialogue of this
field and teaching and learning methods. Some historical elements are also added in
considering this key question. While considering all of these essential aspects raised
in the 14 chapters of the book, the reader is also motivated to delve into his or her
personal ideas about the decisive elements of RE, and to ask a second question: What
is the most relevant and decisive factor in answering the fundamental question of the
existence of RE? Is it determined mostly by history and context, – whether it be a
pluralistic society with a secular and multicultural background, or another one built
on one tradition and led by one religion? Or is the first question mostly influenced
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by certain groups within society, whether they be religious and faith groups, church
communities, political parties or civil organizations? Can the answer be derived mainly
from educational aims and values? How could these areas co-operate in a healthy way,
and contribute to a Religious Education that is deeply meaningful and interesting for
our children and young people, and that can have enduring effects on their adult lives?
Jackson gives one set of answers, based on his personal and academic life, that readers
can reflect upon beneficially regardless of their national situation or its particular brand
of RE. Jackson conveys his original ideas clearly, discusses important issues, and offers
possible answers that will nourish the readers’ exploration of these questions.
The book consists of five parts, all parts include an explanatory introduction from
Jackson and three or four chapters selected from his writings over his career. Personal and
academic dimensions are strongly connected in Jackson’s work; therefore, the introduction
he offers to his personal history in relation to RE enhance the reader’s understanding
of the later chapters of the book and of the key concepts of his theory. His search as a
teacher and his continuous dialogue with colleagues, insiders and families in identifying
a viable RE are what helped him to formulate his approach. The personal story is crucial
for the 21st century reader, whether student, teacher, practitioner, scholar or researcher,
not only for the sake of comprehending his ideas about teaching and research, but also
for the interest of reliving an academician’s personal and professional journey. Thus, it
is just as important to see the author as the jazz music-playing RE teacher helping his
students in drama classes, or the teacher working with religious practitioners invited
to take part in school assemblies, as it is to view him as a researcher confronted with
inefficient methodologies or unrealistic educational expectations. With the help of such
personal experiences, the reader can be in continuous dialogue with the author, asking
the fundamental questions raised above, and can apply the statements of the book to
his or her own situation more easily.
Jackson started his empirical researches – out of which three are presented in the
second part of the book – four decades ago, through the study of adults and their
beliefs in local religious communities. Later on, the religious nurture of children was the
subject of Jackson’s and his colleagues’ inquiries. Through these explorations Jackson
found valuable links between such factors as religious traditions and multiple cultural
competence, or ethnic background and doctrinal diversity. He also used his personal
commitment to develop a broader idea of RE by inviting and utilising religious persons’
voices – whom he calls insiders – in the field of teaching and research. As a result of his
approach, the aim is what all RE teachers across Europe can find useful: in Jackson’s
words this is “to develop a knowledge and understanding of the grammar – the language
and wider symbolic patterns – used by people within religious traditions, so one might
understand better their beliefs, feelings and attitudes.” (p126)
His ongoing research also prompted Jackson to formulate his own interpretive
approach which he introduces in the third, perhaps most foundational part of the book.
The writings included here open the door to a careful comprehension of Jackson’s
method and framework by clarifying basic notions like religion, faith or tradition,
and also by giving an explanation of the methodological steps of his interpretive
approach. The latter includes the representation of religions, interpretation of religions
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and reflexivity in relation to what has been learned; and, if carried out with a properly
open attitude, reflexivity can result in a deepened self-understanding which Jackson
calls ‘edification’. The personal element is not only emphasised throughout this process,
but also is exemplified in Jackson’s life, even while conducting research. The reader can
feel Jackson’s commitment also when he explains his ideas in the light of his critics, or
when he shows how he built on certain scholars’ theories, and what nuances made a
significant difference for him in the practice of RE.
The studies in the fourth part of the book put the emphasis back on the context
of RE, and here the conceptual clarification engages with the situational settings of the
subject. The critical scrutiny of and differentiation between concepts such as traditional
and modern plurality, postmodernity and postmodernism, nation state and nationality,
ethnicity and ethnic identity or multicultural and intercultural education shows how these
distinctions can play an important role in the different contexts of our European countries.
This analysis fosters our inner search and helps in answering of our fundamental
questions about the existence of RE in the web of moral, civic, intercultural, citizenship
and values education.
Exploring these questions and contributing to the debate with important answers,
Jackson was involved in several international projects, among them the Council of
Europe’s educational work on religious diversity. The last part of the book focuses on
Jackson’s writings concerning intercultural dialogue and inclusive education in religious
diversity, where human rights and human dignity together play an important role in
the process of what he calls ‘dialogical liberalism’. Presented with examples like the
UK government’s law and policy or the Council of Europe Declaration and Action
Plan, readers coming from diverse backgrounds will be enabled to reflect more easily
on international policy developments.
At a time of social and cultural change, it is an everyday challenge for RE practitioners
and experts to engage in continuous revision of their own methods and content in
relation to their own context and situation. Robert Jackson’s book Religious Education
for Plural Societies will be a motivating source and helpful guide for all RE experts and
teachers in any type of society.
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2η Πανελλήνια Συνάντηση Θεολόγων
του Πανελλήνιου Θεολογικού Συνδέσμου
«Καιρός- για την αναβάθμιση της θρησκευτικής
εκπαίδευσης»
[Αθήνα, 9 - 11 Νοεμβρίου 2018]
2η Πανελλήνια
Συνάντηση
Θεολόγων

