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Οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από το Μάθημα των
Θρησκευτικών και η αναγκαιότητα της διδασκαλίας
της Βίβλου στο σχολικό πρόγραμμα.
Recent Developments concerning Religious Education
and the Necessity of Teaching the Bible in the School
Curriculum.
Το τελευταίο χρονικό διάστημα στην
Ελλάδα υπήρξαν θυελλώδεις εξελίξεις
αναφορικά με το Μάθημα των Θρησκευτικών. Το Συμβούλιο της Επικρατείας σε
πρόσφατες αποφάσεις του (υπ᾽ αριθμ.
1749 και 1750 του 2019) έκρινε κατά
πλειοψηφία τα παρόντα προγράμματα
σπουδών του Μαθήματος των Θρησκευτικών αντισυνταγματικά και αποφάσισε
την ακύρωση τους. Ο βασικός λόγος είναι
ότι τα προγράμματα αυτά θα έπρεπε,
κατά το σκεπτικό του δικαστηρίου, να
απευθύνονται αποκλειστικά σε ορθόδοξους Χριστιανούς μαθητές καλλιεργώντας την ορθόδοξη συνείδησή τους. Οι
αποφάσεις αυτές του Συμβουλίου της
Επικρατείας βάζουν τέλος στην επί μία
δεκαετία περίπου προσπάθεια εκ μέρους
πολλών και σημαντικών θεολόγων να καταστήσουν το Μάθημα των Θρησκευτικών
στην Ελλάδα ένα γνωστικό αντικείμενο
προώθησης της γνώσης της Ορθοδοξίας,
των άλλων χριστιανικών ομολογιών και
των κύριων θρησκειών του κόσμου δημιουργώντας κατ᾽ αυτόν τον τρόπο τις
προϋποθέσεις ενός κριτικού διαλόγου με
τη θρησκευτική ετερότητα, αλλά και της
ανεκτικότητας απέναντί της. Παραλλήλως
όμως ακυρώνουν οι ως άνω αποφάσεις
και την επιδίωξη των εν λόγω προγραμ-

During the last few months, there have
been turbulent developments regarding
the teaching of religion in Greece. In its
recent decisions (Nos. 1749 and 1750
of 2019), the Council of State, namely
the Supreme Administrative Court in
Greece, overwhelmingly declared as
unconstitutional the present curriculum
of religion in primary and secondary
education and, therefore, ordered its
cancellation. The main reason for the
Court’s verdict is that this curriculum
should be aimed exclusively at Orthodox
Christian school pupils by cultivating
their Orthodox self-conscience. The above
decisions of the Council of State have put
an end to nearly a decade of efforts by
many prominent theologians to open up
religion classes in Greece by promoting
knowledge of Orthodoxy, other Christian
denominations and all world-religions,
thus meeting the prerequisites for a
genuinely critical dialogue with religious
diversity and for promoting tolerance.
At the same time, the above decisions
also canceled the pursuance of this
curriculum to present both Christianity
and the religious phenomenon as a
whole within the modern-day world by
highlighting the importance of religion for
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ΣΗΜΕΊΩΜΑ ΥΠΕΥΘΎΝΟΥ ΣΎΝΤΑΞΗΣ / EDITORIAL

μάτων σπουδών να εντάξουν και να κατανοήσουν εντός του σύγχρονου κόσμου
τόσο τον Χριστιανισμό, όσο και ευρύτερα το θρησκευτικό φαινόμενο, μέσω της
ανάδειξης της σημασίας της θρησκείας
για τον σύγχρονο πολιτισμό, τα σύγχρονα ηθικά και βιοηθικά διλήμματα, την
ψυχολογία, τις φυσικές επιστήμες, τα
επίκαιρα κοινωνικά προβλήματα κ.ο.κ.
(Καλαϊτζίδης, 2001).

contemporary culture, ethics, bioethical
issues, psychology, natural sciences, and
current social problems.

Το νέο στενά ομολογιακό ή και κατηχητικό μάθημα το οποίο περιγράφει
το σκεπτικό της απόφασης του ΣτΕ δεν
μπορεί να προβαίνει σε τέτοιου είδους
ανοίγματα, όπως τα παραπάνω, αφού,
όπως προαναφέραμε, απευθύνεται αποκλειστικά σε Ορθόδοξους μαθητές. Αυτό
θα έχει ως συνέπεια το να μη δικαιούνται
να το παρακολουθήσουν μαθητές άλλων
χριστιανικών δογμάτων ή θρησκειών,
αλλά και μαθητές οι οποίοι, αν και βαπτισμένοι Ορθόδοξοι, δηλώνουν ότι δεν
τοποθετούν εαυτούς εντός των κόλπων
της Ορθόδοξης Εκκλησίας και πίστης.
Εξάλλου το Συμβούλιο της Επικρατείας προτρέπει διά των αποφάσεών του
την Πολιτεία να θεσμοθετήσει «ισότιμα» μαθήματα για τις λοιπές θρησκευτικές κοινότητες, ώστε να αποτραπεί για
τους μαθητές ο κίνδυνος «της ελεύθερης
ώρας». Δυνητικά λοιπόν τόσο οι ετερόδοξοι Χριστιανοί και οι ολοένα και περισσότερο αυξανόμενοι Μουσουλμάνοι
στη χώρα, όσο και αυτοί που δηλώνουν
άθεοι ή θρησκευτικά αδιάφοροι, θα μπορούν πλέον να διεκδικήσουν το δικό τους
«ισότιμο» μάθημα.

According to the Council of State’s
reasoning, the new confessional or even
catechetical religion classes cannot have
an open character, since, as already
mentioned, they are supposed to be
addressed exclusively to OrthodoxChristian pupils. This reality will result
in pupils who belong to other Christian
denominations or who come from
different religious backgrounds altogether,
not being allowed to attend OrthodoxChristian religion classes. The above also
applies even to those pupils baptized
Orthodox who declare that they do not
consider themselves as belonging to the
Orthodox Church or as adhering to the
Orthodox faith. Moreover, through its
decisions, the Council of State urges the
State to organize equivalent religion classes
addressed to other religious communities,
so as to avoid free time for pupils during
their school attendance. Thus, potentially,
non-Orthodox Christians and the everincreasing number of Muslims in the
country, as well as those who profess to
be atheist or religiously indifferent, will
now be able to claim their own equivalent
religion classes.

Επιπλέον δε, με τις αποφάσεις του
το Συμβούλιο της Επικρατείας διευκολύνει τη δυνατότητα απαλλαγής από το
Μάθημα των Θρησκευτικών οποιουδήποτε μαθητή επικαλείται απλώς «λό-

Furthermore, the Council of State
facilitates the exemption of any pupil from
religion classes merely by an appeal to
“reasons of religious conscience”, since a
more detailed explanation of such reasons
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γους θρησκευτικής συνείδησης», αφού ο
λεπτομερέστερος προσδιορισμός αυτών
των λόγων θα αποτελούσε αποκάλυψη
ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Υπό
αυτές τις προϋποθέσεις ακόμη και Ορθόδοξοι Χριστιανοί μαθητές μπορούν πλέον
να ζητούν απαλλαγή από το μάθημα, είτε
γιατί δεν συμφωνούν για οποιουσδήποτε
λόγους με το περιεχόμενό του είτε απλώς
επειδή επιθυμούν να ελαφρύνουν το βεβαρημένο σχολικό τους πρόγραμμα. Με
αυτόν τον τρόπο το Μάθημα των Θρησκευτικών, για πρώτη φορά στην ιστορία
του ελληνικού κράτους, κινδυνεύει να
καταστεί στην πράξη προαιρετικό μάθημα, αλλά και οι εκπαιδευτικοί θεολόγοι
να υποβιβαστούν σε καθηγητές δεύτερης
κατηγορίας.

would disclose sensitive personal data.
Under these conditions, even OrthodoxChristian pupils will now be able to seek
exemption from religion classes, either
because they do not agree with their
content or simply in order to free their
busy schedule from an “unnecessary
burden.” In this way, for the first time
in the history of the Greek State, religion
is in danger of becoming an optional
school-course, while theologians could
be practically relegated to second-class
schoolteachers.

Ο Πανελλήνιος Θεολογικός Σύνδεσμος «Καιρός - για την αναβάθμιση της
θρησκευτικής εκπαίδευσης» στήριξε τα
νέα προγράμματα σπουδών με παρεμβάσεις του κατά την εκδίκαση των σχετικών
προσφυγών ενώπιον του Συμβουλίου της
Επικρατείας. Το σκεπτικό μας ήταν ότι
στα προγράμματα αυτά δίνονται αφενός
η δέουσα έμφαση στο ορθόδοξο χριστιανικό δόγμα και αφετέρου οι απαραίτητες
γνώσεις για τα υπόλοιπα δόγματα και
θρησκείες, αλλά με έναν τρόπο πληροφοριακό και «ανοικτό», έτσι ώστε το Μάθημα των Θρησκευτικών να απευθύνεται
σε όλους ανεξαιρέτως τους μαθητές, χωρίς να προσβάλλει την πίστη τους, αλλά,
αντίθετα, ενημερώνοντάς τους για την
επικρατούσα θρησκεία της χώρας στην
οποία ζουν, για τον τρόπο με τον οποίον
αυτή η θρησκεία διαμόρφωσε την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό,
αλλά και ευρύτερα για τη σημασία του
θρησκευτικού φαινομένου στον κόσμο
που μας περιβάλλει. Είναι αξιοσημείωτο
ότι ειδική επιτροπή αποτελούμενη από
ιεράρχες των Εκκλησιών Ελλάδος και

“Kairos,” the Greek Theological
Association for the improvement of
Religious Education, supported the
last curriculum by intervening in the
adjudication of the relevant appeals before
the Council of State. Our rationale was
that the curriculum in question focuses
on the Orthodox Christian teaching and
other Christian denominations and worldreligions, and in an informative and
“open” manner at that. Thus, regardless of
their individual religious beliefs, it enables
all pupils to attend religion classes in
order to be informed about the dominant
religion of the country in which they live,
how this religion shaped Greek history
and culture, and more broadly about the
importance of the religious phenomenon
worldwide. It is noteworthy that a select
committee consisting of bishops officially
representing the Orthodox Churches of
Greece and Crete had already long before
expressed their assent to the specific
curriculum in advance.
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Κρήτης είχε ήδη εκ των προτέρων εκφράσει τη σύμφωνη γνώμη της σχετικά με τα
συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών.
Από τα ανωτέρω προκύπτει αβίαστα
το συμπέρασμα ότι η εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων του Συμβουλίου
της Επικρατείας αποτελεί καίριο και
ίσως και θανάσιμο πλήγμα για το Μάθημα των Θρησκευτικών στην Ελλάδα.
Εάν δεν ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα
από πλευράς Πολιτείας, θα αποφοιτήσουν από το ελληνικό σχολείο γενιές
μαθητών, οι οποίοι θα αγνοούν το περιεχόμενο των θρησκευτικών συμβόλων
από τα οποία κατακλύζεται η κοινωνία
μας, το θρησκευτικό λεξιλόγιο που έχει
εισχωρήσει και έχει ενσωματωθεί στη
γλώσσα μας, τις θρησκευτικής προέλευσης παραστάσεις, εκφράσεις και πρακτικές, ένα σημαντικό κομμάτι ελληνικής
ιστορίας και πολιτισμού συνυφασμένο
με την Ορθοδοξία και τον Χριστιανισμό
και δη σε διαλεκτική αντιπαράθεση με
το Ισλάμ και τον Ιουδαϊσμό, αλλά και
τον κώδικα κατανόησης της τέχνης, της
αρχιτεκτονικής, της λογοτεχνίας και της
λαογραφίας στον βαθμό που αυτές είναι
επηρεασμένες από θρησκευτικά περιεχόμενα και συγκείμενα.

From the above, it is clear that the
implementation of the Council of State’s
verdict can be a crucial and perhaps even
a deadly blow to Religious Education
in Greece. Unless the Greek State takes
appropriate measures, generations of
pupils will graduate from the Greek
school-system being ignorant of the
meaning of commonplace religious
symbols, religious vocabulary incorporated
into everyday language, as well as the
religious origin of stock images, ideas,
practices, and customs. Furthermore,
they will lack the tools to understand
the interrelatedness of Greek history
and culture with Orthodox Christianity,
to interpret their dialectical relationship
with Islam and Judaism, and even to
contextualize art, architecture, literature,
and folklore to the extent that these are
influenced by religious contents.

Η πρόταση ενός πολιτιστικού μαθήματος των Θρησκευτικών, το οποίο θα
έχει ως σκοπό του την προώθηση και την
κατανόηση του ελληνορθόδοξου πολιτισμού, ώστε μέσω αυτής της κατανόησης
οι μαθητές να μπορέσουν να εξοικειωθούν με την ορθόδοξη χριστιανική Εκκλησία και πίστη, είχε διατυπωθεί προ
πολλού για πρώτη φορά από τον μακαριστό καθηγητή της Θεολογικής Σχολής
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Νίκο Ματσούκα (1982) και
αναπτύχθηκε περαιτέρω εν συνεχεία από
τους συναδέλφους Παντελή Καλαϊτζίδη

The suggestion of a religion
curriculum that aims to promote and
understand Greek Orthodox culture so
that students can familiarize themselves
with the Orthodox Christian Church
and faith had long been formulated
for the first time by the late Nikos
Matsoukas, a Professor at the School of
Theology of the Aristotle University of
Thessaloniki. Matsoukas’s proposal was
further developed by colleagues Pantelis
Kalaitzidis and Stavros Yangazoglou.
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(2000) και Σταύρο Γιαγκάζογλου (2007).
Εξάλλου μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα
πρόταση σε αυτήν τη συνάφεια κατέθεσε
ο τότε διευθυντής του περιοδικού Νέα
Εστία και νυν πρόεδρος του Ιδρύματος
«Άρτος Ζωής» Σταύρος Ζουμπουλάκης
(2006), αναφερόμενος σε ένα μάθημα
θρησκευτικών βιβλικού χαρακτήρα. Κατά
τον Ζουμπουλάκη η Βίβλος αποτελεί θεμελιακό κείμενο για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό και ενοποιό στοιχείο για όλες τις
χριστιανικές ομολογίες, για τους Ιουδαίους, με τους οποίους ο Χριστιανισμός
μοιράζεται την Παλαιά Διαθήκη, για τους
Μουσουλμάνους οι οποίοι αναγνωρίζουν
την αξία και την αυθεντία της Βίβλου,
αλλά ακόμη και για τους αποχρωματισμένους θρησκευτικά, οι οποίοι αδυνατούν να αρνηθούν τεκμηριωμένα την
επίδραση της Βίβλου στον σύγχρονο πολιτισμό. Ο Ζουμπουλάκης δεν υποστήριξε
βέβαια την άποψη να περιοριστεί το Μάθημα των Θρησκευτικών αποκλειστικά
και μόνο στη μελέτη της Βίβλου, αλλά το
να αποτελεί η Βίβλος το κεντρικό σημείο
αναφοράς του μαθήματος, αφού ουσιαστικά όλα τα χριστιανικά κείμενα και
μνημεία αποτελούν τρόπον τινά ερμηνεία
της. Ένα τέτοιο μάθημα ασφαλώς και
πρέπει να είναι υποχρεωτικό για όλους
τους μαθητές, αφού η Βίβλος αποτελεί
βασικό πολιτιστικό αγαθό και λειτουργεί ως τέτοιο στη συλλογική μνήμη μας
και στον διαχρονικό πολιτισμό μας, έστω
και αν δεν το συνειδητοποιούμε πάντοτε (πβλ. για την ιστορία και το παρόν
της Βίβλου στην εν Ελλάδι εκπαίδευση
Σταύρου Γιαγκάζογλου, «Η Αγία Γραφή στην Εκπαίδευση», Θεολογία 85/4
[2014], 211-241).

In this context, a particularly
compelling proposal was made by Stavros
Zoumboulakis, then director of the New
Hestia journal and currently president of
the Artos Zoes Foundation, referring to a
kind of Religious Education of biblical
character. The Bible is a foundational text
of European civilization and an integral
element for all Christian confessions. It is
also relevant for both Jews, with whom
Christianity shares the Old Testament and
Muslims who recognize the Bible’s value
and authority, and even for those being
religiously indifferent, who are unable
convincingly to negate the Bible’s impact
on modern-day culture. Zoumboulakis
did not, of course, support the idea of
confining Religious Education solely to
the study of the Bible, but to bring the
Bible into its center, since virtually all
Christian texts and monuments are in
some way based on its interpretation.
Such religion classes should undoubtedly
be obligatory for all pupils, since the Bible
is a foundational cultural treasure and
functions as such within our collective
memory and contemporary culture, even
if we often fail to realize this fact.

Ως βιβλικός θεολόγος και καινοδιαθηκολόγος θεωρώ ιδιαίτερα ελκυστική
την πρόταση του Σταύρου Ζουμπουλάκη,

As a biblical theologian and a New
Testament scholar, I find Zoumboulakis’s
proposal particularly appealing, without
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χωρίς ασφαλώς να θέλω σε καμία περίπτωση να μειώσω τη σημασία της ευρύτερης μελέτης του διαχρονικού Ορθόδοξου Χριστιανισμού μέσα από τα μνημεία
και τα κείμενά του, αλλά και μέσα από
τη ζωντανή του παράδοση, καθώς επίσης
και από τον διάλογό του με τα άλλα
δόγματα, τις άλλες θρησκείες και τις
επιστήμες. Θέλω όμως εδώ να εξάρω τη
σημασία και την ανάγκη ύπαρξης ενός
υποχρεωτικού Μαθήματος των Θρησκευτικών στην ελληνική παιδεία για όλους
ανεξαιρέτως τους μαθητές, το οποίο θα
περιλαμβάνει και θα τοποθετεί σε κεντρική θέση τη μελέτη της Βίβλου, κάτι
το οποίο στην τρέχουσα συζήτηση δεν
τονίζεται, έχω την αίσθηση, αρκούντως
(σε αντιδιαστολή με το εξωτερικό, όπου
δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη διδακτική
του βιβλικού σχολικού μαθήματος, βλ.
ενδεικτικά (Theißen, 2003; Zimmermann
& Zimmermann, 2013; Roncace & Gray,
2005; Κουκουνάρας Λιάγκης, 2011).

of course wanting to downplay the
importance of the study of Orthodox
Christianity as a whole through its
monuments and texts, its lively tradition,
as well as through its dialogue with the
other Christian doctrines and religions.
Here, however, I would like to emphasize
the significance and necessity of having
a compulsory religion class in the Greek
education-system for all pupils regardless,
which will focus on the study of the Bible.
I am under the impression that this
particular perspective is not being stressed
enough, as opposed to the practice in other
countries with a Christian background
(see, for example, Gerd Theißen, Zur Bibel
motivieren: Aufgaben, Inhalte und Methoden
einer offenen Bibeldidaktik, Gütersloh, Chr.

Kaiser, 2003; Mirjam Zimmermann and
Ruben Zimmermann, Handbuch Bibeldidaktik,
Tübingen, Mohr Siebeck, 2013 · Mark
Roncace and Patrick Gray [eds.], Teaching

the Bible: Practical Strategies for Classroom
Instruction, Atlanta, Society of Biblical

Literature, 2005).
Για τους ορθόδοξους Χριστιανούς
μαθητές η μελέτη της Βίβλου είναι αυτονόητα εκ των ων ουκ άνευ, αφού δεν
υπήρξε ποτέ Εκκλησία χωρίς Βίβλο.
Έστω και αν ο κανόνας της Καινής Διαθήκης άρχισε να απαρτίζεται κατά τον
δεύτερο αιώνα μ.Χ. και διήνυσε μια μακραίωνη πορεία μέχρι την οριστικοποίησή
του, η πρώτη Εκκλησία είχε ευθύς εξ
αρχής ως Βίβλο της την Παλαιά Διαθήκη.
Η λειτουργική πράξη της Εκκλησίας, τα
θεολογικά της κείμενα, το κήρυγμα της,
η ίδια η γλώσσα της, ο τρόπος επικοινωνίας της με τα μέλη της και με τον
κόσμο, είναι σε μεγάλο βαθμό ακόμη
και σήμερα βιβλικά. Η Βίβλος αποτελεί
λοιπόν ενδογενές στοιχείο της ορθόδοξης
εκκλησιαστικής ταυτότητας. Είναι επο-

To students who are members of
the Orthodox Church, the significance of
studying the Bible is self-evident, since
there has never been a Church without
a Bible. Even though the books of the
New Testament started being collected
in the second century C.E. and the
canon itself went a long way until it
was finalized, the early Church used
the Old Testament as its Bible from the
very beginning. The liturgical practice
of the Church, its theological texts,
its preaching, its language, its way of
communicating with its members and the
world are still biblical to a great extent.
Thus, the Bible is an intrinsic element of
Orthodox Church identity. It is, therefore,
particularly worrying that under the new
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μένως ιδιαίτερα ανησυχητικό το γεγονός
ότι υπό τις νέες συνθήκες θα μπορούσαν
ακόμη και Ορθόδοξοι Χριστιανοί μαθητές
να διεκδικούν την απαλλαγή τους από
το μάθημα των Θρησκευτικών, με αποτέλεσμα να μη διδαχθούν τίποτε για το
θεμέλιο της πίστης τους.

circumstances, even Orthodox Christian
students could claim their exemption
from religion classes, resulting in their not
being taught anything about their faith’s
foundational text.