9-11
Νοεμβρίου
2018

Ελληνογαλλική Σχολή Ουρσουλινών, Ψυχάρη 10, Ν. Ψυχικό Αθήνα

Τη δεύτερη κατά σειρά Πανελλήνια Συνάντηση
Θεολόγων διοργάνωσε με επιτυχία ο Πανελλήνιος
Θεολογικός Σύνδεσμος «ΚΑΙΡ ΟΣ-για την
αναβάθμιση της θρησκευτικής εκπαίδευσης» από τις
9 έως τις 11 Νοεμβρίου 2018, στις εγκαταστάσεις του
Γυμνασίου - Λυκείου της φιλόξενης Ελληνογαλλικής
Σχολής Ουρσουλινών, στο Νέο Ψυχικό (Αθήνα), με
θέμα «Η Ορθόδοξη θεολογία μέσα στη νεωτερική
πολιτική θεωρία και πράξη».
Στο πολύπτυχο τριήμερο συνεδριακό
πρόγραμμα συμμετείχαν διακόσιοι περίπου θεολόγοι
εκπαιδευτικοί, αδιόριστοι πτυχιούχοι Θεολογίας και
μεταπτυχιακοί φοιτητές από την Αττική, την Πάτρα,
τη Θεσσαλονίκη, τη Ρόδο, την Κρήτη, την Κοζάνη,
τη Λάρισα, τη Μυτιλήνη, την Τρίπολη, τα Κύθηρα,
το Βόλο κι αλλού, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στην
πρόσκληση του Συνδέσμου.
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Η θεματική της συνάντησης αφορούσε στη θέση και στο ρόλο της ορθόδοξης θεολογίας,
στο πλαίσιο της νεωτερικής πολιτικής και κοινωνικής πραγματικότητας των σύγχρονων
κοινωνιών: μια αναζήτηση των προϋποθέσεων, των δυνατοτήτων και των περιορισμών
μιας έλλογης και κριτικής θεώρησης των πρωτόγνωρων προκλήσεων, υπό το πρίσμα
των κριτηρίων της εκκλησιαστικής αυτοσυνειδησίας και της προφητικής της αποστολής.
Οι εργασίες της συνάντησης περιλάμβαναν στο πρώτο μέρος δύο (2) συνεδρίες με
επτά (7) εισηγήσεις και στο δεύτερο μέρος δεκατέσσερα (14) βιωματικά εργαστήρια
θεολογικού προβληματισμού και σκέψης. Τα εργαστήρια αναπτύχθηκαν με άξονα το
κεντρικό θέμα, προεκτείνοντας στο πεδίο της διδακτικής πράξης, τους επιστημονικούς
προβληματισμούς του συνεδριακού μέρους της συνάντησης και καλλιεργώντας τον
αναγκαίο κριτικό προβληματισμό για διάφορα επίκαιρα θέματα. Τις εργασίες της
συνάντησης, μεταξύ άλλων, απασχόλησε και η πρόσφατα αναγγελθείσα σκοπούμενη
συμφωνία Εκκλησίας-Κράτους.
Την Παρασκευή 9/11, κατά την εναρκτήρια απογευματινή συνεδρία, αφού προηγήθηκε
το καλωσόρισμα, από τον Πρόεδρο του συνδέσμου ‘ΚΑΙΡΟΣ’, αναπληρωτή καθηγητή κ.
Χρήστο Καρακόλη, ακολούθησαν οι προσφωνήσεις και οι χαιρετισμοί από εκπροσώπους
των προσκεκλημένων φορέων (Αρχιεπισκοπής Αθηνών, Ι.Ε.Π. κ.α.). Στη συνέχεια,
πραγματοποιήθηκε σε ολομέλεια, η κεντρική εισήγηση με θέμα - ερώτημα «Ποιος ο
ρόλος της Ορθόδοξης Θεολογίας σε μια κοινωνία που εξ ορισμού δεν είναι ορθόδοξη;».
Ο επίσημος προσκεκλημένος ομιλητής της συνάντησης κ. Assaad Elias Kattan, καθηγητής
της Ορθόδοξης Θεολογίας στο Πανεπιστήμιο του Münster, αναζήτησε τους τρόπους
έκφρασης της ορθόδοξης θεολογίας στο σύγχρονο μετανεωτερικό κόσμο, κτίζοντας
γέφυρες επικοινωνίας με τον «άλλο», τον μη ορθόδοξο ή και τον αλλόθρησκο, για τη
λύση κρίσιμων κοινωνικών προβλημάτων. Στην εξέλιξη της ίδιας συνεδρίας και στο
πλαίσιο της θεματικής ενότητας «Ορθόδοξη Εκκλησία μετά τον εθνικορομαντισμό:
ζητήματα δημοκρατίας, εκκοσμίκευσης, ατομικών δικαιωμάτων, μετανάστευσης»,