Αντίστοιχα ισχύουν και για τους Χριστιανούς μαθητές άλλων χριστιανικών
δογμάτων και παραδόσεων, οι οποίοι
απαλλασσόμενοι από το μάθημα θα χάσουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τον
κόσμο της Βίβλου που και γι᾽ αυτούς
αποτελεί τη βάση, το θεμέλιο και το
κέντρο αναφοράς της πίστης τους. Επιπλέον δε, θα απολέσουν τη δυνατότητα
αλληλεπίδρασης με τους Ορθόδοξους
συμμαθητές τους στην κατεξοχήν κοινή
βάση όλων των χριστιανικών δογμάτων,
που είναι η Βίβλος. Χάνεται έτσι η δυνατότητα ενός γόνιμου διαλόγου, ενός
πλησιάσματος, μιας αλληλογνωριμίας
και αλληλοκατανόησης, η οποία βέβαια
στον χώρο του σχολείο οφείλει να είναι
ξένη προς οποιεσδήποτε προσηλυτιστικές
επιδιώξεις.

The same also applies to nonOrthodox Christian pupils, who, by being
exempted from religion classes, will lose
the opportunity to become acquainted
with the world of the Bible, which for
them too is the foundation and the
reference center of their faith. Also, they
will lose the opportunity to interact with
their Orthodox classmates concerning the
Bible as the shared basis of all Christian
denominations. Thus, the possibility of
fruitful dialogue and a mutual approach,
familiarization, and understanding will
be lost. Needless to say, of course, that in
the school environment, any such mutual
approach must be entirely devoid of any
proselytizing aspirations.

Από άλλη σκοπιά είναι απαραίτητη
η μελέτη της Βίβλου στο πλαίσιο ενός
ανοικτού Μαθήματος Θρησκευτικών για
όλους τους μαθητές που εκπροσωπούν
μη χριστιανικές θρησκευτικές κοινότητες.
Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι σήμερα πολλές συγκρούσεις ανά τον κόσμο σε όλα
τα επίπεδα έχουν και θρησκευτικές ρίζες.
Η ερμηνεία της Βίβλου έχει δυστυχώς διαδραματίσει διαχρονικά όχι μόνο θετικό,
αλλά και αρνητικό ρόλο τροφοδοτώντας
ιδεολογικά εθνοθρησκευτικές εντάσεις
και συγκρούσεις. Ακριβώς για τον λόγο
αυτόν είναι καίριας σημασίας η μελέτη
της Βίβλου και η ερμηνεία της με έναν
τρόπο που να οδηγεί στην εκ μέρους των
μαθητών κατανόηση των αιτίων που οδη-

From a different point of view, it is
also necessary to offer Bible-study in a
context of open religion classes addressed
to pupils who represent non-Christian
religious communities as well. Nowadays,
many conflicts around the world at all
levels have religious roots. Unfortunately,
the interpretation of the Bible has played
not only a positive but also a negative
role over time, fueling ideological
ethnoreligious tensions and conflicts.
Therefore, the interpretation of the Bible
to guide pupils to understand the causes
which lead, on the one hand, to religious
fanaticism and on the other hand, to
accepting and practicing the authentic
Christian teaching of love towards all
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γούν στον θρησκευτικό φανατισμό, αλλά
και της αυθεντικής χριστιανικής παράδοσης της αγάπης προς όλους ανεξαιρέτως
τους ανθρώπους συμπεριλαμβανομένων
και των εχθρών, η οποία μειώνει στο
ελάχιστο τη δυνατότητα διαστροφής του
βιβλικού μηνύματος.

people -enemies included- is of crucial
importance. Such an interpretation would
minimize the possibility of the biblical
message being perverted and misused.

Τέλος, ακόμη και για τους δεδηλωμένους άθεους ή τους θρησκευτικά αδιάφορους μαθητές η μελέτη της Βίβλου θα
προσφέρει θεμελιακή γνώση ως προς το
υπόβαθρο του σύγχρονου πολιτισμού, ο
οποίος αποδίδει μέγιστη αξία στο ανθρώπινο πρόσωπο, στα ανθρώπινα δικαιώματα, στην αντικειμενική και καθολική ισχύ και τήρηση του νόμου, στον
σεβασμό της ιστορίας, της παράδοσης και
της ιδιοπροσωπίας ατόμων και κοινωνικών ομάδων, στην αξία των κοινωνικών
αρετών κ.ο.κ. Είναι αδύνατον να κατανοηθεί ο σύγχρονος ευρωπαϊκός πολιτισμός, η ιστορία, η τέχνη, τα κείμενα και
η εν γένει ταυτότητα και ιδιοπροσωπία
των Ευρωπαίων πολιτών, ανεξαρτήτως
των ιδιαίτερων καταβολών τους, χωρίς
τη στοιχειώδη γνώση του θεμελιώδους
χριστιανικού κειμένου.

Finally, even for declared atheists or
religiously indifferent pupils, the study
of the Bible can provide a fundamental
insight into the background of modernday civilization that focuses on the
individual, human rights, the universal
authority and observance of the law;
a civilization that respects the history,
tradition, and identity of both individuals
and social groups, while holding social
virtues in high regard. It is impossible
to understand contemporary European
culture, history, art, texts, as well as the
overall identity of modern-day European
citizens, regardless of their particular
backgrounds, without at least some basic
knowledge of the Bible.

Παρά την εν γένει υποχώρηση των
κλασικών σπουδών, όπως είναι αδιανόητο στη χώρα μας, αλλά και σε όλες τις
ευρωπαϊκές χώρες, να υπάρξει σχολείο
χωρίς κάποια αναφορά στην κλασική
παιδεία, χωρίς κάποιο, έστω, μάθημα
αφιερωμένο σε αυτήν, έτσι θα έπρεπε
να είναι αδιανόητο το να υπάρξει σχολικό σύστημα στο οποίο οι μαθητές να
μη διδάσκονται τίποτε για τη Βίβλο, να
μην αποκτούν τη στοιχειώδη, έστω, βιβλική παιδεία (Γιανναράς, 1998, όπως
στο Καλαϊτζίδης, 2000, σ. 80). Στερώντας τους μαθητές από αυτήν τη δυνατότητα τούς αρνούμαστε την πρόσβαση
στην ίδια την ιστορία και την ψυχή του

Despite the general reduction of
classical education, both in Greece and
in all other European countries, it would
be unthinkable to have a school-system
without any reference to it. Accordingly,
it should be unimaginable to have a
school system in which students would
be taught nothing at all about the Bible,
a curriculum in which they would not
acquire even the most basic biblical
education. By depriving students of such
an opportunity, we deny them access to
the very history and soul of Hellenism,
Christianity, and European civilization. It
is indicative of the educational value of
the Bible in the modern Greek context,
that the New Testament, the all-time
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Ελληνισμού, του Χριστιανισμού και του
ευρωπαϊκού πολιτισμού. Πολλώ δε μάλλον, όταν ειδικά η Καινή Διαθήκη, που
αποτελεί το διαχρονικό best-seller όλων
των εποχών, είναι γραμμένη πρωτοτύπως
στην ελληνική γλώσσα και έχει συμβάλει
καθοριστικά στη διάδοση όχι μόνο του
Χριστιανισμού, αλλά και του ελληνικού
πολιτισμού σε όλα τα μήκη και τα πλάτη
της οικουμένης.
Παρά τις τεράστιες δυσκολίες και
ανταποκρινόμενος στις σύγχρονες προκλήσεις, ο «Καιρός» θα συνεχίσει και
στην παρούσα συγκυρία να αγωνίζεται
για την επιβίωση και για την αναβάθμιση
της θρησκευτικής εκπαίδευσης στη χώρα
μας. Δείγμα του οράματός μας αποτελεί
και το ανά χείρας τεύχος του επιστημονικού περιοδικού μας.
Σε αυτό η Θρησκευτική Εκπαίδευση
γίνεται εργαλείο προώθησης του πολυπολιτισμικού διαλόγου και μάλιστα στο
ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα (Αλμπανάκη) και συνδυάζεται με τις ΤΠΕ
ώστε να εμπλέξει ενεργητικά τους μαθητές στη μάθηση (Buchanan, Lacey και
Παζάρσκη), τη λογοτεχνία-ποίηση (Λιντζαροπούλου) και φυσικά τη Βίβλο, σε
αναφορά προς το θέμα της δημιουργίας
(Μαρκαντώνης). Είναι σημαντικό ότι σε
αυτό το τεύχος παρουσιάζονται δύο πρόσφατες έρευνες: Η πρώτη αναφορικά με
την εφαρμογή των αλλαγών του Α.Π.Σ.
από τους θεολόγους εκπαιδευτικούς,
στην οποία διαφαίνεται ότι, αν και οι
θεολόγοι συμμερίζονται στην πλειονότητά
τους τις παιδαγωγικές προτεραιότητες
των αλλαγών αυτών, υπάρχει δυσκολία
εφαρμογής τους στη σχολική τάξη (Γκρίλης). Η δεύτερη αφορά τη διερεύνηση
της προσωπικής θεωρίας του θεολόγου
και η δυνατότητα εφαρμογής της στην
επιμόρφωση θεολόγων-εκπαιδευτικών σε
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universal best-seller, was initially written
in the Greek language and has contributed
decisively to the spread not only of
Christianity but also of Greek culture and
thought in all parts of the world.

Despite the enormous difficulties and
need to respond to present-day challenges,
our Association will continue to work for
the survival and improvement of Religious
Education in Greece. A sample of our
vision is the new issue of our scholarly
journal at hand.
In this, Religious Education becomes a
tool for promoting multicultural dialogue
even in the Greek educational system
(Albanaki) and is combined with ICT
to actively engage students in learning
(Buchanan, Lacey, and Pazarski), with
literature and poetry (Lintzaropoulou),
with the Bible to teach the subject of
creation (Markadonis). It is important
that this issue presents two recent
researches in Greece. The first regarding
the implementation of the changes to the
Curriculum of the RE by the RE teachers,
which find that, although most RE
teachers share the pedagogical priorities
of the changes, there is a difficulty in
applying them to the classroom (Grilis).
The second concerns the exploration of
the RE teachers’ personal theory and
the possibility of applying a reflective
theological-teacher training in the
Greek context (Vallianatos). Finally, the
issue features the reports of the 3rd
General Meeting of KAIROS in Athens
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ελληνικό πλαίσιο με σκοπό τον αναστοχασμό (Βαλλιανάτος). Τέλος, στο τεύχος
ξεχωρίζουν οι ανταποκρίσεις από τη ν
3η Πανελλήνια Συνάντηση του ΚΑΙΡΟΥ
στην Αθήνα (Παπαδόπουλος) και από το
Διεθνές Συνέδριο του European Forum
for Teachers of Religious Education στο
Δουβλίνο (Παρασκευόπουλος).
Καλή ανάγνωση!
Χρήστος Καρακόλης

Καθηγητής Τμήματος Θεολογίας Ε.Κ.Π.Α.
Πρόεδρος του ΔΣ του Πανελληνίου Θεολογικού Συνδέσμου «ΚΑΙΡΟΣ - για την
αναβάθμιση της θρησκευτικής εκπαίδευσης».

(Papadopoulos) and the international
Conference of the European Forum for
Teachers of Religious Education in Dublin
(Paraskevopoulos).

Enjoy reading it!
Christos Karakolis

Professor

Department of Theology
National and Kapodistrian University of
Athens
President of Kairos: Greek Theological
Association for the improvement of
Religious Education
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Abstract
This paper focuses on examining the role of the religious heritage as a tool for
promoting multiculturalism dialogue in Greek schools through the contribution
of curriculum of religious education. The author highlights the need for the
educational use of religious heritage and its integration into contemporary social
life for two reasons: first of all, the importance of those in charge of the intellectual
cultivation of people and, secondly, their abundance in Europe and their key
role in linking the past with the present. The author believes that the religious
heritage should be substantially exploited and proposes the innovative approach
of monuments not only by the general public, but especially by the teachers.
Key words: religious heritage, religious education, multiculturalism.

1. Introduction
Cultural heritage manifests itself in many shapes and forms (tangible, intangible, natural
and digital) and has a universal value for us, as individuals, communities and societies.
As our heritage has a significant role to play in shaping the future of Europe, it is
important to preserve it and pass it on to the next generations (UNESCO, 2011).
‘Heritage’ as a manifestation of the past is a crucial aspect. Most cultural events
and festivals are historically related to religion and, often, to religious conflict. Religious
heritage art forms, whether architectural or musical, movable or intangible, traverse
national borders. A secular understanding of it can contribute to the forging of the
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European social identity as well as the strengthening of inter-cultural tolerance. It
encourages us to understand our own place in history (Future for Religious Heritage,
2014).
Religion is a social dimension connected with the cultural environment and, at the
same time, affecting and highlighting it. Contact with a civilization can unite people
by helping them understand the “other” perspective and it simultaneously reveals the
cultural differences that exist, not as polar opposites, but rather as mere points Association
of Disputes (Kanakidou & Papagianni, 1998; Mitropoulou, 2007).
The European Parliament, understanding the continuous nature of religious and
sacred heritage and having the capacity to protect its authenticity and integrity, backs key
report on preserving religious heritage. On 8th September 2015 the European Parliament
adopted, by an overwhelming majority, a report drafted by MEP Mircea Diaconu, on
an integrated approach to cultural heritage for Europe (European Parliament, 2014).
The fundamental purpose of this paper is to address the question of the effectiveness
of exploitation of religious heritage as a tool for promoting multiculturalism dialogue
in schools through Religious Education (RE). The combination of RE and the use of
religious heritage as an educational tool, along with the ways in which heritage can be
translated for audiences and students that do not identify with local religious traditions,
posed a challenge for the author. Another demanding topic is whether public schools
in Greece can, or should, foster dialogue between groups in multi-religious societies.

2. The vital role of Religious Heritage
In Greece, the ecclesiastical tradition of Orthodoxy is an inexhaustible source of wealth.
Byzantine churches, monasteries in inaccessible areas, catacombs and architectural
buildings are merely some of the samples of the rich Orthodox heritage. Moreover,
according to the data in the possession of the Directorate of Religious ministration
(Document by the Directorate of Religious Administration of the Ministry of Education,
Research and Religious Affairs, Ref. 67182/Θ1/20-4-2016), the existing worship places of
non-Christian religious communities, amount to twenty (20) and belong to the following
religious communities: Buddhists, 7 worship places, Hindus, 3 worship places, Islam,4
worship places and Baha’i, 6 worship places.
The existing legally authorized worship places of Christian communities-confessions
amount to approximately 300 and include the Anglican Church, the Ethiopian Orthodox
Church, the Coptic Orthodox Church of Egypt, the Armenian Orthodox Church, the
German Evangelical Church in Greece, the Greek Evangelical Church, the Assyrian
Church, the Armenian Evangelical Church, the Free Apostolic Church of Pentecost, the
Apostolic Church of Pentecost, the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (Mormons),
the Adventist Church, the Jehovah’s Witnesses and other religious groups with a small
number of adherents. There are over 129 churches and monasteries of the Catholic
Church in Greece18 according to data resulting from Law 4301/2014.
Unfortunately, many incidents of earlier years against sites of various religious
communities were reported (such attack on the synagogues, desecration of a Holocaust
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Memorial in Thessaloniki, vandalism of a Muslim cemetery in Komotini, desecration of
the historic mosque Halil Bey in Kavala, desecration of orthodox churches and many
other places according the Report of Acts against religious sites in Greece (Ministry
of Education, Research and Religious Affairs, General Secretariat for Religious Affairs,
Directorate of Religious Education Department of Religious Freedom and Interreligious
Relations, 2015).
Religious heritage matters today for several reasons (Future for Religious Heritage,
2014). Firstly, is its social value. The religious buildings bind communities together
through the worship and non-worship activities that take place within them. They are
often the only public buildings remaining.
Secondly, there is its economic value. Places of worship attract visitors not only from
faraway countries but also from neighboring places. The digital revolution has drastically
altered the traditional economic relations at both sectoral and macro levels. In the
contemporary economic environment, they occur with high frequency and unprecedented
intensity, phenomena that were rare by the standards of traditional economy. Religious
buildings represent five out of ten of Europe’s most visited sites and make a major
contribution to tourism. Religious tourism - or «pilgrimage tourism» - is today’s form of
alternative tourism (Rinschede, 1992; Sfakianakis, 2000), with a particular contribution
to the development of the marginal areas of the country (Almpanaki, 2017b).
Its environmental value is also significant. Their physical presence either in the urban
landscape or the rural environment invigorates all passersby. Furthermore, its cultural
value is to be considered. Sacred buildings, their contents and their history represent
the single most outstanding portfolio of Europe’s historical patrimony. Historical and
religious sites can be highly appealing tourist attractions.
A poll that was conducted by Sociovision and Toluna in April 2014, on behalf of the
network “Future for Religious Heritage (FRH)”, shows that Europeans of all generations
have a strong attachment to their religious buildings and want to safeguard them for the
future (Future for Religious Heritage, 2014)1 (4 out of 5 Europeans think that religious
buildings are essential for community life, and want them to be used more widely).
The need to preserve religious heritage is urgent. A report adopted in 2015 by
the European Parliament states that “religious heritage constitutes an intangible part of
1

6000 Europeans from France, Germany, UK, Spain, Belgium, the Netherlands, Poland and Sweden
were asked to rank the importance of religious heritage for their cultural heritage, the importance
of religious heritage conservation for their community’s current and future life, and the possibility
of churches and other religious buildings being open for non- religious activities. The poll shows
that 84% of Europeans of all ages (18<), in all the regions polled, agree that European shared
religious heritage – the 500,000 buildings themselves and their contents with a history dating
back well over 1,000 years – represents a unique and essential part of Europe’s cultural heritage
and are a key element of European identity. Europe’s religious buildings have been central to its
communities for hundreds of years and continue to be an integral part of community life today. 79%
of people polled also believe that they have a crucial part to play with regards to the future survival
of their communities. The poll shows that 87% of European citizens are also very open to the idea
of promoting religious buildings and their architectural or artistic treasures to tourists. 72% of
Europeans also think that, as well as worship, religious buildings should be open to other activities.
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European cultural heritage and that historical religious heritage must be preserved for its cultural
value, regardless of its religious origins.” Also affirms that religious heritage constitutes
an intangible part of European cultural heritage; stresses that the importance of places,
practices and objects linked to religious practices should not be disregarded in a discourse
of European cultural heritage or be subjected to any form of discriminatory treatment
(European Parliament, 2015).
The historical religious heritage, including architecture and music and must be
preserved for its cultural value, regardless of its religious origins. The progressive
aim of religious heritage is to promote churches as centers of the local community
and history. The creation of a database of tangible and intangible religious heritage
object is very important. Very significant also is the European funding for religious
heritage and support, with dedicated funding, studies, research and pilot measures.
Nowadays, European funding for religious and cultural heritage is available under several
EU programmes. Religious heritage sites can also serve as the ‘engine’ for regional
development and tourism and improving accessibility for people with disabilities.
Finally, the pedagogical value of Religious heritage is of the utmost importance
teachers can encourage the use of religious heritage as an educational tool (European
Parliament, 2015). As a tool in education it is concerned as an essential component in
preserving Religious heritage. With the increasing diversity in the field of what we call
formal education, it is no longer clear what ought to be included and excluded under
formal education (Rogers & Hansman, 2004). In such a multiculturalism environment
young people are facing problems concerning the choice of partner due to cultural or
religious differences. In this light, the need of all European people to co-manage a
future determined by the geography of the region becomes evident. Students could
cultivate “empathy”, namely the ability to see through the eyes of another person. This
ability, according to Gardner’s theory of Multiple Intelligences (Gardner, 2006), is also
a feature of interpersonal intelligence and leads students to understand the position of
other people through their own perspective, to feel solidarity and to defy prejudices
and stereotypes (Essinger, 1991).