ακολούθησαν τρεις ακόμη ενδιαφέρουσες εισηγήσεις. Πρώτη από τον κ. Δημήτριο Μόσχο,
αναπληρωτή καθηγητή Γενικής Εκκλησιαστικής Ιστορίας (Τμήματος Θεολογίας ΕΚΠΑ),
ο οποίος εισηγούμενος το θέμα «Η πατερική βυζαντινή και θεολογική σκέψη: χρήσιμη
ή ξεπερασμένη στη νεωτερική δημοκρατία;», αναζήτησε απαντήσεις, επισκοπώντας
στιγμές από την πατερική σκέψη υπέρ ενός κράτους δικαίου αφ’ ενός και υπεράσπισης
δικαιωμάτων ετερόδοξων μειονοτήτων αφ’ ετέρου. Στη συνέχεια, ο π. Ευάγγελος Γκανάς,
θεολόγος, εφημέριος Ι.Ν. Οσίου Μελετίου Σεπολίων, εισηγήθηκε το θέμα «Η φιλοξενία ως
αίτημα αδύνατο: μια χριστιανική απόκριση», στο οποίο, με εύστοχες παραδειγματικές
αναφορές από τη βιβλική παράδοση και την εκκλησιαστική εμπειρία, περιέγραψε
ενδεικτικά τρόπους και κριτήρια της προσέγγισης του διλήμματος ανάμεσα σε μια άνευ
όρων φιλοξενία και τον φόβο απέναντι στον διαφορετικό και αλλόθρησκο ξένο. Τέλος,
η κ. Έφη Φωκά, Δρ. Πολιτικής Κοινωνιολογίας και ερευνήτρια στο Ελληνικό Ίδρυμα
Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ), με βάση την προσωπική ερευνητική
της εργασία, ανέπτυξε το θέμα «Η Ορθοδοξία στο δικαστήριο: Κράτη με ορθόδοξες
πλειοψηφίες και θρησκευτική ελευθερία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων», εξηγώντας πώς και από ποια σκοπιά συγκεκριμένες Ορθόδοξες χώρες
(μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα) εγκαλούνται, συχνά, για ποικίλες υποθέσεις από το
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ). Τις εισηγήσεις ακολούθησε
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παρατεταμένη και ενδιαφέρουσα συζήτηση μεταξύ των εισηγητών και του ακροατηρίου.
Το πρωί του Σαββάτου 10/11 συνεχίστηκε το πρόγραμμα των εισηγήσεων της
δεύτερης συνεδρίας υπό τον τίτλο «Η Ορθόδοξη Θεολογία και ο ορισμός του πολιτικά
και κοινωνικά ‘προοδευτικού’» κατά την ακόλουθη σειρά:
Ο κ. Πολύκαρπος Καραμούζης, αναπληρωτής καθηγητής Κοινωνιολογίας της
Θρησκείας (Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου), ανέπτυξε
τις δυσκολίες διαμόρφωσης κοινωνικού λόγου από την Ορθόδοξη εκκλησιαστική και
πολιτική πραγματικότητα στην Ελλάδα σήμερα, εισηγούμενος το θέμα «Ορθοδοξίες,
Δημοκρατία και Θρησκευτικό Πεδίο. Από το συμβολικό αφήγημα της ουτοπίας στην
κοινωνική αλληλόδραση της ορθολογικής επιλογής».
Στη συνέχεια, η κ. Νίκη Παπαγεωργίου, αναπληρώτρια καθηγήτρια, Κοινωνιολογίας
της Θρησκείας (Τμήμα Θεολογίας ΑΠΘ) ανέπτυξε μορφές απάντησης της Ελλαδικής
Εκκλησίας στην οικονομική και κοινωνική κρίση της εποχής μας, εισηγούμενη το θέμα
«Θρησκεία και πολιτική στον καιρό της οικονομικής κρίσης».
Στην τελευταία εισήγηση της πρωινής συνεδρίας, ο κ. Θανάσης Παπαθανασίου,
Δρ. Θεολογίας, διδάσκων ΕΔΙΠ στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθήνας και
αρχισυντάκτης του περιοδικού «Σύναξη», εισηγήθηκε το θέμα «Δημοκρατία, κοινωνία
και η ευθύνη της Θεολογίας» στο πλαίσιο της οποίας διατύπωσε θεολογικά κριτήρια