3.
Introducing religious heritage and multiculturalism dialogue
in schools through curriculum of Religious Education in Greece
The approach of RE in the Greek school has gone a long way and has passed from teacheroriented instruction and catechism to the consideration of pedagogical, psychological
and theological criteria as a modern educational process emphasizing the religious and
moral development of the child (Perselis, 1994; Koukounaras-Liagkis, 2013).
The RE in Greece is compulsory in all schools (primary and secondary level)
in accordance with the official mandatory curriculum established by the Ministry of
Education, Research and Religious Affairs. In Greece, there are numerous schools of
Muslims and Catholics residing in the country. On the other hand, the students of the
minority who attend Greek public schools have the right to withdraw from the course
of RE due to reasons relating to their religious consciousness (Amendment of Law
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3536/2007-16 January 2013) (Koukounaras-Liagkis, 2013).
The Greek State, few years ago, has radically transformed the Curriculum of RE for
Greek compulsory education aiming, theoretically at least, to have a non-confessional RE.
(Koukounaras-Liagkis, 2013). Today, the curriculum of RE is adopted and implemented
by each country and the two axes on which this will develop will remain unambiguous:
(a) the framework of stable European values, such as democracy, social cohesion, social
justice and human rights, and (b) the clear educational criteria and the associated
educational objectives such as sensitivity, respect, tolerance, unity, understanding, critical
thinking, and the widening of its horizons (Institute of Educational Policy, 2017). Thus,
RE nowadays, is considered an open-ended educational process that does fair justice
to religious pluralism whilst providing religious literacy and supporting students in
developing their cultural identity by teaching mainly Christian Orthodoxy and other
religions (Yangazoglou, 2007).
One of the purposes of the new curriculum is to create opportunities for the social
interaction of young people by fostering multiculturalism dialogue among individuals
from different countries and helping them develop a mutual understanding and focus
especially on human rights, cultivating the interdisciplinary spirit among students, along
with collaboration, resilience and learning the values of respect (Koukounaras & Ziaka,
2015). The RE must meet the following necessary criteria according the Curriculum
of RE, 2017:
•

personal identity, knowledge of human identity in relation to religions and outlooks
on life.

•

cultivation of humanitarian and Greek education. Humanitarian education in official
education needs to be grounded in an interpretive search for the meaning of life.
Emphasis on the analysis of the nature of this meaning and of the educational
goods that the student needs to explore and discover as an essential infrastructure
for his/her own life. At this point, the Greek society intersects with the timeless
tradition and culture of Orthodoxy.

•

Religious literacy. The adolescent / teenager and then the adult is not enough to be
acquainted with literacy only in terms of words and symbols. The knowledge of the
context, which generates and shapes the concepts, as well as their cultural impact,
is the essence of religious literacy, which in education is part of the multigraphism,
i.e. the ability to construct meaning in different cultural, social or spatial contexts,
as well as the ability to use alphabetical and multimodal representations.

•

The acquaintance and communication with the «other». The pupil is familiar with
the pluralistic character of the society in which he/she lives and realizes its religious
elements, but also the multiplicity of his/her personal identity and the evolutionary
dynamics in the collective and social expressions. At the same time, the student
exercises the values of acceptance, respect and dialogue with the other, the dynamic
tolerance towards the different and the right to diversity. Christianity, the other
religions of the world and different outlooks on life, their characteristics and how
they are expressed by individuals and groups in the present. The ability to analyse
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religions and outlooks on life based on different interpretations and perspectives.
According to the new curriculum, numerous activities can be planned for the
students, such as journalistic reports, digital and artistic designs, and dissemination
activities. Additionally, the following activities could also be included: collection of
material related to European religious centers, monuments, monasteries/hermitages,
Byzantine churches, chapels, catacombs, religious centers, mosques, religious museums
and Hebrew synagogues through the exploitation of texts, icons, maps, videos etc. and
search through authoritative sources and official websites (such as Religiousgreece,
Yougoculture, Religiana).
In relation to the learning objectives, it is expected that the pupils will acquire the
following knowledge and skills (Albanaki, 2017): (a) Understanding the contribution
of Christians to the development of European and world-wide civilization; (b)
Understanding the influence of the Bible on the life and culture of Greece and Europe
and discovering in the Bible answers on fundamental issues of social organization and
behavior (Perselis, 2005) (c) Developing empathy towards religious narratives (Essinger,
1991); (d) Supporting the research, study and evaluation of texts and information; (e)
Spatial thinking skills and cartographic competences, (f) Cultivating the collaborative
skills, developing rules and confronting fanaticism.
The curriculum of RE, refers to Early Christian and Byzantine monuments,
testimonies to an invaluable heritage and a tremendously long history. Also, dwells
on the exploration of local religious history and tradition, aiming at the knowledge,
preservation and renewal of the local cultural heritage, the approach of religious beliefs
in general and Christianity in particular with multiple criteria (cultural, moral, social,
historical, personal, theological), the decoding of the religious background of cultural
traditions and the recognition of the religious dimensions of modern culture (Institute
of Educational Policy, 2017).

4.

Conclusions

The churches, monasteries and temples narrate the story of every place because they
are directly related to the history and culture of the people. Churches are a place of
worship for the believers of every religion and they are buildings the construction of
which was particularly attentive due to their connection to the daily lives of people
(Almpanaki, 2017b).
The religious heritage can instigate, maintain, and enhance the process of dialogue
necessary for the process of inculturation, which involves and implies cultural diversity
(Carlo-Stella, 2003). The teaching of religious heritage is aimed at enhancing pupils’
co-operation within and outside schools, alleviating potential competition and achieving
individualized and diversified instruction. Such a humanitarian approach presupposes
cooperation between pupils which a) is an integral part of the democracy of the wider
society; b) helps to integrate pupils with special needs or other peculiarities; c) is
considered the most appropriate method of intercultural education.
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In this way the school functions as a “workshop of values”, in which the students
become researchers, learn to respect diversity, religious and cultural heritage and embrace
the importance of its protection and emergence. The new curriculum of RE, invites
students and teachers to reflect on current problems, deal with them as active citizens and
creates opportunities for social interaction between young people by fostering dialogue
among students from different countries in order to develop a mutual understanding.
Recognizing the impact of institutional roles on learning outcomes, students play an active
role in the learning process. The activities were designed to improve the communication
of the team, mitigate conflicts and involve both educators and learners, helping them to
overcome temporal/local constraints and raise the school’s/local community’s awareness
(Stanton, Foreman & Wilson, 1996).
Moreover, the new curriculum focusing on a major trend at the interface of religion,
identity, politics, and material culture and gives students and teachers the tools to
undertake work in the heritage. Creatively makes use of the past to forge new identities
in the present and negotiate the tension between heritage preservation and engaged
ownership. Students develop personal interests concerning religious heritage and identity
issues, linking what they process to their personal experiences, understanding the
historical-economic-social context of the countries and linking cultural-religious findings
to the present day. They also critically read about the monuments, understand the
cultural and humanitarian aspect of Christianity and other religions and they detect and
justify religious, theological and political motives behind the inspiration of art creators.
Through these activities, students not only discover their unique skills, but also their
peers’ cultural and religious background and heritage. Moreover, teachers of RE can
cultivate European consciousness and identity, the empowerment of European values,
the acquaintance with the religious, cultural and geographical diversity of Europe and
the contact of students with arts and culture, so that Europe can take a more meaningful
approach, especially in times of fanaticism, nationalism and homogenization.
The diverse cultural environment of Greece paints a positive and self-evident picture
of the peaceful coexistence of people with different cultural identities. Religious heritage,
related to important stages of human history, has ecumenical value and constitutes part
of humanity’s common heritage. The use of religious heritage as an educational tool
can help to deal with societal issues in order to bring people living in Europe closer
together and promote multiculturalism dialoguek.
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Abstract
This article explores how teachers use ICT-enabled learning to engage students
in classroom learning. These insights are drawn from a broader qualitative case
study which sought to identify key factors that engaged year 5/6 students (aged
10-12 years) in religious education (RE) classes. The case consisted of six composite
classes of Australian upper primary school students (combined classes of year
5/6) and their teachers. Semi-structured and focus group interviews as well as a
series of direct classroom observations were employed to gain insights into how
ICT-enabled learning fostered student engagement. The findings from this study
suggest that ICT-enabled learning may facilitate cognitive engagement in situations
where teachers adopt a student-centred pedagogy. This study suggests ways in
which teachers might foster student engagement through ICT-enabled learning
by participation in open tasks, peer learning interactions and global learning
connections.
Key words: ICT-enabled learning, cognitive engagement.

1. Introduction
Educational research has reported a lack of student engagement in humanities-based
discipline areas such as classroom religious education (RE) (de Souza, 1999; White, 2004).
Over recent decades the engagement and disengagement of students in the humanities
has been attributed to both pedagogical and curriculum factors (Lacey, 2011). This paper
reports the findings of a qualitative study which investigated the use of ICT-enabled
learning to engage upper Primary (aged 10-12 years) students in classroom RE. The
impetus for this study stemmed from data collected from Catholic Education Melbourne
(CEM), a centralised education authority that is the largest Catholic education system
and the sixth largest education system in Australia. One in four students in Melbourne
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attend a Catholic school. The survey data revealed that a cohort of upper Primary
students valued and wanted to do academically well in RE, however, this discipline
area did not engage these students in classroom learning. This paper reports a study
which sought to discover how students might become more engaged in learning in
the RE classroom. The investigation revealed that teachers could utilise Information
and Communication Technology (ICT) to facilitate cognitive engagement and lead to
successful learning experiences for students undertaking classroom RE.

1.1

The Impact of ICT on Student Engagement and Learning

During the last decade, the use of ICT has succeeded in engaging students in a range
of curriculum areas (Chen, Cheng, Yeh, & Chan, 2012; Condie & Munro, 2007; Passey
& Rogers, 2004; Underwood, 2009). Contemporary research on the influence of ICT
on student engagement and learning suggests that virtual learning environments foster
student interest and engagement. However, a major review of the use of ICT in education
has noted, “evidence of digital technologies producing real transformation in learning and
teaching remains elusive” (Luckin, Bligh, Manches, Ainsworth, Crook, & Noss, 2012, p.
8). This paper explores particular features of ICT-enabled learning which were able to
facilitate cognitive engagement that transformed student learning in the RE classroom.
Primary students are interested in learning through ICT and find its use to be
“highly motivational” (Burden & Keuchel, 2004, p. 9). The positive impact of ICT on
students includes “greater engagement and persistence, [and] more on-task behaviour”
(Condie & Munro, 2007, p. 4), as well as more active participation and enjoyment in
undertaking learning tasks (Chen et al., 2012). Furthermore, ICT facilitates a stronger
focus on the process of learning (Passey & Rogers, 2004). The multi-sensory nature
of ICT also has the potential to increase understanding of concepts and make learning
more interesting across a range of subject areas (Condie & Munro, 2007).
Chen et al., (2012) posit that student interest may be enhanced when learning
is set within game-based contexts. These contexts include a game framework or a
blending approach. A game framework places student learning within a narrative or
adventure context; and this may include role-playing in order to achieve certain goals.
A blending approach integrates learning activities within the context of a game (for
example, students’ progress on a board game when they successfully complete activities).
Game-based contexts have been used successfully to facilitate student engagement and
learning (Sandford, Ulicsak, Facer & Rudd, 2006).
Specific features of virtual learning environments are able to heighten student interest.
Examples are the multi-sensory experience, the immersion in a three-dimensional
environment, and being able to visualise a real-world experience from multiple
perspectives (Ainley & Armatas, 2006).
A characteristic of virtual learning environments is their representation of real-world
environments. Virtual learning environments range from computer learning programs
that assist and mediate learning using two dimensional screens through to simulations
of real-world environments which students may interact with and influence (Ainley &
Armatas, 2006). There are few studies of the use of virtual learning environments in
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teaching the humanities. A review of research on virtual learning environments from
1999-2009 revealed that many of these studies were based in the discipline areas of
science, maths and technology (Mikropoulos & Natsis, 2011).
From the 1990s there has been a call for a pedagogical rather than a technological
focus in the use of ICT (Becker, 1994; Hadley & Sheingold, 1993). The pedagogy
underpinning the use of ICT has important implications for student outcomes (Ertmer
& Ottenbreit-Leftwich, 2013). Primary students are more likely to be engaged when
ICT is strategically used to support teaching and learning (Clarkson, Dunbar, & Toomey,
1999; Ofsted, 2004; Passey & Rogers, 2004).
Current theorists, as well as reviews of recent research, emphasise the use of ICT
tools to enable learning (Ertmer & Ottenbreit-Leftwich, 2013; Fisher, Denning, Higgins,
& Loveless, 2012; Mikropoulos & Natsis, 2011). Teachers are encouraged to “engage
students in ... technology-enabled learning” (Ertmer & Ottenbreit-Leftwich, 2013, p.
176). Frameworks for teaching and learning using ICT have been developed in countries
such as England, Australia, and Norway to support teachers in the purposeful use
of ICT in the classroom (Fisher et al., 2012; Krumsvik, 2008; Starkey, 2010). Recent
evidence suggests that a student-centred pedagogy is essential for authentic learning
using ICT in contemporary primary classrooms (Ertmer & Ottenbreit-Leftwich, 2013;
Ertmer, Ottenbreit-Leftwich, Sadich, Sendurur, & Sendurur, 2012; Hermans, Tondeur,
van Braak, & Valcke, 2008). Authentic learning has been described as “real world
learning” such as video conferencing to communicate in a foreign language to students
in another country (Clarkson et al., 1999, p. 22; Condie & Munro, 2007).
The pedagogical beliefs and practices of teachers have been found to be decisive
in determining how ICT is used in the classroom (Ertmer et al., 2012). In traditional
classrooms, students’ use of technology was limited and practices were centred on the
teacher. (Ertmer & Ottenbreit-Leftwich, 2013; Keengwe, Onchwari, & Wachira, 2008;
Palak & Walls, 2009). For teachers to move beyond this approach it is essential that
they understand how to successfully embed ICT within a student-centred teaching and
learning process. Despite the association between authentic technology use and student
outcomes, ICT use in the RE classroom has been limited and infrequent (Ertmer et al.,
2012; Ertmer & Ottenbreit-Leftwich, 2013).
There exists a range of views regarding the place of ICT in the RE classroom (Ang,
2012; Ofsted, 2011; Ryan, 2001). In Australia, it has been argued that ICT may increase
the availability of resources and extend the zone of discourse (McGrady, 2002; Ryan,
2001). The importance of ICT use for the engagement of adolescent students in RE
learning has been acknowledged; however, engagement is not listed as one of the four
essential elements (knowledge, authenticity, relevance, and relationships) needed to
facilitate RE learning (Ang, 2012).
Although ICT has been increasingly used in literacy and numeracy lessons in
British classrooms since early this century, its use in RE classrooms was infrequent
until recent times (Ofsted, 2004). More recently, ICT has been used in the teaching of
humanities (including RE) in England to enhance learning outcomes (Ofsted, 2011).
However, there has been little research into the role of ICT in RE learning, particularly
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in the primary years.
ICT increases student motivation and engagement in learning (Chen et al., 2012).
However, the sustaining of motivation and interest requires more than the disposition
of students and the engaging nature of ICT (Burden & Keuchel, 2004; Passey & Rogers,
2004). A student-centred pedagogy and authentic technology use (related to real-life
situations) are essential elements of effective ICT pedagogy in contemporary primary
classrooms (Ertmer et al., 2012; Ertmer & Ottenbreit-Leftwich, 2013).

2.

Research Design

This case study was set in a large Catholic primary school in the Archdiocese of
Melbourne, Australia. At the time the research was conducted, this school had a
population of 700 students, 95% of whom were baptized Catholics. The school is
located within a low socio-economic area in the outer suburbs of Melbourne. Many of
the families are newly arrived immigrants from countries such as India, Sri Lanka and
the Philippines and speak a language other than English in the home.
This research was underpinned by a case study methodology. A case may be defined
as a “phenomenon of some sort occurring in a bounded context” (Punch, 2009, p. 119).
In this research the case was six composite classes of year 5/6 students (150 students)
and their teachers within a Catholic primary school.
This study involved “deliberate or purposive sampling” [italics by original author]
(Punch, 2009, p. 252). That is, the participants, the setting (year 5/6 students aged
between 10-12 years) and their classroom teachers in a Catholic primary school, were
purposefully chosen by the researchers because they enabled maximum insight and
understanding of the research question (Ary, Jacobs & Sorenson, 2010, p. 428). Where
the research question was: what are the factors that enhanced the engagement of these
year 5/6 students in an RE curriculum?
The study is founded on a constructivist epistemology in which it is posited that
knowledge is constructed through social interaction between humans and their experience
of the world, negotiated through language and developed in a social context (De Koster,
Devise, Flament, & Loots, 2004). The perspectives of year 5/6 school students and their
teachers were sought to help understand the meaning they had constructed (Ary et al.,
2010). These perspectives were then observed in their classrooms “within the contexts of
their natural occurrence” (Hatch, 2002, p. 7). The data collection instruments included
semi-structured and focus group interviews, and direct observation in classrooms. Openended questions guided the semi-structured interviews (Kervin, Vialle, Herrington, &
Okely, 2006). Prompts and probes were also used during the interviews to encourage
participants to answer a question at a deeper level, to give detail, to provide elaboration
or to give examples (Basit, 2010).
Gathering data through a focus group interview involved interviewing groups of
approximately four people (Creswell, 2002). These interviews were chosen as they have
advantages of group support and group dynamics which increase both participation
and discussion (Morgan, Gibbs, Maxwell & Britten, 2002).
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Cases respond differently according to complex situational factors within which
they are bound; these contexts require the scrutiny of observation to facilitate depth of
understanding of their complex nature (Kervin et al., 2006). To this end, observation
assisted the researchers to gain an understanding of the case from the perspective of
those being observed (Hatch, 2002).
Data collected through interviews was analysed using the Constant Comparison
Method (CCM). The focus was on interpretive understanding of participants’ experience
(O’Connor, Netting & Thomas, 2008). CCM requires the systematic comparison of data
whereby every line, sentence and paragraph of transcribed interviews is reviewed and
compared (Bowen, 2008).
A three-step analysis procedure based on the work of Boeije (2002) was developed
and implemented to analyse semi-structured and focus group interviews. Step one
involved analysis and labelling of every passage within each semi-structured or focus
group interview to determine what had been stated. Through comparison of every
passage, commonalities, differences and repetitions were noted. This internal comparison
facilitated categorizing; and it represented an attempt to understand the parts within
the context of the entire interview.
The second step began once two or more interviews had been analysed. In this step
interviews within the same group, that is, those who shared the experience of student
or teacher, were compared. This meant that the interviews of year five / six students
were compared with each other. Similarly, the interview scripts of the teachers were
compared with each other. At this stage, patterns were discerned so that clusters and
typologies were formed, for example, a typology of students who were engaged in a
particular way.
Step three involved a comparison between different groups. The perceptions of
students were compared with those of teachers. Similar categories between groups
were noted and further explored for differing/similar underlying factors, broadened
and contextualised understandings, or differing/similar experiences.
The analysed data from semi-structured and focus group interviews provided a
lens through which the researchers sought to understand and interpret the most salient
“Me” of the participants, as student in the RE classroom or as teacher of RE, in the
social setting of the RE classroom (Blumer, 1969; Bowers, 1988, p. 37; Gouldner, 1970;
Mead, 1934). Field notes from classroom observations were compared with data from
interviews to confirm perceptions, examine areas of dissonance, to note any new data,
and to guide the researchers to a deeper understanding of participants’ perceptions.
Using Constant Comparative Method (CCM) the initial categorisation of data from
semi-structured interviews was compared with later focus groups interviews (Bowen,
2008). Through this process of comparison, categories and sub-categories emerged and
were confirmed.
Categories and sub-categories from semi-structured and focus group interviews were
used to develop a classroom observation checklist. The researchers wrote field notes
as he observed individual items on the checklist, or any new data. These field notes
were then compared with data from interviews to confirm perceptions, examine areas
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Through these interviews
the perceptions of
participants were
stimulated, affirmed or
challenged through group
discussion. Using CCM ,
data from focus group
interviews was categorised
and then compared with
the data from semistructured interviews.
Data were confirmed,
critiqued and extended
through this process.