για την προσέγγιση της παγκόσμιας κοινωνικής εκμετάλλευσης, της ανισότητας και
της αδικίας καθώς και του φασισμού αναφορικά, κυρίως, με την πραγματικότητα της
Ορθόδοξης Εκκλησίας σήμερα.
Στα βιωματικά εργαστήρια θεολογικού προβληματισμού δίωρης διάρκειας του
α΄ κύκλου (Σάββατο 10/11), που ακολούθησαν σύμφωνα με το πρόγραμμα, έμπειροι
συνάδελφοι από τη δευτεροβάθμια και την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ανά δύο) με γνώση
του αντικειμένου και των σύγχρονων διδακτικών τεχνικών, οργάνωσαν και συντόνισαν
επτά συνολικά θεματικά εργαστήρια εμπνευσμένα από τους δύο κύκλους εισηγήσεων,
προβάλλοντας τρόπους διδακτικής αξιοποίησης του σύγχρονου θεολογικού λόγου στη
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σχολική τάξη με τη συνδρομή τεχνικών διδασκαλίας και στρατηγικών μάθησης, σύμφωνα
με τα προτεινόμενα στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα των Θρησκευτικών.
Τα θέματα των βιωματικών εργαστηρίων ήταν τα εξής:
1. «Ενάντια στον πολιτισμό του ναρκισσισμού: πρόσωπο και κοινότητα στη
σύγχρονη θεολογική αναζήτηση» από τους Δημήτρη Μπεκριδάκη & Βασίλη Ξυδιά.
2. «Ορθοδοξία και Εθνικισμός: Ποια είναι η πατρίδα του Χριστιανού;» από τον
Γιώργο Καπετανάκη & την Παρασκευή Λεοντοπούλου.
3. «‘In God we trust’: Ο Χριστιανισμός σε διάλογο με τα οικονομικά συστήματα
την εποχή της Παγκοσμιοποίησης» από τους Γιώργο Γκρίλη & Νικόλαο Τσιρέβελο.
4. «Εξουσία: αντίσταση ή υπομονή;» από τη Δόνια Μαραθιά & τον Χριστόφορο
Παπασωτηρόπουλο.
5. «Γιατί, με αναγνώρισες - Το φιλανθρωπικό “ναι” του Ιησού» από τη Μαρία
Παζάρσκη & τον Κώστα Γούλα.
6. «Διδάσκοντας για το Ισλάμ, τον ρατσισμό και το προσφυγικό στα νέα Π.Σ
των Θρησκευτικών» από την Αγγελική Ζιάκα & τον Ραχμή Μπασιά.
7. «Οικουμενικότητα, εθνικισμοί και πολιτισμοί» από την Εύη Βουλγαράκη & τον
Ρόνι Μπου Σάμπα.
Το απόγευμα της ίδιας μέρας, πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή και τη θετική
ανταπόκριση, 140 τουλάχιστον, εκπαιδευτικών, το Κεντρικό Εργαστήριο της ολομέλειας με
θέμα «Ποιος είμαι και τι κάνω εδώ; Διερευνώντας τον ρόλο του θεολόγου στο σχολείο»
και συντονιστές τον κ. Μάριο Κουκουνάρα Λιάγκη, επίκουρο καθηγητή (ΕΚΠΑ) και τον
κ. Άγγελο Βαλλιανάτο, Δρα Θεολογίας. Στη διάρκεια του εργαστηρίου οι συμμετέχοντες
κλήθηκαν να υποδυθούν συγκεκριμένους ρόλους και χαρακτήρες από αυτούς που
διαχρονικά προσλαμβάνει και υπηρετεί ο θεολόγος εκπαιδευτικός της τάξης. Απώτερος
σκοπός του εργαστηρίου ήταν να αναστοχαστούν κριτικά και να εκφραστούν ελεύθερα
πάνω στην ποικιλία των προσωπικών τους αλλά και των κοινωνικών προσδοκιών,
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που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα μοντέλα θρησκευτικής εκπαίδευσης, τα οποία
προσδιορίζουν την επαγγελματική τους υπόσταση και την εκπαιδευτική τους αποστολή.
Το πρωινό της επόμενης μέρας (Κυριακή 11/11), πραγματοποιήθηκε ο β΄ κύκλος
επτά (7) βιωματικών εργαστηρίων παιδαγωγικής μεθοδολογίας με τα εξής θέματα:
1. «Τα ανθρώπινα δικαιώματα μέσα από τη χριστιανική ματιά. Προκλήσεις και
παραλείψεις σ’ ένα μεταβαλλόμενο κόσμο» από τις Σουλτάνα Γκαργκάνα & Σουλτάνα
Αβέλλα.
2. «Εγώ και ο άλλος. Αποδοχή και σεβασμός του διαφορετικού» από τις Σέβη
Κωνσταντινίδου & Κατερίνα Πενιρτζή-Ζαχαράκη.
3. «Διερευνώντας με τους μαθητές και τις μαθήτριές μας ζητήματα γύρω από την
παρουσία της θρησκείας στον δημόσιο χώρο» από τους Αρσένη Αρσενάκη & Γιώργο
Στριλιγκά.
4. «Μονόλογοι από το Αιγαίο: το ταξίδι και τα όνειρα ασυνόδευτων ανήλικων
προσφύγων» από τις Δήμητρα Κολάση & Ηρώ Ποταμούση.
5. «Καταναλώνω για να υπάρχω… χωρίς την κτίση;» από τον Απόστολο Μπάρλο
& τη Βάσω Γώγου.
6. «Χριστιανικές μορφές, αφηγήσεις και κείμενα: προσωπικές επιλογές και στάσεις
σε διλήμματα, που θέτει η πολιτική και η οικονομία», από τις Χρυσάνθη Βαβέτση &
Κυριακή Τριανταφυλλίδου.
7. «Κοινωνικά αδιέξοδα και Ορθόδοξη θεολογία» από τον Μανώλη Παπαϊωάννου
& την Εβίτα Ρεντζή.
Μετά την ολοκλήρωση του β΄ κύκλου των εργαστηρίων, οι συμμετέχοντες είχαν τη
δυνατότητα σε ολομέλεια και μετά από συζήτηση, να επισημάνουν τις θετικές όψεις της
συνάντησης και να εντοπίσουν τις πιθανές αδυναμίες και αστοχίες. Κοινός τόπος των
περισσοτέρων τοποθετήσεων ήταν η έκδηλη ικανοποίηση για το θεματικό εμπλουτισμό
και την ποιοτική της μετεξέλιξη, καθώς και η επιθυμία για τη διοργάνωση, επιπλέον,
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ανάλογων επιμορφωτικών συναντήσεων βιωματικού-παιδαγωγικού χαρακτήρα στη
διάρκεια του χρόνου.
Ένα ιδιαίτερο και αξιοσημείωτο στιγμιότυπο, στο πλαίσιο της 2ης Πανελλήνιας
Συνάντησης Θεολόγων, ήταν αναμφισβήτητα, η παρουσίαση του πρώτου τεύχους της
ελληνικής περιοδικής έκδοσης για τη Θρησκευτική Εκπαίδευση ΕλΘΕ/GjRE, από τον
υπεύθυνο έκδοσης/σύνταξης, επίκουρο καθηγητή, κ. Μάριο Κουκουνάρα Λιάγκη, ο οποίος,
αφού περιέγραψε στην ολομέλεια τους στόχους και τη φιλοσοφία της νέας επιστημονικής
δράσης του Συνδέσμου ‘ΚΑΙΡΟΣ’, παρουσίασε ονομαστικά τους συντελεστές και
συνεργάτες του εγχειρήματος.
Σε συνθήκες εκτεταμένης ιδιώτευσης και επαγγελματικής αποξένωσης, η 2η
Πανελλήνια Συνάντηση Θεολόγων ήταν, πριν απ’ όλα, μια εξαιρετική πρόκληση επαφής
και ανανέωσης του συνδέσμου συναδέλφων από διάφορες περιοχές της χώρας, οι οποίοι
συναντώνται με τον τρόπο και στον τόπο της κοινής αγάπης και του ενδιαφέροντος για
το μάθημα των Θρησκευτικών, το σχολείο και τους μαθητές. Ήταν, έπειτα, μια ακόμη
ευκαιρία θεολογικής και παιδαγωγικής επιμόρφωσης, μέσα από διαδικασίες συλλογικής
αναζήτησης, γόνιμου προβληματισμού και δυναμικής ανατροφοδότησης. Ήταν, τέλος, μη το
ξεχνάμε, το αποτέλεσμα της εθελοντικής προσφοράς και της αρμονικής συνεργασίας όλων
εκείνων των συναδέλφων, οι οποίοι δημιούργησαν τις συνθήκες μιας άρτιας διοργάνωσης
προσφέροντας σε όσους/όσες συμμετείχαμε, την αφορμή να στοχαστούμε ξανά τη θέση
του μαθήματος και το ρόλο μας στο σύγχρονο δημόσιο σχολείο.
Γιώργος Μάλφας, Θεολόγος

Report of a conference
Ανταπόκριση από συνέδριο

Ελληνική Περιοδική Έκδοση για τη Θρησκευτική Εκπαίδευση (ΕλΘΕ)
Greek Journal of Religious Education (GjRE) 2(1), 139-142, 2019
ISSN: 2623-4386

139

Ανταπόκριση από το 5ο Πανελλήνιο Μαθητικό Συνέδριο
«Η θεολογία διαλέγεται με τον σύγχρονο κόσμο»
Θεσσαλονίκη 16-17-03-2019
Ολοκληρώθηκαν και αυτή την σχολική χρονιά στις 16-17 Μαρτίου οι εργασίες του
5ου Πανελλήνιου Μαθητικού Συνεδρίου «Η θεολογία διαλέγεται με τον σύγχρονο
κόσμο». Το Συνέδριο διοργανώνεται εδώ και πέντε χρόνια από το 1ο Πειραματικό
ΓΕΛ Θεσσαλονίκης «Μανόλης Ανδρόνικος» υπό την αιγίδα της ΔΕΠΠΣ και με χορηγό
και υποστηρικτή, για φέτος, το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης.
Το Πανελλήνιο Μαθητικό Συνέδριο «Η θεολογία διαλέγεται με τον σύγχρονο
κόσμο» είναι μία καινοτόμος δράση που υλοποιείται από το 1ο Πειραματικό ΓΕΛ
Θεσσαλονίκης «Μανόλης Ανδρόνικος», προκειμένου να δίνεται η δυνατότητα στους
μαθητές να διερευνήσουν θεολογικά ζητήματα μέσω της διεπιστημονικότητας και
της διαθεματικής προσέγγισης, να αναζητήσουν ήθη και έθιμα συνυφασμένα με τη
θρησκευτική τους παράδοση, να διερευνήσουν τη σχέση πίστης και επιστήμης και να
πάρουν θέση απέναντι σε κοινωνικά, πολιτικά και οικολογικά προβλήματα εξετάζοντάς
τα και υπό το πρίσμα της χριστιανικής ηθικής.
Τα δύο πρώτα χρόνια της υλοποίησης του θεσμού αυτού το Συνέδριο διοργανώθηκε
στη Θεσσαλονίκη, ενώ το σχολικό έτος 2016-2017 οι εργασίες του έλαβαν χώρα στην
πόλη της Ξάνθης με σκοπό τη διάχυση των καλών πρακτικών και καινοτόμων δράσεων
σε όλη την Ελλάδα. Συμμετείχαν 690 μαθητές με 72 εργασίες και 98 εκπαιδευτικοί
από όλη την Ελλάδα (Κρήτη, Πελοπόννησο, νησιά Ιουνίου, ηπειρωτική Ελλάδα). Στο
ίδιο πλαίσιο της διάχυσης καλών πρακτικών το επόμενο σχολικό έτος (2017-2018)
το Συνέδριο υλοποιήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης σε συνεργασία με το Πειραματικό
ΓΕΛ Ηρακλείου και το ΓΕΛ Γαζίου, υπό την αιγίδα της Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Στο
Συνέδριο συμμετείχαν 580 μαθητές με 67 εργασίες και 85 εκπαιδευτικοί από όλη την
Ελλάδα. Οι εργασίες που παρουσιάστηκαν τα τέσσερα τελευταία χρόνια συνιστούν
έναν μεγάλο όγκο εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο έχει εκδοθεί στα Πρακτικά των
Συνεδρίων με ISSN. Το Πανελλήνιο Μαθητικό Συνέδριο «Η Θεολογία διαλέγεται
με το σύγχρονο κόσμο», που διοργανώνει το 1ο Πειραματικό ΓΕΛ Θεσσαλονίκης
έχει την στήριξη των καθηγητών του Εργαστηρίου Παιδαγωγικής του Τμήματος
Θεολογίας του Α.Π.Θ., με το οποίο το σχολείο συνεργάζεται βάσει σχετικού συμφώνου
συνεργασίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πλαίσιο του Ν. 3966/2011, και τελεί
υπό την επιστημονική καθοδήγηση του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Κεντρικής
Μακεδονίας κ. Πολύβιου Στράντζαλη.
Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος το Συνέδριο επέστρεψε στην πόλη της
Θεσσαλονίκης. Στην έναρξή του, χαιρετισμό απηύθυναν ο καθηγητής του Τμήματος
Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ. κ. Χαρίτων Πολάτογλου, ο οποίος
ως Πρόεδρος του ΕΠΕΣ του σχολείου επεσήμανε το έργο του σχολείου μας στη διάχυση