Direct Observation

Open-ended questions
enabled the multiple
realities of participants to
emerge. Supplementary
questions encouraged
participants to answer
questions at a deeper level,
to give detail, or to give
examples. Interviews were
constantly compared with
each other using CCM:
commonalities and
differences were noted.

Focus Group Interviews

Semi-structured Interviews

of dissonance, and to note any new factors that facilitated student engagement in RE.
Figure 1.1 How
Method
Added
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of Rich,
Figure
HowEach
Each
Method
Added
to Accumulation
the Accumulation
ofDeep
Rich,Data.
Deep Data.
The categories and subcategories derived from
interviews were used to
develop a classroom
observation checklist. This
was used as a lens to
confirm perceptions and
examine discrepancies
between interview data
and observations, and to
note any new factors
observed to be enhancing
student engagement in RE.

This research approach involved several levels of data collection including thirty
semi-structured interviews (24 students and 6 teachers), seven focus group interviews
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observations involving 150 students. The intensity of each of these methods required a
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substantial amount of time in the field which produced a set of rich, deep data.
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a focus group discussion: “Using computers is a different way of learning: it’s more
fun and educational” (F/C). Computers assisted student learning in practical ways and
enabled access to resources. This helped them to present their learning, broaden their
perspectives, promoted thinking and facilitated understanding.
Students were often asked by their teachers to use computers for research purposes.
They enjoyed the opportunity to research online and the way in which this facilitated
the completion of work such as projects: “I like doing projects on the computer because
it’s easier to research and get information and pictures” (S/R). Students liked using
computers because it enabled them to complete their research tasks.
Computers and software programs also helped students present their learning
to others. The visual attributes of programs such as PowerPoint enabled students to
show rather than having to explain their learning to others. As noted during a focus
group discussion, such possibilities were appealing to introverted students. This appeal
is evident in the following comment: “If you are a shy person you can express your
learning using PowerPoint. Others can view this rather than you having to stand up in
front of the class and talk about it” (F/B). Students also felt confident when using basic
software programs such as Word to present their ideas. They were familiar with many
of the features of these programs This self-assuredness is apparent in the following
student’s comment: “I like using computers because I’m pretty good at it and I know
lots of special features” (S/T). Computers also provided students with the opportunity to
access online resources that broadened their perspectives and deepened understandings.
Online resources gave students unprecedented access to information related to RE
topics. This information increased understanding and stimulated interest. A focus group
used the example of Easter to explain how research assisted them to think about this
topic from a different perspective. “When we do Easter we think of Jesus dying and
rising, but when we go deeper into it through research, we find out information we
had never thought about before” (F/F). ICT enabled students to understand concepts,
and to gather contextual and background information. This encouraged them to reflect
on a topic such as Easter from new and different perspectives. Thinking about familiar
topics in a different way made learning more interesting for students.
The data from student interviews indicated that ICT supported learning and facilitated
the engagement of students in the RE classroom in multiple ways: computers and online
research enabled the completion of set tasks; it broadened students’ perspectives and
facilitated deepened reflection on a topic; and common software programs assisted
students to present their learning. In these various ways, ICT stimulated students’
enthusiasm for and interest in learning.

3.1.1 Teacher Interviews
Teachers emphasised one fundamental quality of ICT: that it fostered student interest in learning.
They reported that students enjoyed the novelty of learning in a different way, which ICT
provided, such as use of computers and the Internet. This section reports on insights from teacher
interview scripts related to their perception that students were excited about learning using ICT.
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Teachers perceived that students were enthusiastic learners whenever they used ICT.
According to the teacher focus group this was reflected in students’ “excitement” (F/T) when
using ICT. This view was evidenced in the following teacher comments: “They love the technology
and they’re right into it” (T/F); “ICT acts as a self-motivator” (T/E); “As far as getting them
engaged, I think that ICT does it by itself” (T/B); and “They’re already motivated just by getting
online” (T/C). Teachers implied that student interest was enhanced through access to computers.
Furthermore, students were engaged in learning, irrespective of the topic or activity, whenever
ICT was used. This point of view is succinctly stated in the following reflection from the teacher
focus group: “They love using computers, so almost any task you want them to do, or even if
the RE topic is a little bit dry, they’ll get right into it because they enjoy that medium” (F/T).
Computers enhanced students’ experience of learning.
Teachers suggested that they only needed to provide the opportunity for students to use ICT
to maintain their interest in learning. They proposed that the qualities of the task or process were
not necessary to facilitate student engagement. Students proposed that they were engaged when
ICT enabled the completion of set tasks, facilitated the presentation of their learning, broadened
perspectives and promoted thinking about the familiar in a different way.
Students and teachers constructed their understanding of the ways that ICT engaged students
in RE learning (their perspective or voice) through semi-structured and focus group interviews.
The researchers then endeavoured to make sense of (interpret) student and teacher perspective.
The voices of students, teachers and the researchers are summarised in Table 1. An exploration
of insights from the researcher’s observations in RE classrooms follows this summary.

Table 1. The voice of students, teachers and the researchers derived from semistructured and focus group interviews.
Voice of the students
“I like doing projects on the computer because it’s
easier to research and get information and pictures”
(S / R).
“I like using computers because I’m pretty good at
it and I know lots of special features” (S / T).
“If you are a shy person you can express your
learning using PowerPoint. Others can view this
rather than you having to stand up in front of the
class and talk about it” (F / B).
“When we do Easter we think of Jesus dying and
rising, but when we go deeper into it through
research, we find out information we had never
thought about before” (F / F).

Voice of the researchers
Students were affectively engaged in RE
classroom learning when: online research
supported project work and extended their
perspective on RE topics; and when basic
software tools assisted them in the presentation
of their learning.

Voice of the teachers
“They love the technology and they’re right into it”
(T / F); “ICT acts as a self-motivator” (T / E); “As
far as getting them engaged, I think that ICT does it
by itself” (T / B).
“They love using computers, so almost any task you
want them to do, or even if the RE topic is a little bit
dry, they’ll get right into it because they enjoy that
medium” (F / T).

Voice of the researchers
Teachers emphasised that students were
engaged whenever ICT was used. ICT was
inherently engaging and did not require other
factors such as the qualities of the task, learning
process or curriculum to engage them.
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3.1.2 Researchers’ Observation: Engagement through the Attributes
of an ICT Tool
Classroom observations indicated that students were affectively engaged, enthusiastic
and interested in learning (Fredricks, Blumenfeld, & Paris, 2004), through the attributes
of an ICT tool. Students were observed using an online game that supported learning
in the RE unit “Life is Good”, from the curriculum framework used in the Archdiocese
of Melbourne, Coming to Know, Worship and Love (CEO, 2008). The focus of this unit
was on preservation and respect for life. The game focused on ways to minimise loss
of human life due to natural disasters. Two key attributes were apparent. These are
referred to as the game-based context, and the game’s interactivity with its immediate
feedback. These attributes are reported in this section.
The first engaging attribute of ICT usage was that it involved a game-based context.
It situated student learning within a narrative framework with a goal to achieve: to
minimise loss of human life on an island in the event of a natural disaster. Students
had to consider various options, and associated costs, and had to determine the most
effective course of action. The narrative framework of this game centred on the Samoan
people whose island had recently been decimated by a tsunami. Students empathised
with this narrative. The interactivity of the game with its immediate feedback also
supported student engagement.
An important attribute of this game was its interactivity. When students applied their
solution(s), they received immediate written and visual feedback as to the effectiveness
of their solution. Realistic, three-dimensional graphics enabled students to see the effect
of their chosen solutions such as moving houses from the shoreline to hilltops. They
pointed out and discussed these changes with peers as they appeared on the screen.
The combination of written and visual feedback enabled students to make informed
decisions and to modify solutions according to their effectiveness and/or cost.
Two attributes of an online game appeared to foster student interest: a game
framework and the interactivity of the game (this included the opportunity to evaluate
decisions through written and visual feedback). In following section presents further
analysis of these findings. This further analysis revealed that year 5/6 students were
cognitively engaged when use of the ICT tool was underpinned by ICT-enabled learning.
The key features of ICT-enabled learning are explored in this section.

3.2

Cognitive Engagement and ICT-enabled Learning

Initial analysis of classroom observations indicated that the attributes of an ICT tool
sustained student interest, or affective engagement (Fredricks et al., 2004), in learning.
This finding aligns with research in virtual learning environments and various curriculum
areas (Ainley & Armatas, 2006; Chen et al., 2012). Research in the UK has found that
upper primary students had increased motivation and spent more time on-task when
laptops were used in lessons (Burden & Keuchel, 2004). The active engagement of
students is necessary if they are to be effective participants in a contemporary approach
to learning (Keimer, Groschner, Pehmer, & Seidel, 2015). Whilst affective engagement
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may be an important outcome of ICT usage, current theorists emphasise the use of
ICT tools to enable learning (Ertmer & Ottenbreit-Leftwich, 2013; Fisher et al., 2012;
Mikropoulos & Natsis, 2011). Further analysis of initial findings from this study led to
the identification of four key features of ICT-enabled learning that facilitated cognitive
engagement or “task-specific thinking” (Helme & Clarke, 2001, p. 136). These key features
were: exploring open tasks; reciprocal, supportive and constructivist peer interactions;
a narrative context and relevant, meaningful content; and a student-centred pedagogy.
Open tasks align with learning that is developmentally appropriate to students in
year 5/6 (CEO, 2008). These tasks support abstract thinking and require the cognitive
effort of students to explore concepts from multiple perspectives. The positive classroom
climate created through reciprocal and supportive peer interactions promotes student
learning. Furthermore, constructivist interactions enable deeper learning when peers
collaborate, challenge and build upon ideas. Year 5/6 students were interested in
authentic (real-world) learning. This occurred when they could see that the subject
matter of school related to real life and the global community of which they are a part.
These features of ICT-enabled learning are underpinned by a student-centred pedagogy.
Such an approach to teaching and learning enables effective learning in contemporary
primary classrooms. These key features are explored in the following sections.

3.2.1 Exploring Open Tasks
The interactive online game required students to explore an open task. Open tasks have
multiple solutions and require students to think about and pursue several possibilities
(Parsons & Ward, 2011). Students had to think about and decide upon what they
believed to be the best solution/s in the context provided. These various solutions and
possibilities were informally discussed with peers and then analysed in subsequent
whole class discussions led by the class teacher. This feature of ICT-enabled learning
aligned with one of the key aims of learning in year 5/6: “developing the ability to
think and engage in the abstract and explore concepts that allow for several points of
view” (CEO, 2008, p. 21). Critical inquiry and exploration are important components
of learning (Buchanan, 2009; Buchanan, 2005). Open tasks provided all students with
the opportunity to use cognitive effort to explore concepts from different perspectives;
they were cognitively engaged in this type of learning. The teacher in this classroom
had selected a task that gave students the opportunity to explore an aspect of the RE
curriculum from multiple perspectives. Rather than telling students what they considered
to be the best solution/s, the teacher guided students to investigate and consider a range
of possibilities within the context of the game. The classroom teacher then used the
perspectives students had gained through this ICT-enabled learning process to further
deepen understanding through use of high-order thinking skills such as analysis and
evaluation (Neal, 2005). They also promoted the peer interactions that facilitated cognitive
engagement and learning.

3.2.2 Reciprocal, Supportive and Constructivist Peer Interactions
Cognitive engagement and learning were enhanced when peer interactions were
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reciprocal, supportive, and constructivist. Reciprocal interactions were evident when
students willingly shared their ideas and perspectives and responded to those of peers.
Supportive interactions were observed when students explored ideas rather than when
they diminished or dismissed the ideas of others. These characteristics of peer interactions
facilitate a positive and trusting classroom-learning climate (Alexander, 2008; Buchanan
& Hyde, 2006; Lacey, 2016). Constructivist interactions were also evident.
Derived from the work of Vygotsky (1978), constructivism may be defined as the
process of constructing knowledge through interaction with others. Constructivist
interactions were apparent when perspectives were discussed, challenged and built upon.
Whilst these are student-centred interactions, teachers play a central role in establishing
and maintaining a classroom climate that promotes such interactions (Reyes, Brackett,
Rivers, White, & Salovey, 2012). The teacher in this classroom used a variety of methods
to actively encourage these interactions. For instance, they interacted with individuals
and small groups of students using open-ended questions and scaffolding conversations.
Open-ended questions have more than one possible answer and often require highorder thinking (Sadker, Zittleman, & Sadker, 2011). Scaffolding conversations are those
between the teacher and student/s that respond to their conceptual understanding and
thinking (Ferguson, 2012). The teacher actively promoted the sharing and exploration
of ideas through such processes with individuals, small groups and the whole class. A
narrative context and relevant, meaningful content also engaged students in learning.

3.2.3 A Narrative Context and Relevant, Meaningful Content
The narrative context of the game framework fostered cognitive engagement and student
learning. It placed the learning in a meaningful context. Students were able to connect
their life story with the story of a different community. Their ability to empathise with
the situation of these people was enhanced as they learnt about the problems they
faced in protecting life and property. Their immersion in this story assisted them to
develop a new level of awareness related to the application of practical social action.
For instance, they learnt about the need for establishing an early warning system to
lessen the potential impact of natural disasters. Relevant and meaningful content also
fostered learning.
The online game sustained high levels of student interest in content related to their
current RE unit, “Life is Good” (CEO, 2008). A finding from this case study was that
students were interested in learning when knowledge was relevant and meaningful.
As noted in the section Researchers’ Observation, students could see the relevance of the
narrative’s content; how school related to real life (Faircloth & Miller, 2011). They
reflected on a global issue that involved meaningful content (embedded in a realworld context); students are engaged in these contexts (Enright, 2012). Meaningful
and relevant learning promotes the involvement of students in learning (Parsons &
Ward, 2011). Meaningful and relevant content are essential when seeking to foster the
cognitive engagement of students.
Although the National Catholic Education Commission (NCEC) has recognised
that many Australian diocesan RE programs in recent years have emphasized the
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cognitive domain and taken an educational orientation (NCEC, 2008), these programs
may still promote the interplay between life and the Christian faith tradition (CEO,
2008; Buchanan, 2011). They acknowledge that an important aim of RE learning is
to develop students who can interpret life from a Christian perspective. Therefore, the
experiences of students and their interests still need to be recognized and included in
the content of contemporary religious education (CEO, 2008). Year 5/6 students were
interested in real-world learning. They were engaged in learning when ICT-enabled
learning utilised relevant and meaningful content and involved them in “developing
a Christian interpretation of life” (CEO, 2008, p. 3). Other subject areas also invoke
personal sharing, and responding and connecting subject matter to life (Faircloth &
Miller, 2011; Zhang & Dougherty Stahl, 2012). Relevant and meaningful content is an
essential characteristic of engaging learning across subject areas; ICT may be utilised
to enable relevant, meaningful, and therefore, engaging learning. Underpinning these
various ways of involving students in learning through ICT use is a student-centred
pedagogy.

3.2.4 Student-centred Pedagogy
A key finding from this study was that learning was facilitated through a studentcentred pedagogy. Students interacted with the attributes of the online game and the
key features of ICT-enabled learning. They explored open tasks, developed ideas with
peers through reciprocal, supportive and constructivist interactions, and reflected on
relevant, meaningful content. Student-centred pedagogy is an essential element of
learning in contemporary primary classrooms (Ertmer & Ottenbreit-Leftwich, 2013;
Hermans et al., 2008). This finding challenges teacher-centred pedagogical beliefs and
practices in the classroom, which limit technology use and the central place of ICTenabled learning (Ertmer et al., 2012; Keengwe et al., 2008; Palak & Walls, 2009). A
major finding from this study was that cognitive engagement and effective learning
using ICT was underpinned by a student-centred pedagogy. The cognitive engagement
of students was further enhanced when teachers facilitated this pedagogy.
Affective engagement was enriched by the attributes of an online game: the game
framework and the interactivity of the game. Students interacted directly with these
attributes of the game. However, cognitive engagement and facilitated learning were
promoted principally by ICT-enabled learning and the pedagogy underpinning ICT
use. Students were given the opportunity to explore the various interpretations and
solutions inherent in open tasks. Thinking was fostered through reciprocal, supportive
and constructivist peer interactions. Students connected with learning when they were
able to relate their life story with the broader narrative of life beyond school. Cognitive
engagement was enhanced when ICT-enabled learning occurred in response to real-life
situations (relevant learning) and real-world problems (meaningful learning). A major
finding from this study was that a student-centred pedagogy underpinned learning:
whether through the attributes of the online game, or the features of ICT-enabled
learning. Teachers may promote and enhance cognitive engagement by supporting this
student-centred teaching and learning process, or they may continue the teacher-centred
practices and beliefs that have limited ICT-enabled learning and cognitive engagement.
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Conclusions

This paper has explored a key finding from a case study. The case study sought to
ascertain the key factors that facilitated the engagement of year 5/6 students in an
RE curriculum. Several benefits were discerned when ICT was used in the primary
classroom. The first of these was that the attributes of an ICT tool enhanced the affective
engagement of students. This benefit aligns with findings in various curriculum areas
(Ainley & Armatas, 2006; Chen et al., 2012). A further and significant finding from
this study, which this paper discussed, was that key features associated with ICTenabled learning were important pedagogical factors for the cognitive engagement and
learning of year 5/6 students. Associated benefits of this type of learning include the
promotion of cognitive effort, and high-order thinking and deep learning (Neal, 2005).
Other discernible benefits are: learning through the multiple perspectives of others and
collaborating to construct knowledge; the promotion of authentic real-world learning;
and the development of independent learners through a student-centred pedagogy.
Teachers may use the following features of ICT-enabled learning when appraising use
of ICT to foster the cognitive engagement and learning of upper primary students:
•

Potential to explore open tasks

•

Opportunity for reciprocal, supportive and constructivist peer interactions

•

Use of a narrative context and connection to relevant, meaningful content

•

Learning that utilises a student-centred pedagogy

Each of these features has practical benefits for student learning. Exploration of open
tasks provides students with the opportunity for critical and abstract thinking. These
skills are appropriate for the development of students of this age., The learning climate
is enhanced when peer interactions are reciprocal, supportive and constructivist; and
the learning of individuals has the potential to exceed that which may be achieved if
they work in isolation. When the subject matter of school involves relevant, meaningful
content, students can discover that learning is not limited to the cognitive domain;
they experience the affective domain of learning such as how to empathise with others
(Buchanan & Hyde, 2008). Finally, a practical benefit of students being immersed in a
student-centred pedagogy is that they learn how to be independent and interdependent
learners in our twenty-first century world.
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Abstract
Religious Education (RE) curricula in Greece, have changed from catechism to
literacy. Greek society –and the RE stakeholders- have not necessarily followed
RE aims changes with the same pace. Following the absence of formal in-service
training, RE teachers form a personal teaching theory based on personal conceptions,
often affected by the controversy between teaching from, about and for religion.
A solid teacher theory is needed to safeguard RE teachers from influence and
ambiguity, in order to meet the educational needs of students in the Greek, rapidly
changing society.
In this article, in order to propose the principles of transformative knowledge, as
a suitable tool for teacher training addressed to RE teachers themselves, meeting
the need of strengthening their teaching theory, we conducted a single session
training research on 8 RE experienced teachers, using arts, investigating participants
answers on the purpose of the RE teaching from the RE teacher’s point of view.
The research shows the need of strengthening RE teachers’ teaching theory, as
well as further research for deeper investigation of the special training needs of
RE teachers in Greece.
Key words: Religious Education, teacher training, transformative knowledge,
education through arts