Report of a conference
Ανταπόκριση από συνέδριο

5ο Μαθητικό Συνέδριο Θεολογίας

140

των καινοτόμων δράσεων που υλοποιεί. Στη συνέχεια ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού
Έργου Θεολόγων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κ. Πολύβιος Στράντζαλης
αναφέρθηκε στο Πανελλήνιο Μαθητικό Συνέδριο «Η θεολογία διαλέγεται έναν σύγχρονο
κόσμο», το οποίο ως ένας εκπαιδευτικός θεσμός έδωσε τα τελευταία χρόνια «φωνή»
στο μάθημα των θρησκευτικών και το οδήγησε σε μία νέα φάση, με τις συνεργασίες που
γίνονται διαθεματικά και διεπιστημονικά για την παραγωγή εργασιών, στο πλαίσιο των
Ν.Π.Σ. του μαθήματος. Χαιρετισμό απηύθυνε και ο Διευθυντής του 1ου Πειραματικού
ΓΕΛ Θεσσαλονίκης «Μανόλης Ανδρόνικος», κ. Κωνσταντίνος Κεραμίδας, ο οποίος
ευχαρίστησε και καλωσόρισε όλους όσοι τίμησαν με την συμμετοχή τους το Συνέδριο.
Κατά την φετινή χρονιά υποδεχθήκαμε στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού 650
μαθητές και τους συνοδούς εκπαιδευτικούς που επέβλεψαν τις εργασίες τους από όλη
την Ελλάδα. Μεγάλη τιμή για μας αποτέλεσε η συμμετοχή του Ζωγράφειου Λυκείου
της Κωνσταντινούπολης. Στο Συνέδριο συμμετείχαν σχολεία από τον Έβρο μέχρι
την Κρήτη και από την Χίο και την Μυτιλήνη μέχρι την Κέρκυρα και την Λευκάδα.
Συμμετείχαν Γυμνάσια, ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, Μουσικά Σχολεία από την Δημόσια και Ιδιωτική
εκπαίδευση.
Οι θεματικές με τις οποίες ασχολήθηκαν οι μαθητές ήταν:
•
•
•
•
•
•
•

Χριστιανισμός και Τέχνη:
α. εικονογραφία, β. αγιογραφία, γ. ζωγραφική, δ. αρχιτεκτονική, ε. λογοτεχνία,
στ. μουσική, ζ. κινηματογράφος
Μοναχισμός (π.χ. έρωτας Θεού, τρόπος ζωής, άρνηση της εκκοσμίκευσης )
Σύγχρονες Μορφές Αγίων
Παναγία, Μητέρα Θεού και ανθρώπων (π.χ. η Παναγία στη Λατρεία και την
Τέχνη, τα θαύματα της Παναγίας, η σχέση των πιστών με την Παναγία κ. ά)
Ιερά Προσκυνήματα (π.χ. Άγιοι Τόποι, Άγιον Όρος κα.)
α. Ο Λόγος του Θεού στα πέρατα του κόσμου, β. Η παρουσία της Ορθόδοξης
Εκκλησίας στο εξωτερικό (π.χ. η ιστορία, η δράση και το έργο Ορθοδόξων
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Πατριαρχείων και Αυτοκεφάλων Εκκλησιών)
Κοινωνικά προβλήματα υπό το πρίσμα της Χριστιανικής Διδασκαλίας (π.χ.
φτώχεια, πόλεμος, ειρήνη, ετερότητα, ναρκωτικά, προσφυγιά, ισότητα,
δικαιώματα, στερεότυπα, πολυπολιτισμικότητα, δικαιοσύνη, κ. ά.)
• Βιοηθική και Χριστιανική Ηθική (ευθανασία, κλωνοποίηση, τεχνητή γονιμοποίηση,
κ. ά.)
• Χριστιανισμός και Οικολογία (π.χ. η οικολογική σκέψη στους Πατέρες της
Εκκλησίας και την Αγία Γραφή, η συμβολή της Εκκλησίας στην επίλυση των
οικολογικών προβλημάτων κ. ά.)
• Φιλοσοφία και θρησκεία
• Πίστη και Επιστήμη (π.χ. επιστήμη, τεχνολογία, γενετική, κ. ά.)
• Εκκλησία και Πολιτική (π.χ. σχέσεις Εκκλησίας – Κράτους, σχέσεις Εκκλησίας
με πολιτικές ομάδες, εκκοσμίκευση, εκκλησιαστικές φυσιογνωμίες στην Πολιτική,
καύση νεκρών, νομιμοποίηση αμβλώσεων κ. ά.)
• Θέματα Ορθόδοξης Λατρείας
Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις εργασίες τους με γραπτή
εργασία, παρουσίαση σε ηλεκτρονικό πρόγραμμα παρουσίασης (p.p.t), ψηφιακή
αφήγηση(βίντεο – ντοκιμαντέρ, ταινία μικρού μήκους), εικαστική παρουσίαση
(αγιογραφίες, ψηφιδωτά, ζωγραφική), λογοτεχνική απόδοση (πεζό ή ποίημα), αφίσα,
μουσική παρουσίαση, βιωματικές δράσεις, δραματοποίηση - θεατρική απόδοση, όπως
φαίνεται και στο πρόγραμμα του Συνεδρίου.
•

Ενδεικτικά παρατίθενται οι τίτλοι κάποιων εργασιών:
•
•
•
•
•

Αριστοτέλειο Κολλέγιο Θεσ/νίκης, «Η έννοια του Θεού μέσα από τους στίχους»
Εκπαιδευτήρια Γένεσις (Γυμνάσιο), «Καύση νεκρών»
ΓΕΛ Γαζίου, «Δακτυλοθεολογία»
Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη, «Άγιος Λουκάς. Ιατρός των ψυχών και των
σωμάτων»
17ο ΓΕΛ Θεσ/νίκης, «Προκλήσεις και θεολογία στον 21ο αιώνα»
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•
•
•

Κολλέγιο Αθηνών, «Το Άγιον Όρος των Αθηνών: τα μοναστήρια του Υμηττού
ΓΕΛ Καλλιμασιάς Χίου, «Ευθανασία, Κινηματογράφος , Αβραμιαίες Θρησκείες»
ΕΠΑΛ Αλεξάνδρειας, «Εκκλησία και Πολιτική: Σχέσεις Εκκλησίας-Κράτους,
Νομιμοποίηση αμβλώσεων»
• 3ο Γυμνάσιο Ν. Ιωνίας, «Η συμβολή της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην οικοδόμηση
της Ενωμένης Ευρώπης και την καταπολέμηση του φονταμενταλισμού»
• 2ο ΓΕΛ Κιλκίς, «Οι ναοί του Κιλκίς: ένα ταξίδι στο χρόνο και την ιστορία»
• 1ο ΕΠΑΛ Βέροιας, «Το κοινωνικό πρόβλημα»
• 2ο Γυμνάσιο Λαγκαδά, «Ο Χριστιανισμός στη λογοτεχνία και τον
κινηματογράφο»
• Ζωγράφειο Λύκειο, «Το ιστορικό του Ναού της Παναγίας των Βλαχερνών και
ο Ακάθιστος Ύμνος»
Όλες οι εργασίες των μαθητών ήταν αξιόλογες και αποτέλεσαν αφορμή για
προβληματισμό και σκέψη πάνω στα θέματα που έθιξαν.
Την φετινή χρονιά στο Πανελλήνιο Μαθητικό Συνέδριο «Η θεολογία διαλέγεται με
τον σύγχρονο κόσμο», το πρόγραμμα του Συνεδρίου εμπλουτίστηκε με παράλληλες
δράσεις στις οποίες μπορούσαν να συμμετέχουν οι μαθητές κατόπιν δήλωσής τους.
Οι δράσεις αυτές περιελάμβαναν παιχνίδια γνώσεων(για μαθητές Γυμνασίου) και
ομάδες εργασίας πάνω σε ηθικά διλήμματα (για μαθητές Λυκείου). Ο σκοπός ήταν
να εμπλακούν σε ομάδες συνεργασίας μαθητές διαφορετικών σχολείων. Η επαφή, η
γνωριμία η συνεργασία και ο διάλογος βάσει κανόνων που οδηγούν στο αλληλοσεβασμό
μεταξύ των μαθητών αποτελεί έναν από τους στόχους του Πανελλήνιου Μαθητικού
Συνεδρίου.
Το Συνέδριο υποστηρίζεται οργανωτικά από τους εθελοντές μαθητές και αποφοίτους
του 1ου Πειραματικού ΓΕΛ Θεσσαλονίκης, οι οποίοι αναλαμβάνουν την διοργάνωσή
του, από την δημιουργία της αφίσας του Συνεδρίου, την υποδοχή των συμμετεχόντων
μέχρι και την γραμματειακή υποστήριξη.
Το 5ο Πανελλήνιο Μαθητικό Συνέδριο έκλεισε με επιτυχία και την φετινή
χρονιά περιμένοντας πλέον την αξιολόγηση από τους συμμετέχοντες (μαθητές και
εκπαιδευτικούς) μέσω του Φύλλου Αξιολόγησης που τους απεστάλη ηλεκτρονικά. Σ’
αυτό καλούνται να διατυπώσουν τις εντυπώσεις τους από την εμπειρία της συμμετοχής
τους, αλλά και να κάνουν τυχόν παρατηρήσεις ή προτάσεις για την βελτίωση ενός
εκπαιδευτικού θεσμού που όλοι εκφράζουν την επιθυμία τους να συνεχιστεί.
Το Πανελλήνιο Μαθητικό Συνέδριο αποτελεί έναν Συνεργατικό Εκπαιδευτικό
θεσμό που υλοποιείται με την συνδρομή όλων, διοργανωτών και συμμετεχόντων
εκπαιδευτικών και μαθητών.
Κυριακή Αντικουλάνη, Θεολόγος, Δημήτριος Σαλονικίδης, Φιλόλογος
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