1. Religious Education in Greece
EThe aims of the RE in Greek educational system are depicted at Greek Constitution
(article 16, para. 2) and the relevant legislation of the Greek Ministry of Education
(Law 1566/1985). The last curriculum in force was introduced at the beginning of the
school year, 2017-18. It is significantly different from the previous one (2003), and
extremely different from the ones that it replaced (1977, 1985, 1996), both content and
method wise.
Up to the ‘80’s, Religious Education in Greek school was catechetical. In spite of
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the changes that were done for the democratization of Education, after the military
government of the “Greece of Greek Christians” (1967 - 1974), RE kept on dealing
exclusively with the teaching of Christianity and especially of it’s Orthodoxy, assisted by
the lessons of History and Language. Among the aims of RE curricula at the 1977-78
law is mentioned to be: “the revelation of the truth of Christ about God to the creation
and the human being, the initiation of students to the salvation offering truths of
Christianity through the orthodox faith and life, the awareness of the historical way of
the Church and it’s offering to the world, the experience of the truth of the Orthodox
Christian faith at the certain circumstances of the student’s everyday life, so that he
could improve “through wisdom, age and grace and become a perfect man, according
to the measure of those who follow Christ”.
Just on 1980, the board of directors of the teachers’ Union was brought to court,
accused of “insulting the dogmas of the prevailing religion”, because at it’s magazine
“Logos and Praxis” (Λόγος και Πράξη), hosted an article of A.X. Kazepidis, professor of
Philosophy of Education, titled “the ideological confusion and the dogmatic saturation
of youth in Greek education” (1979). The professor there commentates that the teaching
of Christian dogmas cannot stand towards an objective public analysis and criticism,
constitutes an unconsidered dogmatic saturation of the Greek youth, which is mainly
responsible for the confusion that predominates Greek education. The court’s judgment
was exculpatory, showing however the mainstream logic of that period.
In 1985 curricula, the general aims of RE foresee that the students should: “Be
informed for the texture of the religious phenomenon, get to know specifically the
Christian faith, especially Orthodoxy and take a responsible stand, and, make a good
use of what the lesson offers in order to cultivate their ethos and personality, sensitize
towards contemporary social concern and be helped to take an active position”.
This significant change becomes even more by the curriculum change of 2001-3. As
it is referred to the general aims of RE, the content moves away from it’s catechetical
character and keeps a mild mono-religious type (Koukounaras Liagkis, 2018). In parallel,
a more pedagogical approach was introduced. Essays to be learned were shortened;
sources (texts, excerpts, pictures) were offered to work on during lesson.
RE in Greece has a new curriculum since two years (2016-7) that changes the
way that it is taught in Greek schools. The new curriculum for Primary School and
High School (Years 9-15) was firstly published at 2011 and was piloted at a number
of schools in different parts of Greece. It is a process based curriculum (Stenhouse,
2003[1975]) that a) unfolds the religion content in thematic units of four to seven twohour lessons, b) the teacher develops his/her scenario on expected learning outcomes
that are proposed by the curriculum and he/she should adjust them to be attainable
depending on the students in each classroom c) teaching is based on experiential and
cooperative learning methods and techniques and d) instead of a traditional textbook,
the students use in the lesson religious sources, given to them as material files books
(a corpus of educational material that can be selected in teaching). The aims of the
curriculum are mainly focused on religious literacy (Wright, 2004; 2007) using ‘learning
about’ and ‘learning from’ religion approaches (Grimmitt, 1987; Jackson, 1997) in an
innovative “mix” that is sometimes critisised. (Koukounaras Liagkis, 2015).
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The official implementation of the curriculum (2016) has caused big public debate.
The issue has taken a large front-page part at newspapers for weeks. Bishops of the
Greek Orthodox Church have publically condemned it as transmuting the pure Orthodox
character of the lesson (Chrysopoulos, 2016a). One of the theologians union denounced
a conspiracy of other religions intruders that aim to alienate the Christian Orthodox
identity of the Greek population, threatening at the same time the ones that are using
the curriculum to be prosecuted for proselytizing children to the new age “pan religion”
(Vassalou, 2016). On the other hand, the official announcements of the ruling political
party have announced that the relation of the Church and State has to be directed by
clearer roles, towards a secular European condition. At the same time, other criticism
complained that RE content still remain catechetical, aiming to favor the prevailing
Orthodox Church in Greece (Chrysopoulos, 2016b). A bishop of the Orthodox Church,
a theologian union and two parents have brought the Ministry of Education to the
Greek Council of State. Decision condemning the curricula has been issued (660/2018
and 926/2018), a second one being waited, because the Atheists organization in Greece
and others accuse it to be confessional and mono religious. The public debate and the
political pressure has caused the change of a Minister of Education (2017), the conflict of
church and state generated for the first time in Greece a joined committee that discusses
about the content of RE, trying to find a mutually accepted way. During that period
(2017-18) the exemption percentage has not changed, even if several Bishops as well as
the Panhellenic Union of Theologians has issued an application addressed to Christian
Orthodox families, members of the Orthodox Church, proposing to save their children
from their exposure to the dangerous new RE curricula, while at the same time calls
RE teachers to declare that they deny to use them. (PETH, 2018).
Even if on a legislative level changes happened, they didn’t occur to the teaching of
RE teachers by the same pace. The ministry of education is used to believe that it’s duty
ends to the issuing of laws. No formal in-service teacher training exists in Greece, nor
teacher training institutions or a culture of training among the vast majority of teachers.
It is interesting to note here that this doesn’t mean that the content and the model
of RE actually didn’t change. Most of the RE teachers in Secondary Schools (75.94%)
followed the changes foreseen by the curricula, mostly as a need deriving by the changes
of Greek society as depicted at their students, regarding their educational needs, as
experienced in the classroom.

2. The religion teacher competences in Greek educational system
Class teachers teach RE in primary schools, regardless if they had any RE course
during their undergraduate studies. In secondary education, those who are appointed
as RE teachers have to have a degree from a Greek School of Theology University
or an equivalent recognized University from abroad. Faith, religious or non religious
preference are not preconditions to attend a School of Theology. During their studies,
RE teachers, contrary to a common misunderstanding, are not catechized at the Greek
Orthodox religion. Schools of Theology offer a broad variety of lessons dealing with the
Orthodox Church and Christian Churches, different religions, biblical studies but also
elements of pedagogics and didactics, sociology, philosophy and literature. Hereunder,
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School of Theology graduates have the education and the competences to teach RE as
described by the Greek educational system in its latest verse, but also at other European
countries.
RE teachers in state high schools are appointed and paid by the state. In order to be
appointed as RE teacher in high school, no religious statement or affiliation is needed.
No church and no religion is involved at this procedure.
Religion lesson in Greece is equally, one of the school subjects, without any specialty
other than its content. It is defined by its pedagogical and teaching principles like all
other subjects. Nevertheless, there is a perception in society that RE is the extension
of the Orthodox Church at school and RE teachers have to introduce students to the
Christian Orthodox Church. That has a negative impact on RE teachers’ position in
schools since they can be characterized positively or negatively, according to the religious
assumptions and the feeling of the school director, the colleagues, or the parents.

3. The training needs of RE teachers
Religion teachers in Greece today are called to implement a new curriculum that is
oriented in religion literacy, based on constructivism, offering choices of methods and
tools of new pedagogy. In parallel, they live in a society that changes in slower pace
than what the educational needs of students demand. They have to face traditional
conceptions about the existence and the role of the prevailing Christian Orthodox Church,
which influence the opinion about the RE of a powerful part of society. At the same
time they have to combat with the relation of their own perceptions about the role of
their personal religious beliefs and its link to their teaching.
A clear knowledge of the legislative framework concerning the subject–this is not
self-evident in Greece- is one of the training needs. If not, RE teachers are exposed
to surrounding ideas and opinions. This public atmosphere, regardless their teaching
and/or religious assumptions or beliefs, form a condition towards which either they
submissively obey, or fight, or surrender, usually adopting an attitude of indifference
while diminishing their professional performance.
The majority of RE teachers in Greece seem to have accepted the current RE
curriculum. Yet they find it difficult to apply cooperative teaching methods, mostly due
to being used to teach in a teacher-centered way. It is not rare that Religion Lesson is
taught either by a lecture or a strictly guided discussion, where the teacher gives or checks
the right answers. There are many teachers that feel that they bare and transmit the
one and only “knowledge” that students need to know. There are teachers who believe
that they can ‘transfer’ to the students their own religious experience (Stavropoulos &
Koumaropoulos, 1998). It can’t be accidental that in such cases the teacher covers him/
herself under a strict implementation of behavioral rules. Teaching methods appears to
be crucial to RE teachers training.
Nevertheless, apart from a sufficient knowledge of legislation and teaching methods,
that teacher training can cover, the urgent need for religion teachers seem to be the
orientation of training towards teachers themselves. Their personal teaching theory
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cannot safeguard that they feel competent and safe at their teaching action (develop and
implement a lesson according the curriculum and students’ needs), critically approaching
the events that follow the rapid change in Greek society, so that they don’t blur the
dedication to facilitating the students educational religious literacy needs.

4. Transformative knowledge as the background and starting
point for a religion teacher training
Traditional teaching theories and practices are proven more and more outdated and
insufficient nowadays. The fast way that society changes and the new technological means
that students use in their daily life create new necessities. Behavioristic interpretations
of learning, knowledge and teaching cannot be anymore functional in today’s school.
Students educational needs becoming more and fast different, create a growing gap
between content and methods that seemed to work some decades ago. Acording to
Mezirow, this creates a lack of harmony between one’s contemporary experience and
the system of values and attitudes that he/she has. Even if Mezirow presupposes that
at such times, one strives to learn more about his/herself and the world, this seems
difficult to happen by itself, mostly due to the numbness that this luck of harmony
creates in times of rapid changes and all kinds of crisis. At the same time, it proposes
that transformative learning can be a handful tool for teacher training oriented to
the teachers themselves. Furthermore, if as adults today they are confronted by the
statement that a conception and/or a practice that was efficient till yesterday, fails to
offer a solution today, especially if it is needed to confront a new sudden experience,
a «disorienting dilemma» that has to become understood and confront able, while at
the same time it works as a good starting point for critical thinking in order to clarify
if what we used to believe are still valid and are functional to our practice or if there
is a need to reconsider and position our values, conceptions and attitudes towards the
new facts and experiences (Mezirow, 2000).
From the four ways that knowledge happens, (ibid), the two first already have means
to be found in the Greek RE curricula: «the process of existing reference frameworks» are
well known by RE teachers. Even if the lesson curricula have changed repeatedly, up to
the last change there is no significant or dramatic change at the learning process offered
at schools, content and method wise. «The knowledge of new ones» are offered by the
new curricula. Parallel to the laws describing them, teachers have handy tools, named
«Teachers guide», where they can find the theory, the method and practical examples
that illustrate the change in detail. A large number of implemented examples and ideas
by religion teachers can also be found online. The need lays on the “transformation
of opinions or the transformation of conceptual habits”, giving religion teachers the
possibility of acquiring and/or strengthen a teaching theory that will be based on the
knowledge and choice of an educational philosophy, clear teaching strategies and to deal
with issues concerning their personal positioning towards the relation of their personal
religious condition and its relation to their teaching.
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4.1. An attempt to develop and test the method in RE training
needs
In order to further research on the need to orient religion teachers training towards
themselves as teachers, and especially the need to strengthen their teaching theory, an
experiment religion teachers training activity was developed and implemented in January
of 2019, using an activity from transformative learning through aesthetic experience
method (Kokkos & associates, 2011).
Target group: Eight RE teachers, randomly selected, four female and four male,
having teaching experience more than 5 years at schools, that have participated in teacher
training about new RE curricula, and also participate in the mentoring project of the
school of Theology at the university of Athens1. The teachers already have trainer’s trainee’s relation with the researcher throughout the last three years, because he has
participated to their training and has followed the mentoring project.
Aim: The aim of the case study was the research on participants personal views
towards RE, under a single question: “What is the purpose of the RE teaching from
the RE teacher’s point of view?”
Method: A 3 hours training module using an activity from education through arts
(Kokkos & associates, 2011), adapted at the certain framework and the aims of the
activity.
The main outcomes of the training were that art works helped participants in
deepening and widening their conceptions about the role of RE from the teacher’s
scope and helped personal retrospection and discussion about the personality of the
teacher, its connection to the different teaching methods and the link to the need of a
personal teaching theory
The work of arts selected were

“The hidden school” painted by Nicolaos Gyzis at 1885 and
1

During the mentoring project teachers are offered training about the curricula, educational and
teaching methods, mentoring techniques. Teacher students visit their mentor school, observe lessons,
cooperate with him/her, participate in teaching and eventually teach a thematic unit.
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“The Country School” painted by Homer Wislow at 1871.
The paintings were selected because they are authentic art, drawn at the same
period of time in different educational conditions (Greece and the USA both after war)
both stimulating the main question of the activity.
The “hidden school” painting, a very well known art work in Greece, was also selected
because it presents the role of the Church during the 400 years Ottoman occupation,
as depicted in History and Religion lessons at school. Even if nowadays the number
of priests that work as teachers is small, the painting presents an underground feeling
of “normality” in connecting the Church or the “Greek Orthodox cultural identity” to
education via it’s religious dimension.
Moreover, the two paintings were chosen by the trainer as presenting two different
lesson methods, in order, at a third stage, to create a possible “disorienting dilemma”, if
some elements of their current understanding included in their personal theory could be
found to be insufficient or incorrect, creating a process of questioning their understanding
and views and entering the transformative learning process (Mezirow, 1991).
Activity process: At the beginning of the activity, participants were asked to answer
to the main question. Every participant chose a three-digit code; his or her answers
were anonymous. The group studied the first painting, using the “3 questions” (what
do I see, what do I think about it, what do I wonder) method of artful thinking,
a program, developed at “Harvard Project Zero”, that helps teachers to connect art
with the curriculum, as a tool to integrate students’ thinking dispositions.. After that,
participants answered to the same question on a different piece of paper, the answers
were collected. Then the group studied the second painting, using the Perkins ways
of better looking (time for looking, broad and adventurous looking, clear and deep
observation, reviewing the work fluently, marshaling all discoveries) (Perkins, 1994).
Following this, participants answered to the same question for third time, their answers
were collected. During the discussion on the art works, the trainer kept analytical notes
on participants’ reactions. The answers were given to two independent researchers that
didn’t participate to the activity and were not informed about the activity process, in
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order to address the differences between the three answers of every participant. The
researchers worked on the material separately. Moreover the researcher acted as a
trainer, keeping notes in a journal during the training concerning the trainees’ verbal
actions and reactions.

4.1.1 Findings of the analysis
For the aims of research, the researcher had scheduled three areas of interest: the role
of teacher and students in learning process, the concept of knowledge as transferring
or process and the content of RE as truth, value or information.
A. The role of the teacher, the role of students in learning process
Trainer’s observation
•

After the work on the first painting itself, participants were asked to comment the
lesson process. Even if the group identified that it does not depict a regular or
a formal lesson, the main impression was that the teacher doesn’t transfer only
knowledge, but personal experience, something that has a vital meaning for the
students’ lives. They are silent listeners, possibly almost frightened, but concentrated
and thirsty for what the teachers says. The relation of the teacher to the students,
the “sacredness” fascinated 6 out of 8 participants.

•

This feeling almost completely changed at the discussion of the second painting.
The teacher there was characterized by most of participants as distanced, cold strict
and following rules. Students, even if the atmosphere is optimistic and bright, due
to the formality of the class cannot succeed in feeling as warm and interested as
on the first painting.

•

Participants expressed the opinion that the first lesson was experience-based, while
the second one seemed to be content-based. At the first painting authenticity lies
on the teacher, while in the second on the book.

•

Two participants expressed a different opinion, noting that the first teacher is
authoritarian and cannot accept any challenge.
Discourse analysis by two independent judges

`In their texts, participants used of course verbs in order to answer to the question:
What is the purpose of the lesson from the religion teacher’s point of view?
The verbs used were either from the teacher towards the students (e.g. The teacher
to transfer, to help, to guide, to propose) or the other way around (e.g. the students to
acquire, to discuss, to reflect, to be able to).
•

At the first round of texts, 3 participants used verbs from teacher to students, while
5 used verbs referring to students

•

At the second round, 6 used from teachers to students, while 2 referring to students

•

At the third round, 6 used from teachers to students, while 2 referring to students,
but not necessarily the same persons.
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2 participants used teacher to student verbs in all three answers, 1 participant
used teacher to student at first answer and student referring on the other two, 3
participants used student referring verbs at first answer and teacher to students
on second and third, 1 participant student referring at the first answer, teacher to
students at the second and student referring at the third, and 1 participant student
referring at the two first answers and teacher to students at the third, as shown at
the table 1:
Table 1: Verbs orientation per answer

•

Participants

Verbs orientation per answer (T= teacher to
students, M= student centered)

2

T, T, T

1

T, S, S

3

S, T, T

1

S, T, S

1

S, S, T

That means that from the 8 participants, 2 didn’t change the orientation at their
answers, while 6 changed in different ways.
B. Is the concept of knowledge a transferring or a process?
Trainer’s observation

•

Most of the participants (6 out of 8) in discussion accept that the relation of the
teacher towards the students is more crucial than the method followed. They come
to the conclusion that in the first painting students trust the teacher and believe in
what he says, thus they learn.

•

Two of the participants recognized successful teaching in both pictures, where at
the first they are effective listeners, while at the second they are orchestra members.
At the first, those participants identified learning as a cognitive process at the first
painting, while a cooperative process at the second, having similar learning outcomes.
Discourse analysis by two independent judges

•

At the first answer, 13 verbs that describe the teacher transferring knowledge
were used (ex. teacher to present, to transfer, to guide), while 23 verbs describing
knowledge as a process (ex. students to connect, to realize, to explore, to implement)
according to the levels of learning (Remembering / Recognition / Understanding,
Application, Analysis, Judgment / Evaluation, Creation / Synthesis / Production, and
the domains of learning (Cognitive-knowledge, Affective-emotion, Psychomotoraction) (Krathwohl, 2002). In the second answer, 25 verbs for transferring and
3 for process, while at the third answer, 18 for transferring and 9 for process, as
shown in Table 2.

•

At the first answer, out of the 13 verbs that describe knowledge as a transformation,
3 have cognitive character (ex. teacher to bring, to transfer, to propose), 9 refer to
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skills ( ex. teacher to share, to help, to guide) and one to attitude (teacher to have
faith). At the second answer, 7 cognitive, 17 for skills and one (different than on
first answer) describes attitude. At the third, 3 are cognitive, and 15 describe skills,
as shown in Table 2.
•

At the first answer, out of the 23 verbs describing knowledge as a process, 11 are of
a cognitive level (ex. students to understand, to be informed, to know), 6 describe
skills (ex. students to express, to give meaning, to find out) and 6 describe attitudes
(ex. students to feel, to become sensitized, to be concerned) . At the second, 1 is
cognitive, 1 about skills and 1 of attitudes, while at the third answer, 4 are cognitive,
3 of skills and 2 of attitudes, as shown in Table 2.
Table 2, verbs used
Answer

Knowledge as

Total

knowledge

skills

attitude

1

Transformation:

13

3

9

1

Process:

23

11

6

6

2

Transformation:

25

7

17

1

Process

3

1

1

1

Transformation:

18

3

15

-

Process

9

4

3

2

3

•

At the three answers per person, participants change the verbs they use at every
answer. Only one participant uses 1 of the 4 verbs he uses in all three answers,
while 3 use 1 or 2 same verbs in two of the answers given. With one exception
that all three answers are based on the same ideas, and two that similarities can be
found on two of their three answers, most of participants give a different answer
to the same question after each part of the training. These changes are not same
or similar so than they can be described under a pattern or a scheme.
C. How is religious content used in RE? Is it a truth? A value? An information?
Discourse analysis by two independent judges

•

4 out of the 8 participants, present personal religious conceptions as a truth that
in different levels gives meaning to RE and either has to be transferred or be used
as a meaning of life or an alternative way in life.

•

1 of those 4 participants keeps the above description in all three answers, while it
appears in two out of the three answers to 3 of them. At one case it appears on
the first and the second answer, but not at the third, at one on the first and again
on the third, at one on the second and the third, while it doesn’t on the first.

•

4 out of the 8 participants answer that the lesson deals with religion phenomenon,
knowledge about religions and facilitation of personal positive or negative attitude
based on religious literacy.
D. The disorientating dilemma
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The process of studying of the two artworks and the discussion signified that
the group was more positive (6 out of 8) about the learning experience that students
appeared to gain in the first painting (“teacher and students form one group”, “they
seem very concentrated”, “teacher spellbinds students”), significantly less in the second
one (“the class atmosphere emits coldness” “alienation” “indifferent class under a strict
teacher”). Nevertheless, as a teaching and a method, the first painting presents a teachercentered and one-way teaching, while the second one presents group work with the
teacher facilitating the process.
Having both paintings on screen, participants were asked the following statement: “In
contemporary school, you are called to implement cooperative teaching methods, while
it seems that you prefer the first painting ones. Do you feel any contradiction to that?”
•

5 out of 8 participants stated that the way that teacher approaches the students is
more important than the method used. The distance, they said, between teacher
and students in the first painting is annihilated, while in the second, it makes any
method less effective. What matters most is the warmth and the familiarity of the
teacher towards students. The first class creates different, deeper experiences to
students than the second. They believe to their teacher, as he creates tenderness in
the classroom.

•

2 out of 8 participants stated that they prefer the second painting because at the
first one the teacher is authoritarian. Not seeming to be able to accept any doubt, he
limits the possibility of students to learn, while in the second painting, the teacher
does not manipulate students.

•

1 participant stated that both classes depict different successful teaching action. At
the first students is the audience, while at the second they are instrument players
in an orchestra.

Discussion
For the certain participants in training research, the role of the teacher is prior and
essential at RE lesson. If students’ role doesn’t come second and minor than the teachers,
it is linked to the teacher’s role. The active participation to the classroom relies on the
teacher theory, following the teacher’s teaching character. Regardless the method, the
teacher is presented as solely responsible to create the learning experience.
The above-mentioned finding is further investigated to the concept of knowledge.
While participants, expressing their statements before the training use more verbs that
describe teaching as a process, the balance changes after their positive or negative
connection to the art works. The preference of verbs that signify the transformation of
skills in comparison to knowledge, can be interpreted as the outcome of teachers use
of the current RE curricula.
With just one exception, the answers to the same question in three rounds use
different verbs in describing the purpose of RE teaching. The change of the verbs per
person, present a fluid description. Neither the descriptions seen in parallel describe
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same or similar purpose. The distance between the description of the purpose of RE
in curricula and the teachers’ personal theories vary and change, signifying either that
RE teachers are not adequately informed about it, or that they have follow previous
curricula descriptions. In any case, it shows there is an assumption of that purpose,
that it is open to personal or external influences.
The religious content of RE to be taught as a truth is equally balanced with being
used as information, though changing in-between answers of the same persons. Compared
to the statement of most of participants, during the disorienting dilemma process, that
the method is less important than the teacher’s character, presents different models of
RE, not only between participants, but also between their personal answers.
Following transformative learning tools in teacher training, research on a small
sample of experienced and trained teachers traces multilevel changes at the answers of
participants on the same question. Differences at the answers were more than similarities,
indicating the need of orienting teacher training at teachers themselves.
This kind of training can facilitate a personal quest towards a personal theory that
can help teachers feel safe and secure, primary about their personal religious identity
and also about it’s relation to RE. It can also offer them ways and tools towards a critical
approach of the ambivalent and controversial issues that rapidly arise in contemporary
society, faster than their existing knowledge, skills and attitude can consume and use
in teaching action.
This research, being experimental and implemented at a small group, cannot offer
general conclusions. It is a case study that has limits and pertains to the certain of RE
teachers that participated. Nevertheless, it describes a need and offers a first base for a
transformative training tool.
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Περίληψη
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι καθοριστικός για την αποτελεσματικότητα μίας
αλλαγής ενός Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών, αφού είναι αυτός που θα κάνει
πράξη αυτή την αλλαγή στη σχολική τάξη. Η παρούσα μελέτη διερευνά, μέσα από
μία πανελλήνια έρευνα, τις στάσεις και τις αντιλήψεις των εν ενεργεία θεολόγων
εκπαιδευτικών απέναντι στις αλλαγές των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών
στο Μάθημα των Θρησκευτικών. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά από
τις αρχές του Μαΐου μέχρι τις αρχές του Ιουνίου του 2019, μέσω ερωτηματολογίων
κλειστού τύπου δομημένων με βάση την κλίμακα μέτρησης Likert. Η ανάλυση
των δεδομένων έγινε με το στατιστικό εργαλείο SPSS Statistics 20. Στο παρόν
άρθρο παρουσιάζονται τα ευρήματα της έρευνας, αναφορικά με την εφαρμογή
των αλλαγών του Α.Π.Σ. από τους θεολόγους εκπαιδευτικούς. Το συμπέρασμα
της έρευνας είναι ότι, αν και οι θεολόγοι συμμερίζονται στην πλειοψηφία τους
τις παιδαγωγικές προτεραιότητες των αλλαγών, διαπιστώνεται μία δυσκολία
εφαρμογής τους στη σχολική τάξη. Αναδεικνύεται, κατά συνέπεια, η αναγκαιότητα
των επιμορφώσεων ως απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική έκβαση
της εκπαιδευτικής αλλαγής.
Λέξεις κλειδιά: Θρησκευτική Εκπαίδευση, Εκπαιδευτική αλλαγή, Απόψεις
εκπαιδευτικών, Αναλυτικό Πρόγραμμα.
Abstract
The role of the teachers is crucial for the effectiveness of curriculum change, since
it is they who will make this change happen in the classroom. The present study
investigates, through apan - Hellenic research, the attitudes and perceptions of
in – service theology teachers in relation to changes in curricula in the Religious
Studies. The survey was conducted on line from early May to early June 2019
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using closed – ended questionnaires structured on a Likert scale.The data were
analyze during SPSS Statistics 20. This article presents the findings of the research
regarding the implementation of the changes in the Curriculum by the theological
teachers. The conclusion of the study is that, although most theologians share
the pedagogical priorities of change, there is a difficulty in applying them to
the classroom. Consequently, the necessity of teachers’ in - service training as a
prerequisite for the effective outcome of education alchange is emerging.
Keywords: Religious Education, Educational Change, Teachers’ Opinions,
Curriculum.

1. Εισαγωγή
Τα φαινόμενα της παγκοσμιοποίησης, της πολυπολιτισμικότητας και της εκκοσμίκευσης
που με ταχείς ρυθμούς εξαπλώνονται και στη χώρα μας, δημιουργούν οπωσδήποτε ένα
νέο σχολικό περιβάλλον και, ταυτόχρονα, αποτελούν καινούριες προκλήσεις όχι μόνο για
τη Θρησκευτική Εκπαίδευση (Θ.Ε.), αλλά και για τη Θεολογία εν συνόλω. Όπως έχει
εύστοχα ειπωθεί, η Θεολογία είναι ζωντανή, όχι όταν ‘προσκολλάται άγονα και αναπολεί
νοσταλγικά το ένδοξό της παρελθόν εξωραΐζοντάς το’ αλλά όταν βρίσκει τον τρόπο
να συνομιλήσει με τα πραγματικά προβλήματα και τις αγωνίες των ανθρώπων του
σήμερα (Γιαγκάζογλου, 2013, σ. 355). Επίσης, στον βαθμό τουλάχιστον που επιθυμούμε
η Θ.Ε. να αποτελεί εστία συνύπαρξης και όχι διαχωρισμού των μαθητών ανάλογα
με το θρήσκευμά τους, είναι σαφές ότι θα πρέπει να υπάρξει μία ανακατεύθυνση
από τον κατηχητικό προσανατολισμό (Γιαγκάζογλου, Στάθης, & Καλαϊτζίδης, 2013,
σ. 343), με τον οποίο συνδέθηκε το Μάθημα των Θρησκευτικών (ΜτΘ) από ιδρύσεως
Ελληνικού κράτους (Κουκουνάρας Λιάγκης, 2018, σ. 539).
Από τη δεκαετία του ’80 έχει ξεκινήσει ένας διάλογος εντός του Θεολογικού
κόσμου, που αφορά στο ΜτΘ, προκειμένου να αποκτήσει έναν χαρακτήρα τέτοιο,
που να ανταποκρίνεται στις νέες συνθήκες, χωρίς να χάσει την υποχρεωτικότητά του
(Κορναράκης, 2011, σ. 379; Σταμούλης, 2012). Με την αυγή του νέου αιώνα, στον
διάλογο αυτό αρχίζουν να λαμβάνονται υπόψη και οι αναζητήσεις και αρχές της
σύγχρονης Παιδαγωγικής Επιστήμης (Κουκουνάρας Λιάγκης, 2018), καθώς η επιμονή
σε ένα μάθημα που στοχεύει στην απομνημόνευση και την αναπαραγωγή της γνώσης,
σε έναν κόσμο όπου η πρόσβαση στην πληροφορία γίνεται ολοένα και πιο εύκολη,
στερείται χρησιμότητας (Pinar, 2004; Besson, Huber, Mompoint-Gaillard, & Rohmann,
2014). Ταυτόχρονα, η Θ.Ε. γίνεται αντικείμενο διαβούλευσης και προβληματισμού και
μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού γίνεται πια κατανοητό ότι μπορεί να συμβάλει
στην καλύτερη κατανόηση, στο σεβασμό και στην ισότιμη αποδοχή του διαφορετικού
(Jackson, 2016; ODIHR, 2007; Σύσταση CM/Rec, 2008).
Καρπός όλων αυτών των συζητήσεων και των προβληματισμών αποτέλεσαν
αρχικά τα ΔΕΠΠΣ – ΑΠΣ του 2003 και το τελευταίο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών
(Α.Π.Σ.) του ΜτΘ, το οποίο ξεκίνησε να εφαρμόζεται πιλοτικά το 2011 και από το
2016 εφαρμόζεται σε όλα τα σχολεία της χώρας (Κουκουνάρας Λιάγκης, 2019). Στη
βασική του στοχοθεσία εντάσσεται ο θρησκευτικός γραμματισμός των μαθητών, ενώ
η μεθοδολογία του είναι μαθητοκεντρική, καθώς βασίζεται στη βιωματική μέθοδο και
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στις ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες (ΙΕΠ, 2017). Επιδίωξη των νέων Α.Π.Σ. είναι
η απαλλαγή του ΜτΘ από τα στοιχεία του κατηχητισμού, επιδιώκοντας παράλληλα
να μην μετατρέπεται σε ουδετερόχρωμη Θρησκειολογία ή, πολύ περισσότερο, σε
Κοινωνιολογία.
Το Α.Π.Σ. συνάντησε τεράστιες αντιδράσεις από μερίδα θεολόγων, εκκλησιαστικών
και πολιτικών προσώπων αλλά και όχι μόνο. Οι αντιδράσεις του Θεολογικού κόσμου,
απέναντι σε ένα Α.Π.Σ. των Θρησκευτικών δεν είναι καινούριο φαινόμενο στην εγχώρια
πραγματικότητα. Φαίνεται μάλιστα πως τείνει να λάβει χαρακτήρα ‘παράδοσης’ που
μετρά ήδη πάνω από 50 χρόνια, καθώς οι πρώτες αντιδράσεις είχαν σημειωθεί στη
μεταρρύθμιση του Παπανούτσου, το 1964 και είχαν μάλιστα ως αποτέλεσμα τη διακοπή
του προγράμματος. Έχει παρατηρηθεί ότι κάθε φορά που ένα Α.Π.Σ., προσπαθεί να
αλλάξει τη μεθοδολογία, την ύλη και τη στοχοθεσία του μαθήματος ξεσηκώνεται θύελλα
αντιδράσεων από τους ίδιους κύκλους με το στερεοτυπικό επιχείρημα ότι το μάθημα
απομακρύνεται από την Ορθόδοξη Εκκλησία και γίνεται αθεϊστικό (Κουκουνάρας
Λιάγκης, 2016).
Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο έχει δημιουργηθεί η εύλογη απορία σχετικά με τις
απόψεις των θεολόγων εκπαιδευτικών απέναντι στις αλλαγές των Α.Π.Σ. γενικότερα,
ζήτημα το οποίο διερεύνησε η παρούσα μελέτη μέσα από τα πορίσματα της παρούσας
πανελλήνιας έρευνας.

2. Η έρευνα
2.1 Στοιχεία έρευνας, δείγμα και μεθοδολογία
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τις αρχές του Μαΐου μέχρι τις αρχές του Ιουνίου
του 2019 στο πλαίσιο μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (Γκρίλης, 2019). Το
δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν θεολόγοι εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε σχολεία της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) της ελληνικής επικράτειας. Ο μόνος περιορισμός
που υπήρχε ήταν η ελάχιστη προϋπηρεσία: οι θεολόγοι που μετείχαν στην έρευνα
έπρεπε να έχουν τουλάχιστον 3 χρόνια προϋπηρεσίας, ώστε να έχουν βιώσει τουλάχιστον
μία αλλαγή στο Α.Π.Σ.
Η συλλογή των δεδομένων έγινε μέσω ερωτηματολογίου κλειστού τύπου στο
περιβάλλον της GoogleDocs στο οποίο εισέρχεται ο ενδιαφερόμενος μέσω συνδέσμου.
Η πρόσκληση συμμετοχής έγινε μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε
όλα τα σχολεία της χώρας. Σκοπός ήταν το δείγμα να είναι αντιπροσωπευτικό
των εκπαιδευτικών Θεολόγων, να είναι δηλαδή μεγαλύτερο του 10%, ποσοστό που
ξεπεράστηκε, αφού απαντήθηκαν 396 ερωτηματολόγια σε σύνολο 3.434 θεολόγων,
σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στον ερευνητή το ΥΠΕΠΘ 1. Ο τυχαιοποιημένος
τρόπος επιλογής του δείγματος, καθώς και ο αντιπροσωπευτικός αριθμός του
1

Μετά από αίτησή του ερευνητή με Αρ. Πρωτ. 108066/03-07-2019, οι αρμόδιες Διευθύνσεις του
ΥΠΕΠΘ επέδωσαν με μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα παρακάτω στοιχεία για την χρονιά
2018-19: Μόνιμοι θεολόγοι εκπαιδευτικοί Δημόσιας Εκπαίδευσης: 3081. Θεολόγοι εκπαιδευτικοί
Ιδιωτικής Εκπαίδευσης: 148. Αναπληρωτές θεολόγοι εκπαιδευτικοί Γενικής και Ειδικής Αγωγής:
205.
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συνηγορούν υπέρ της αξιοπιστίας της έρευνας, με επίπεδο εμπιστοσύνης 95% και
σφάλμα εμπιστοσύνης της τάξεως του 5%, στοιχείο που μας επιτρέπει να κάνουμε
γενικεύσεις (Cohen, Manion, &Morrison, 2008, σσ. 153-164). Για την τήρηση των βασικών
κανόνων της ερευνητικής ηθικής και του κώδικα δεοντολογίας (εμπιστευτικότητα,
εχεμύθεια, προστασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων στην έρευνα)
(Robson, 2007), επιλέχθηκε η ανωνυμία των ερωτηματολογίων.
Όλες οι ερωτήσεις, πλην αυτών που αφορούσαν στα δημογραφικά στοιχεία των
εκπαιδευτικών, ήταν ιεραρχημένες σε μια 5-βαθμη κλίμακα Likert από το 1 (Διαφωνώ
απόλυτα) μέχρι το 5 (Συμφωνώ απόλυτα).
Ο δείκτης αξιοπιστίας της έρευνας ήταν υψηλός: Cronbach’sΑlpha= 0,774 (Πίν. 1).
Πίνακας 1. Δείκτης αξιοπιστίας (Cronbach’sAlpha)
Cronbach’sAlpha

N ofItems

0,774

38

Για την ανάλυση των ευρημάτων στο παρόν άρθρο χρησιμοποιήθηκαν μέθοδοι της
Περιγραφικής Στατιστικής (Μέσος Όρος, Συχνότητες, Ποσοστά) και της Στατιστικής
Συσχετίσεων (έλεγχος συσχέτισης Spearman).

2.2 Σκοπός και ερευνητικά ερωτήματα
Η έρευνα είχε σκοπό να διερευνήσει τις αντιλήψεις και τις στάσεις των εν ενεργεία
θεολόγων εκπαιδευτικών, μόνιμων και αναπληρωτών, στα ελληνικά Δημόσια και
Ιδιωτικά Σχολεία της Δ.Ε. αναφορικά με τις αλλαγές του Α.Π.Σ. στο ΜτΘ.
Τα ερευνητικά ερωτήματα ήταν:
o

Ποιες είναι οι στάσεις των θεολόγων εκπαιδευτικών απέναντι στην εκπαιδευτική
αλλαγή γενικά και ειδικότερα απέναντι στην αλλαγή του Α.Π.Σ. του ΜτΘ;

o

Με ποια κριτήρια οι θεολόγοι εκπαιδευτικοί αποτιμούν τις αλλαγές στα Α.Π.Σ.
της Θ.Ε.;

o

Ποιες είναι οι στάσεις και οι αντιλήψεις των θεολόγων εκπαιδευτικών σχετικά με
τις σύγχρονες παιδαγωγικές αρχές;

o

Ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζουν στην υιοθέτηση των αλλαγών του Α.Π.Σ. και

o

Σε ποιο βαθμό οι θεολόγοι-εκπαιδευτικοί υιοθετούν τελικά μια αλλαγή στο Α.Π.Σ.
σε σχέση με τον χρόνο εφαρμογής της αλλαγής, την επαγγελματική τους εμπειρία
και την παιδαγωγική εξειδίκευσή τους;

Το παρόν άρθρο θα εστιάσει πρωτίστως στο τελευταίο ερευνητικό ερώτημα που
αφορά στην εφαρμογή των αλλαγών από τους θεολόγους, σε σχέση πάντως με τα
υπόλοιπα ερωτήματα.
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2.3 Αναγκαιότητα της έρευνας
Η αφορμή για την επιλογή του ερευνητικού θέματος ήταν το σύνολο των έντονων
αντιδράσεων που προκλήθηκαν εξαιτίας της αλλαγής του Α.Π.Σ. του ΜτΘ από
θεολόγους εκπαιδευτικούς και όχι μόνο, αντιδράσεις για τις οποίες ήδη έγινε λόγος
στο εισαγωγικό μέρος. Ο ερευνητής ως εν ενεργεία θεολόγος εκπαιδευτικός, είναι
γνώστης του Θεολογικού και Παιδαγωγικού προβληματισμού που έχει αναπτυχθεί
όλα αυτά τα χρόνια από την εφαρμογή του πιλοτικού Προγράμματος και μετά.
Το φαινόμενο της ανάπτυξης των Α.Π.Σ. (Πανταζής & Σακελλαρίου, 2004, σ. 183),
αλλά και των αντιδράσεων των εκπαιδευτικών απέναντι στις αλλαγές τους (Clement,
2014; Mutch, 2012; Giles, 2006; Starr, 2011; Πασιαρδής & Καφά, 2015), δεν είναι
ούτε ελληνικό φαινόμενο, ούτε μονοσήμαντο. Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται
το φαινόμενο που έχει περιγραφεί ως ‘σύνδρομο επαναλαμβανόμενης αλλαγής’
(repetitive-changesyndrome) (Hargreaves, 2004, σ. 288), ‘υπερφόρτωση καινοτομίας’
(innovationoverload) (Fullan, 2001, σ. 21), ή και ‘επιδημία αλλαγής’ (Levin, 1998, σ.
131), το οποίο συντίθεται από διαρκείς αλλαγές στα Α.Π.Σ., γεγονός που προκαλεί
ένα είδος σύγχυσης στους εκπαιδευτικούς και τους οδηγεί να υιοθετούν ευκολότερα
τη στάση που περιγράφεται ως ‘αντίσταση στην αλλαγή’ (resistancetochange) (Starr,
2011). Στη διεθνή βιβλιογραφία έχουν αναπτυχθεί δεκάδες έρευνες που ερευνούν το
φαινόμενο της εκπαιδευτικής αλλαγής και τη στάση των εκπαιδευτικών απέναντι σ’
αυτό. Στην εγχώρια βιβλιογραφία έχουν εντοπιστεί κάποιες έρευνες που αφορούν
κυρίως στις στάσεις των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας απέναντι στις αλλαγές του
Α.Π.Σ. (Μάνεσης, Κατσαούνος, & Τσερεγκούνη, 2006; Koustourakis, 2012; Μπελικαΐδη,
2011).
Η περίπτωση των αντιδράσεων των θεολόγων εκπαιδευτικών, ωστόσο, φαίνεται
να έχει και άλλα χαρακτηριστικά, που αφορούν στις ιδιαιτερότητες της Θ.Ε. Σ’ αυτά
φαίνεται να εστιάζει η πρόσφατη έρευνα των Καραμούζη, Φωκίδη, Τσιρέβελου (2018,
2019), η οποία διερευνά τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με το τελευταίο
Α.Π.Σ. και τον προσανατολισμό που θα πρέπει να έχει μία σύγχρονη Θ.Ε.
Στην παρούσα εργασία επιχειρείται να αναλυθεί το φαινόμενο των στάσεων και
των αντιλήψεων των θεολόγων εκπαιδευτικών απέναντι στις αλλαγές του Α.Π.Σ.
κατά το δυνατόν συνθετικά, στο πλαίσιο των ευρύτερων θρησκειοπαιδαγωγικών του
διαστάσεων.

3. Παράθεση των ευρημάτων
3.1 Δημογραφικά, θρησκευτικά, μορφωτικά και επαγγελματικά
χαρακτηριστικά δείγματος
Από το σύνολο των 396 θεολόγων που συμμετείχαν στην έρευνα το 40,4% (Ν=160)
ήταν άνδρες, ενώ το 59,6% (Ν=236) ήταν γυναίκες (Πίν. 2).
Πίνακας 2: Φύλο
Δεδομένα

Συχνότητα

%

Άνδρας

160

40,4

Γυναίκα

236

59,6

ΣΥΝΟΛΟ

396

100,0
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Οι 384 (97%) δήλωσαν Χριστιανοί Ορθόδοξοι, ενώ 12 (3%) δήλωσαν πως δεν πιστεύουν
σε κάποιο Θεό (Πίν. 3).
Πίνακας 3: Πίστη στον Θεό
Δεδομένα

Συχνότητα

%

Ναι

384

97,0

Όχι

12

3,0

ΣΥΝΟΛΟ

396

100,0

Το 61,4% δήλωσε ως ανώτερο τίτλο σπουδών το Πανεπιστημιακό πτυχίο. Από αυτούς
οι 200 (50,5%) αποφοίτησαν από το Θεολογικό Τμήμα, ενώ οι 43 (10,9%) από το
Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας. Ένα ποσοστό 30,8% (Ν=122), δηλαδή σχεδόν ο ένας
στους τρεις, είναι κάτοχοι τίτλου Μεταπτυχιακών Σπουδών, ενώ οι 31 (7,8%) κατέχουν
Διδακτορικό (Πίν. 4).
Πίνακας 4: Τίτλος Σπουδών
Δεδομένα

Συχνότητα

%

Θεολογικό

200

50,5

Κοινωνικής

43

10,9

Μεταπτυχιακό

122

30,8

Διδακτορικό

31

7,8

ΣΥΝΟΛΟ

396

100,0

Ένα αρκετά σημαντικό ποσοστό που ανέρχεται στο 23,7% (Ν=93), δηλαδή σχεδόν ο
ένας στους τέσσερις, έχει επιπλέον σπουδές σε κάποια Επιστήμη της Αγωγής. Από
αυτούς οι 47 (11,9%) σε προπτυχιακό επίπεδο, οι 42 (10,6%) έχουν Μεταπτυχιακό
τίτλο, ενώ οι 4 (1%), κατέχουν τίτλο διδάκτορα (Πίν. 5).
Πίνακας 5: Επιπλέον σπουδές στις επιστήμες της αγωγής
Δεδομένα

Συχνότητα

%

Προπτυχιακό

47

11,9

Μεταπτυχιακό

42

10,6

Διδακτορικό

4

1,0

ΣΥΝΟΛΟ

93

23,5

Χωρίς σπουδές στην Αγωγή

303

76,5

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

396

100,0

3.2 Εφαρμογή της αλλαγής του Α.Π.Σ. από τους θεολόγους
εκπαιδευτικούς
Με δεδομένο το γεγονός ότι δεν υπάρχει αξιόπιστος τρόπος διερεύνησης των
προηγούμενων αλλαγών, αφού η αμέσως προηγούμενη αλλαγή έγινε πριν από 15
χρόνια, η έρευνα περιορίστηκε στη διερεύνηση του βαθμού και τρόπου εφαρμογής
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της τελευταίας αλλαγής. Το ερωτηματολόγιο σ’ αυτό το τελευταίο σημείο κατά
κύριο λόγο δομήθηκε σε υποενότητες ζευγών ερωτήσεων που αντιπαραβάλλουν
στα διάφορα τμήματα οργάνωσης και ανάπτυξης της μαθησιακής διαδικασίας τον
‘παλιό’ δασκαλοκεντρικό τρόπο, με τη νέα μαθητοκεντρική και βιωματική μέθοδο
που προτείνουν τα νέα Α.Π.Σ.
Η πρώτη αντιπαραβολή αφορά στον άξονα γύρω από τον οποίο οργανώνεται το
μάθημα. Το δασκαλοκεντρικό μάθημα περιστρεφόταν γύρω από την ύλη και το βιβλίο.
Στα νέα Α.Π.Σ. το βιβλίο του μαθητή έχει αντικατασταθεί από τον Φάκελο του Μαθητή,
ο οποίος περιέχει ουσιαστικά διάφορες πηγές, τις οποίες οι μαθητές επεξεργάζονται
κατά τις διάφορες δραστηριότητες που οργανώνει και εμψυχώνει ο εκπαιδευτικός.
Επίσης, υπάρχει ο Οδηγός του Εκπαιδευτικού, ο οποίος περιέχει τα Προσδοκώμενα
Μαθησιακά Αποτελέσματα (ΠΜΑ) της κάθε ενότητας, καθώς και προτεινόμενες
δραστηριότητες, σενάρια μαθήματος και επιπλέον πηγές και βιβλιογραφία. Το μάθημα
περιστρέφεται όχι γύρω από όσα θα πρέπει να απομνημονεύσει ο μαθητής, αλλά γύρω
από όσα πρέπει να είναι σε θέση να λέει και να κάνει μετά το τέλος του μαθήματος
(ΠΜΑ).
Οι απαντήσεις στη σχετική ερώτηση ‘Όταν σχεδιάζω το Μάθημα της επόμενής μου
ενότητας κατά κύριο λόγο λαμβάνω υπ’ όψιν μου τα ΠΜΑ της ενότητας’ δείχνουν
ότι η πλειοψηφία των θεολόγων του δείγματος φαίνεται να προχωρά σε μία ανάλογη
οργάνωση του μαθήματος, καθώς ένα 77,5% (Ν=307) δηλώνει συμφωνία με τη δήλωση.
Το 5,1% (Ν=20) δεν οργανώνει κατ’ αυτό τον τρόπο τη διδασκαλία του, ενώ ένα 17,4%
(Ν=69) εκφράζει ουδετερότητα (Πίν. 6).
Πίνακας 6 . Όταν σχεδιάζω το Μάθημα της επόμενής μου ενότητας κατά κύριο λόγο λαμβάνω
υπ’ όψιν μου τα Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα της ενότητας
Δεδομένα

Συχνότητα

%

Διαφωνώ Απόλυτα

7

1,8

Διαφωνώ

13

3,3

Ουδέτερος

69

17,4

Συμφωνώ

162

40,9

Συμφωνώ απόλυτα

145

36,6

ΣΥΝΟΛΟ

396

100,0

Παρόλα αυτά, ο ένας στους δύο θεολόγους (52,5%) οργανώνει τη διδασκαλία του
μέσα από τον Φάκελο του Μαθητή. Ο ένας στους πέντε (18%) διαφωνεί μ’ αυτό τον
τρόπο οργάνωσης του μαθήματος, ενώ ο ένας στους τρεις (29,5%) κρατάει ουδέτερη
στάση. Ο έλεγχος της, μεταξύ των δύο δηλώσεων, συσχέτισης φανερώνει ασθενή θετική
συσχέτιση (Σ.Σ.= 0,232), κάτι που ενδέχεται να σημαίνει ότι ένα μέρος των θεολόγων
του δείγματος προσπαθεί να ακολουθήσει τη μεθοδολογία της αλλαγής, επιμένοντας
ωστόσο συγχρόνως στη βιβλιοκεντρική και υλοκεντρική διδασκαλία.
Στη δήλωση ‘Κατά κύριο λόγο, αρχίζω τη διδασκαλία με ένα βίωμα από τη ζωή
των μαθητών/τριών σχετικό με το βασικό θέμα της ενότητας’ οι τρεις στους τέσσερις
εκπαιδευτικούς (75,8%, Ν=300) συμφωνούν, ένα 4,3% (Ν=17) διαφώνησε και το
19,9% (Ν=79), δήλωσαν ουδετερότητα. Η βιωματική μέθοδος, στην οποία στηρίζεται
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μεθοδολογικά η τελευταία αλλαγή του Α.Π.Σ., έχει ως αφετηρία την εμπειρία των
μαθητών, η οποία νοηματοδοτείται και αναλύεται θρησκευτικά, από τους ίδιους τους
μαθητές, μέσα από τις μαθησιακές δραστηριότητες που έχει οργανώσει ο εκπαιδευτικός.
Μέσα από αυτές, οι μαθητές θα ανακαλύψουν τη νέα γνώση, ώστε να είναι σε θέση να
την εφαρμόσουν στην καθημερινή τους εμπειρία (Kalantzis & Cope, 2013; Κουκουνάρας
Λιάγκης, 2015). Η καθημερινή εμπειρία είναι, ως εκ τούτου, η βάση πάνω στην οποία
στηρίζεται ολόκληρο το μάθημα και αυτό είναι κάτι που φαίνεται να έχουν κατανοήσει
οι 3 στους 4 θεολόγοι του δείγματος και το εφαρμόζουν στην πράξη στο μάθημά τους
(Πίν. 7).
Πίνακας 7. Κατά κύριο λόγο, αρχίζω τη διδασκαλία με ένα βίωμα από τη ζωή των μαθητών/
τριών σχετικό με το βασικό θέμα της ενότητας.
Δεδομένα

Συχνότητα

%

Διαφωνώ Απόλυτα

2

0,5

Διαφωνώ

15

3,8

Ουδέτερος

79

19,9

Συμφωνώ

156

39,4

Συμφωνώ απόλυτα

144

36,4

ΣΥΝΟΛΟ

396

100,0

Ένα 44,5% του δείγματος της έρευνας φαίνεται να ξεκινά την οργάνωση της διδασκαλίας
του μ’ αυτό τον τρόπο. Ο ένας στους τέσσερις εκπαιδευτικούς (25,7%) διαφωνεί μ’
αυτή τη μέθοδο και ένα 29,8% είναι ουδέτερο (Πίν. 8).
Πίνακας 8. Κατά κύριο λόγο, ξεκινώ το μάθημά μου εξηγώντας σε αδρές γραμμές το θρησκευτικό
περιεχόμενο της διδασκαλίας που θα διδάξω και προχωρώ άμεσα στην ανάλυσή του.
Δεδομένα

Συχνότητα

%

Διαφωνώ Απόλυτα

46

11,6

Διαφωνώ

56

14,1

Ουδέτερος

118

29,8

Συμφωνώ

110

27,8

Συμφωνώ απόλυτα

66

16,7

ΣΥΝΟΛΟ

396

100,0

Οι ομοιότητες με το προηγούμενο ζεύγος ερωτήσεων που διερευνούσαν την
οργάνωση της μαθησιακής διδασκαλίας είναι χαρακτηριστικές. Ένα μεγάλο ποσοστό
(οι τρεις στους τέσσερις θεολόγοι εκπαιδευτικοί) δηλώνει ότι ξεκινά την οργάνωση της
διδασκαλίας του με βάση την προτεινόμενη από την αλλαγή του Α.Π.Σ. μαθητοκεντρική
και βιωματική μέθοδο. Είναι ένα ποσοστό σχετικά κοντά στο ποσοστό που κατέγραψε
η έρευνα ότι συμφωνεί με τη διαπίστωση ότι μία αποτελεσματική αλλαγή στο Α.Π.Σ.
θα πρέπει να ενδιαφέρεται πρωτίστως για τις παιδαγωγικές ανάγκες των μαθητών
(88,4%) και να ενθαρρύνει τη συνεργατικότητα και τη βιωματικότητα στην τάξη (88,2%)
(Γκρίλης, 2019, σσ. 129-130). Αυτό φανερώνει ότι ένα μεγάλο ποσοστό από τους
θεολόγους που αντιλαμβάνονται τη σημαντικότητα της μαθητοκεντρικής, βιωματικής
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και ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, προσπαθεί να τις κάνει σε ένα βαθμό πράξη και
στην τάξη. Αυτό δείχνει και ο έλεγχος συσχέτισης που καταγράφει θετικές συσχετίσεις
ανάμεσα στις σχετικές αντιλήψεις και τις δηλώσεις που εξετάζουμε εδώ.
Ωστόσο υπάρχει και ένα περίπου 45% που εξακολουθεί να χρησιμοποιεί τη
δασκαλοκεντρική μέθοδο. Αυτό σημαίνει ότι ένα περίπου 20%, δηλώνει ότι
αντιλαμβάνεται την αξία της μαθητοκεντρικότητας, της βιωματικότητας και της
ομαδοσυνεργατικότητας και προσπαθεί να τις εφαρμόσει σε έναν βαθμό στην τάξη,
ωστόσο φαίνεται ότι δεν τις έχει κατακτήσει σε τέτοιο βαθμό ώστε να στηρίζει τη
διδασκαλία του αποκλειστικά σ’ αυτές. Μάλλον προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα σ’
αυτό που αντιλαμβάνεται ότι πρέπει να κάνει και θέλει να ακολουθήσει (μαθητοκεντρική
και βιωματική μεθοδολογία) και σ’ αυτό που έμαθε να κάνει καλά (δασκαλοκεντρική
μέθοδος).
Το επόμενο ζεύγος ερωτήσεων διερευνά τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η πρόσληψη
της γνώσης από τους μαθητές. Ουσιαστικά διερευνά εάν ο τρόπος ανάπτυξης του
μαθήματος είναι βιωματικός, συμμετοχικός και ανακαλυπτικός ή περιορίζεται σε μία
από καθέδρας διάλεξη. Στη δήλωση ‘Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας οι μαθητές/
τριες, αρκετά συχνά, συμμετέχουν σε βιωματικές δραστηριότητες, που έχω σχεδιάσει
εγώ’(Πίν. 9), το ποσοστό συμφωνίας ήταν 64,7% (διαφωνία: 8,6%, ουδετερότητα:
26,8%), δηλαδή περίπου 10% λιγότερο από αυτό που δήλωσε ότι αρχίζει τη διδασκαλία
με ένα βίωμα από τη ζωή των μαθητών σχετικό με το βασικό θέμα της ενότητας (75,8%).
Το εύρημα δείχνει να ενισχύει την υπόθεση που αναπτύξαμε πριν, ότι δηλαδή ένα
ποσοστό θεολόγων θέλει να εφαρμόσει τη βιωματική μάθηση, χωρίς την απαραίτητη
όμως συνέπεια, είτε επειδή δεν έχει επιμορφωθεί σχετικά, είτε διότι δεν γνωρίζει σε
βάθος το Α.Π.Σ. και τα εργαλεία και τις δυνατότητες που του παρέχει (π.χ. τον Οδηγό
του εκπαιδευτικού, τα προτεινόμενα σχέδια μαθήματος κτλ).
Πίνακας 9. ‘Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας οι μαθητές/τριες, αρκετά συχνά, συμμετέχουν σε
βιωματικές δραστηριότητες, που έχω σχεδιάσει εγώ’.
Δεδομένα

Συχνότητα

%

Διαφωνώ Απόλυτα

6

1,5

Διαφωνώ

28

7,1

Ουδέτερος

106

26,8

Συμφωνώ

167

42,2

Συμφωνώ απόλυτα

89

22,5

ΣΥΝΟΛΟ

396

100,0

Την αίσθηση της εκπαιδευτικής αμηχανίας που σκιαγραφήσαμε ως εδώ, φαίνεται να
επιβεβαιώνουν τα ευρήματα στην αντιπαραθετική ερώτηση του ίδιου ζεύγους. Στη
δήλωση ‘Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας προσφέρω ο ίδιος/η ίδια τη νέα γνώση’,
το ποσοστό συμφωνίας είναι 26,2%. Η πρόσθεση των ποσοστών συμφωνίας σ’ αυτό το
ζεύγος δηλώσεων μας δίνει 90,9%, εύρημα που υποδεικνύει ότι περίπου ο ένας στους
δέκα θεολόγους δεν έχει αποφασίσει με ποιο τρόπο αναπτύσσει τη διδασκαλία του.
Φαίνεται να μην είναι τυχαίο το γεγονός ότι ακριβώς σ’ αυτή τη δήλωση καταγράφεται
το μεγαλύτερο ποσοστό ουδετερότητας που έχει καταγραφεί σε κάποια πρόταση σε
ολόκληρο το ερωτηματολόγιο (36,1%) (Πίν. 10).
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Πίνακας 10. ‘Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας προσφέρω ο ίδιος/η ίδια τη νέα γνώση’.
Δεδομένα

Συχνότητα

%

Διαφωνώ Απόλυτα

43

10,9

Διαφωνώ

106

26,8

Ουδέτερος

143

36,1

Συμφωνώ

75

18,9

Συμφωνώ απόλυτα

29

7,3

ΣΥΝΟΛΟ

396

100,0

Η ανάγκη της επιμόρφωσης σημαίνεται και από το γεγονός ότι η δήλωση ‘Κατά τη
διάρκεια της διδασκαλίας οι μαθητές/τριες, αρκετά συχνά, συμμετέχουν σε βιωματικές
δραστηριότητες, που έχω σχεδιάσει εγώ’ καταγράφει αρνητική συσχέτιση με τη δήλωση
‘Αυτό που με δυσκολεύει στην υιοθέτηση των αλλαγών του Α.Π.Σ. είναι το γεγονός
ότι δεν έχω διδαχθεί τις νέες μεθόδους με τις οποίες μου ζητείται να διδάξω’ (Σ.Σ.=
- 0,220), η οποία καταγράφει θετική συσχέτιση με τη δήλωση ‘Κατά τη διάρκεια της
διδασκαλίας προσφέρω ο ίδιος/η ίδια τη νέα γνώση’ (Σ.Σ.= 0,169) (Πίν. 11).
Πίνακας 11. Συσχέτιση δηλώσεων ‘Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας προσφέρω ο ίδιος/η ίδια τη
νέα γνώση’ και ‘Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας οι μαθητές/τριες, αρκετά συχνά, συμμετέχουν
σε βιωματικές δραστηριότητες, που έχω σχεδιάσει εγώ’ με τη δήλωση ‘Αυτό που με δυσκολεύει
στην υιοθέτηση των αλλαγών του Α.Π.Σ. είναι το γεγονός ότι δεν έχω διδαχθεί τις νέες μεθόδους
με τις οποίες μου ζητείται να διδάξω.’
40. Κατά τη
διάρκεια της
διδασκαλίας
προσφέρω
ο ίδιος/η
ίδια τη νέα
γνώση.

41. Κατά τη
διάρκεια της
διδασκαλίας οι
μαθητές/τριες,
αρκετά συχνά,
συμμετέχουν
σε βιωματικές
δραστηριότητες,
που έχω
σχεδιάσει εγώ.

35. Αυτό που με
δυσκολεύει στην
υιοθέτηση των
αλλαγών του
Α.Π.Σ. είναι το
γεγονός ότι δεν
έχω διδαχθεί τις
νέες μεθόδους
με τις οποίες
μου ζητείται να
διδάξω.

40. Κατά τη διάρκεια της
διδασκαλίας προσφέρω ο
ίδιος/η ίδια τη νέα γνώση.

Correlation
Coefficient
Sig. (2-tailed) N

1,000

-,185**

,169**

.

,000

,001

396

396

396

41. Κατά τη διάρκεια της
διδασκαλίας οι μαθητές/
τριες, αρκετά συχνά,
συμμετέχουν σε βιωματικές
δραστηριότητες, που έχω
σχεδιάσει εγώ.

Correlation
Coefficient
Sig. (2-tailed) N

-,185**

1,000

-,220**

,000

.

,000

396

396

396

Correlation
Coefficient
Sig. (2-tailed)
N

,169**

-,220**

1,000

,001

,000

.

396

396

396

35. Αυτό που με δυσκολεύει
στην υιοθέτηση των αλλαγών
του Α.Π.Σ. είναι το γεγονός
ότι δεν έχω διδαχθεί τις νέες
μεθόδους με τις οποίες μου
ζητείται να διδάξω.
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Οι τελευταίες δύο προτάσεις του ερωτηματολογίου διερευνούν τον τρόπο με τον
οποίο οι θεολόγοι εκπαιδευτικοί του δείγματος εφαρμόζουν στην καθημερινή τους
πρακτική την αξιολόγηση των μαθητών τους. Συγκεκριμένα διερευνάται το αν η
αξιολόγηση εστιάζει στον έλεγχο της απομνημόνευσης και αναπαραγωγής της γνώσης,
κατά το συμβατικό δασκαλοκεντρικό μοντέλο ή εάν επεκτείνεται σε εναλλακτικές
μεθόδους που δίνουν έμφαση σε διαστάσεις έκφρασης της μεταγνώσης, της κριτικής
σκέψης, της δημιουργικότητας και των κοινωνικών δεξιοτήτων (Κουλουμπαρίτση &
Μουρατιάν, 2003, σ. 165). Η πρώτη δήλωση ‘Η αξιολόγησή των αποτελεσμάτων της
διδασκαλίας γίνεται με ερωτήσεις αξιολόγησης προφορικές ή γραπτές στο επόμενο
μάθημα’περιγράφει τον τρόπο αξιολόγησης της απομνημόνευσης της γνώσης –
πληροφορίας που παραδοσιακά ελέγχει το δασκαλοκεντρικό σύστημα. Η συμφωνία
στην πρόταση είναι της τάξης του 42,7%. Το 32,6% των εκπαιδευτικών δηλώνει ότι
δεν χρησιμοποιεί αυτόν τον τρόπο αξιολόγησης, ενώ ένα 24,7% κρατάει ουδέτερη
στάση (Πίν. 12).
Πίνακας 12. Η αξιολόγησή των αποτελεσμάτων της διδασκαλίας γίνεται με ερωτήσεις
αξιολόγησης προφορικές ή γραπτές στο επόμενο μάθημα.
Δεδομένα

Συχνότητα

%

Διαφωνώ Απόλυτα

46

11,6

Διαφωνώ

83

21,0

Ουδέτερος

98

24,7

Συμφωνώ

118

29,8

Συμφωνώ απόλυτα

51

12,9

ΣΥΝΟΛΟ

396

100,0

Η τελευταία πρόταση ‘Η αξιολόγησή των αποτελεσμάτων της διδασκαλίας
περιλαμβάνει τρόπους εφαρμογής της νέας ύλης σε συνθήκες καθημερινής ζωής των
μαθητών και προφορική ή γραπτή έκφραση στη διάρκεια ή στο τέλος της διδασκαλίας’
περιγράφει μία εναλλακτική μορφή αξιολόγησης η οποία δεν περιορίζεται στον
έλεγχο της απομνημονευτικής ικανότητας, αλλά εξετάζει με πολλαπλούς τρόπους
τη δυνατότητα εφαρμογής της νέας γνώσης από τους μαθητές σε συνθήκες, κατά
το δυνατόν, πραγματικής ζωής. Το 66,2% απάντησε πως ακολουθεί αυτή τη μορφή
αξιολόγησης. Ένα ποσοστό 11,1% δήλωσε πως διαφωνεί με αυτό τον τρόπο αξιολόγησης,
ενώ ένα ποσοστό 22,7% δήλωσε ουδετερότητα (Πίν.13). Η δήλωση παρουσιάζει μέτρια
θετική συσχέτιση με όλες τις μαθητοκεντρικές δραστηριότητας που διερευνήθηκαν
(οργάνωση διδασκαλίας με βάση τα ΠΜΑ, βιώνοντας, βιωματικές δραστηριότητες,
εκπαιδευτικός αναστοχασμός: Σ.Σ= 0,400 / 0,425 / 0,436 / 0,497 αντίστοιχα). Η
συνάφειά της με τις δασκαλοκεντρικές μεθόδους είναι ασθενής αρνητική με τη δήλωση
‘προσφέρω ο ίδιος τη νέα γνώση’ (Σ.Σ.= -0,144) και ασθενής θετική με την οργάνωση
της διδασκαλίας με βάση τον Φάκελο του Μαθητή (Σ.Σ.= 0,139), ενώ με τις υπόλοιπες
τρεις παραμένει ασυσχέτιστη (Γκρίλης, 2019, σ. 170).
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Πίνακας 13. Η αξιολόγησή των αποτελεσμάτων της διδασκαλίας περιλαμβάνει τρόπους
εφαρμογής της νέας ύλης σε συνθήκες καθημερινής ζωής των μαθητών και προφορική ή γραπτή
έκφραση στη διάρκεια ή στο τέλος της διδασκαλίας
Δεδομένα

Συχνότητα

%

Διαφωνώ Απόλυτα

9

2,3

Διαφωνώ

35

8,8

Ουδέτερος

90

22,7

Συμφωνώ

160

40,4

Συμφωνώ απόλυτα

102

25,8

ΣΥΝΟΛΟ

396

100,0

4. Ανάλυση των ευρημάτων
Ξεκινώντας από τις τελευταίες προτάσεις που αφορούν στην αξιολόγηση, παρατηρούμε
ότι σχεδόν οι τέσσερις στους δέκα θεολόγους εκπαιδευτικούς του δείγματος συνεχίζουν
να αξιολογούν την απομνημόνευση της πληροφορίας. Είναι περίπου το ίδιο ποσοστό
με το 44,5% που δηλώνουν ότι ξεκινούν το μάθημά εξηγώντας σε αδρές γραμμές το
θρησκευτικό περιεχόμενο της διδασκαλίας που θα διδάξουν και προχωρούν άμεσα
στην ανάλυσή του. Ο έλεγχος δείχνει πραγματικά μέτρια θετική συσχέτιση (Σ.Σ.=
0,493) ανάμεσα στις δύο δηλώσεις (Πίν. 14). Θετικές συσχετίσεις ακόμη εμφανίζει με
τη χρήση του Φακέλου του Μαθητή ως κύριο υλικό οργάνωσης της διδασκαλίας (Σ.Σ.=
0,148), την προσφορά της γνώσης από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό (Σ.Σ.= 0,348) και τη
συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα κυρίως μέσω ερωταποκρίσεων (Σ.Σ.= 0,456). Όλες
αυτές οι προτάσεις συγκροτούν τη μεθοδολογική διαδικασία της δασκαλοκεντρικής
μεθόδου, η οποία φαίνεται να είναι ακόμη παρούσα σε ένα βαθμό ακόμη στο ΜτΘ.
(Γκρίλης, 2019, σ. 166). Σε ποιο βαθμό;
Πίνακας 14. Συσχέτιση δηλώσεων: ‘Η αξιολόγησή των αποτελεσμάτων της διδασκαλίας γίνεται
με ερωτήσεις αξιολόγησης προφορικές ή γραπτές στο επόμενο μάθημα’ και ‘Κατά κύριο
λόγο, ξεκινώ το μάθημά μου εξηγώντας σε αδρές γραμμές το θρησκευτικό περιεχόμενο της
διδασκαλίας που θα διδάξω και προχωρώ άμεσα στην ανάλυσή του’.
38. Κατά κύριο λόγο, ξεκινώ το
μάθημά μου εξηγώντας σε αδρές
γραμμές το θρησκευτικό περιεχόμενο
της διδασκαλίας που θα διδάξω και
προχωρώ άμεσα στην ανάλυσή του.
44. Η αξιολόγησή των
αποτελεσμάτων της διδασκαλίας
γίνεται με ερωτήσεις αξιολόγησης
προφορικές ή γραπτές στο επόμενο
μάθημα.

Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
Ν

,493**
,000
396

Θα προσπαθήσουμε να αποτυπώσουμε τον βαθμό στον οποίο εξακολουθεί να
χρησιμοποιείται η δασκαλοκεντρική μέθοδος, μέσα από τον έλεγχο των συσχετίσεων. Οι
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δηλώσεις οι οποίες, είτε δεν παρουσιάζουν θετικές συσχετίσεις με τις μαθητοκεντρικές
δραστηριότητες, είτε παρουσιάζουν αρνητικές συσχετίσεις με αυτές, είναι οι εξής: ‘Η
αξιολόγησή των αποτελεσμάτων της διδασκαλίας γίνεται με ερωτήσεις αξιολόγησης
προφορικές ή γραπτές στο επόμενο μάθημα’, ‘Κατά κύριο λόγο, ξεκινώ το μάθημά
μου εξηγώντας σε αδρές γραμμές το θρησκευτικό περιεχόμενο της διδασκαλίας που θα
διδάξω και προχωρώ άμεσα στην ανάλυσή του’ και ‘Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας
προσφέρω ο ίδιος/η ίδια τη νέα γνώση’. Ο Μ.Ο. συμφωνίας που προκύπτει για τις
τρεις αυτές δηλώσεις είναι 37,8%. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι, σε γενικές γραμμές,
οι 4 σχεδόν στους 10 θεολόγους επιμένουν να εφαρμόζουν, ως επί το πλείστον, τις
δασκαλοκεντρικές μεθόδους διδασκαλίας.
Κατά τον έλεγχο συσχετίσεων των τριών αυτών δηλώσεων με την υποκλίμακα
που αφορά στις στάσεις απέναντι στην αλλαγή και απέναντι στην αλλαγή τους
Α.Π.Σ., από τις 18 συσχετίσεις που προκύπτουν (3 Χ 6=18), καταγράφονται 16
αρνητικές συσχετίσεις και 2 παραμένουν ασυσχέτιστες. Καμία θετική συσχέτιση δεν
παρατηρείται ανάμεσα στις τρεις δηλώσεις και στις στάσεις απέναντι στην αλλαγή,
στοιχείο υποδηλωτικό μίας συνεπούς στάσης ζωής με συγκεκριμένα (‘συντηρητικά’,
θα μπορούσε να ειπωθεί) χαρακτηριστικά.
Στον έλεγχο συσχετίσεων με τις δηλώσεις που διερευνούν την αποτελεσματικότητα
των αλλαγών του Α.Π.Σ., οι μόνες θετικές συσχετίσεις που καταγράφονται είναι
με τις δηλώσεις ‘Μία αλλαγή στο Α.Π.Σ. που προσανατολίζεται στις μαθησιακές
δραστηριότητες, δεν βελτιώνει τη μάθηση επειδή η διδασκαλία είναι πιο σύνθετη σε
σχέση με την παραδοσιακή διδασκαλία’ και ‘Για να είναι αποτελεσματική μία αλλαγή
στο Α.Π.Σ. θα πρέπει να βοηθά πρωτίστως στην βελτίωση της Ορθόδοξης Χριστιανικής
μάθησης’. Με όλες τις υπόλοιπες δηλώσεις (προτεραιότητα των παιδαγωγικών αναγκών
των μαθητών, εμπιστοσύνη στην αυτενέργεια των Θεολόγων, συνεργατικότητα,
βιωματικότητα, ανάπτυξη θρησκευτικού γραμματισμού κτλ) καταγράφονται είτε
αρνητικές συσχετίσεις, είτε απουσία συσχέτισης.
Διερευνώντας τις συσχετίσεις μεταξύ των τριών δηλώσεων και των δηλώσεων που
διερευνούν τις στάσεις και τις αντιλήψεις των θεολόγων εκπαιδευτικών απέναντι στις
σύγχρονες παιδαγωγικές αρχές, παρατηρούμε ότι και πάλι δεν προκύπτει καμία θετική
συσχέτιση. Από τις 12 συσχετίσεις που ελέγχονται (3 Χ 4=12), οι 9 είναι αρνητικές, ενώ
σε τρεις περιπτώσεις δεν υπάρχουν συσχετίσεις. Διαφαίνεται εδώ μία επιφυλακτική
έως αρνητική στάση απέναντι στην Παιδαγωγική επιστήμη και τις προτεραιότητές της.
Ο έλεγχος συσχέτισης με τις δυσκολίες στην αποδοχή του Α.Π.Σ. δεν καταγράφει
καμία αρνητική συσχέτιση. Αντίθετα, με την εξαίρεση της δήλωσης ‘Αυτό που με
δυσκολεύει στην υιοθέτηση των αλλαγών του Α.Π.Σ. είναι η έλλειψη συμμετοχής της
εκπαιδευτικής κοινότητας σ’ αυτές’, η οποία δεν συσχετίζεται με καμία, οι υπόλοιπες
καταγράφουν από μία έως και τρεις θετικές συσχετίσεις. Οι δηλώσεις που καταγράφουν
θετικές συσχετίσεις και με τις τρεις δασκαλοκεντρικές προτάσεις είναι: ‘Αυτό που με
δυσκολεύει στην υιοθέτηση των αλλαγών του Α.Π.Σ. είναι ότι μου επιβάλλεται από
έξω’, ‘Αυτό που με δυσκολεύει στην υιοθέτηση των αλλαγών του Α.Π.Σ. είναι ότι δεν
λαμβάνουν υπ’ όψιν τις προσωπικές μου πεποιθήσεις αναφορικά με την Θ.Ε.’, ‘Αυτό
που με δυσκολεύει στην υιοθέτηση των αλλαγών του Α.Π.Σ. είναι η έλλειψη κινήτρων,
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ανταμοιβών και επαγγελματικής εξέλιξης’, ‘Αυτό που με δυσκολεύει στην υιοθέτηση των
αλλαγών του Α.Π.Σ. είναι το γεγονός ότι έχω συνηθίσει σε έναν τρόπο εργασίας που
είναι αποτελεσματικός, ενώ οι νέες μου υποχρεώσεις με αποσυντονίζουν’, ‘Αυτό που
με δυσκολεύει στην υιοθέτηση των αλλαγών του Α.Π.Σ. είναι το γεγονός ότι έχω ήδη
συγκεντρώσει το υλικό μου καταβάλλοντας κόπο και χρόνο και η αλλαγή με υποχρεώνει
να συγκεντρώσω καινούριο υλικό από την αρχή’ και ‘Αυτό που με δυσκολεύει στην
υιοθέτηση των αλλαγών του Α.Π.Σ. είναι το γεγονός ότι με το παλαιότερο κάθε φορά
Α.Π.Σ. νιώθω πάντα ασφάλεια και σιγουριά’.
Τέλος, από τον έλεγχο συσχέτισης με τα δημογραφικά στοιχεία προέκυψε, σε
σχέση με τις διατάξιμες μεταβλητές, αρνητική συσχέτιση με το έτος γέννησης (δηλαδή
θετική συσχέτιση με την ηλικία) και το επίπεδο των Θεολογικών και Παιδαγωγικών
σπουδών και θετικές συσχετίσεις με τον αριθμό των αλλαγών που έχουν υπηρετηθεί
και τα χρόνια προϋπηρεσίας. Αναφορικά με τις μη διατάξιμες μεταβλητές, καμία
συσχέτιση δεν προέκυψε με το φύλο. Όσον αφορά στη θρησκευτική πίστη, προέκυψε
μη ισχυρή συσχέτιση (Σ.Σ.= 0,180) με τη δήλωση ‘Προσφέρω ο ίδιος/α τη νέα γνώση’
(Γκρίλης, 2019, σσ. 167-169). Παρατηρείται, ως εκ τούτου, ότι το φύλο δεν φαίνεται
να παίζει κανένα ρόλο στην αποδοχή ή όχι των αλλαγών, ενώ η ηλικία και τα χρόνια
προϋπηρεσίας φαίνεται να αποτελούν παράγοντες που δυσχεραίνουν την αποδοχή,
ενώ αντίθετα οι αυξημένες Θεολογικές και Παιδαγωγικές σπουδές φαίνεται να είναι
προσδιοριστικοί παράγοντες που ευνοούν την υιοθεσία της αλλαγής.
.....
Από την άλλη, ο έλεγχος συνάφειας των μαθητοκεντρικών δραστηριοτήτων στις μεταξύ
τους σχέσεις δείχνει πως όλες παρουσιάζουν μεταξύ τους θετικές συσχετίσεις. Αυτό
ενισχύει την υπόθεση περί της ύπαρξης ‘δασκαλοκεντρικής’ και ‘μαθητοκεντρικής –
βιωματικής’ μερίδας ανάμεσα στους θεολόγους εκπαιδευτικούς, αφού υπονοεί πως
είναι ομοειδής ο σχετικός πληθυσμός.
Ο έλεγχος με τις δηλώσεις που περιγράφουν τις στάσεις απέναντι στην αλλαγή
δείχνει θετικές συσχετίσεις όλων των δηλώσεων μεταξύ τους (5 Χ 6=30/ όλες θετικά
συσχετισμένες). Το ίδιο και ο έλεγχος με τις προτάσεις που αφορούν στις στάσεις
απέναντι στις σύγχρονες Παιδαγωγικές αρχές (5 Χ 4=20/ όλες θετικά συσχετισμένες).
Το σύνολο των θετικών συσχετίσεων φανερώνει κοινή θετική στάση όσων ακολουθούν
τη μαθητοκεντρική – βιωματική μέθοδο, τόσο απέναντι στην αλλαγή γενικά και στην
αλλαγή του Α.Π.Σ. ειδικότερα, όσο και απέναντι στις σύγχρονες Παιδαγωγικές
προτεραιότητες. Η υπόθεση σχετικά με τις δύο ‘ομάδες’ των θεολόγων εκπαιδευτικών
δείχνει να ενισχύεται, καθώς οι έλεγχοι των δασκαλοκεντρικών μεθόδων με αυτές
τις μεταβλητές (στάσεις απέναντι στην αλλαγή και στις Παιδαγωγικές αρχές) είχαν
παρουσιάσει αρνητικές συσχετίσεις σχεδόν καθ’ ολοκληρίαν.
Ο έλεγχος συνάφειας με τις δηλώσεις που αφορούν στην αποτελεσματικότητα
μίας αλλαγής στο Α.Π.Σ. δείχνει θετική συσχέτιση με όλες σχεδόν τις προτάσεις
(προτεραιότητα στις Παιδαγωγικές ανάγκες των μαθητών, ενθάρρυνση της αυτενέργειας,
συνεργατικότητας, της βιωματικότητας και των παιδαγωγικών δραστηριοτήτων,
ανάπτυξη του θρησκευτικού γραμματισμού, σημαντικότητα του εκπαιδευτικού
αναστοχασμού), ενώ δεν υπάρχει καμία συνάφεια (ούτε θετική, ούτε αρνητική) με
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την ανάγκη βελτίωσης της Ορθόδοξης Χριστιανικής μάθησης.
Ο έλεγχος συσχέτισης με τις δηλώσεις που διερευνούν τις δυσκολίες της υιοθεσίας
της αλλαγής του Α.Π.Σ. είναι εξίσου διαφωτιστικός. Στις τρεις δηλώσεις που αφορούν
στην απώλεια της ασφάλειας, τον αποσυντονισμό εξαιτίας της αλλαγής και την
απροθυμία δημιουργίας νέου εκπαιδευτικού υλικού καταγράφονται καθ’ ολοκληρίαν
αρνητικοί συσχετισμοί. Με τις συγκεκριμένες δηλώσεις, οι δασκαλοκεντρικές μέθοδοι
είχαν απόλυτη θετική συσχέτιση. Απόλυτα αρνητικοί συσχετισμοί καταγράφονται και
με τις δηλώσεις ‘Αυτό που με δυσκολεύει στην υιοθέτηση των αλλαγών του Α.Π.Σ.
είναι ότι μου επιβάλλεται από έξω’ και ‘Αυτό που με δυσκολεύει στην υιοθέτηση των
αλλαγών του Α.Π.Σ. είναι ότι δεν λαμβάνουν υπ’ όψιν τις προσωπικές μου πεποιθήσεις
αναφορικά με την Θρησκευτική Εκπαίδευση’, με τις οποίες η πρώτη ομάδα των
εκπαιδευτικών έδειξε να έχει θετικές συσχετίσεις. Απόλυτα ασυσχέτιστες φαίνεται
να είναι με τις δηλώσεις ‘Αυτό που με δυσκολεύει στην υιοθέτηση των αλλαγών του
Α.Π.Σ. είναι η έλλειψη συμμετοχής της εκπαιδευτικής κοινότητας σ’ αυτές’, ‘Αυτό
που με δυσκολεύει στην υιοθέτηση των αλλαγών του Α.Π.Σ. είναι η έλλειψη κινήτρων,
ανταμοιβών και επαγγελματικής εξέλιξης’ και ‘Αυτό που με δυσκολεύει στην υιοθέτηση
των αλλαγών του Α.Π.Σ. είναι η έλλειψη υλικών, εγκαταστάσεων και απαραίτητων
πόρων’. Η δήλωση σχετικά με την έλλειψη συμμετοχής της εκπαιδευτικής κοινότητας
στις αλλαγές του Α.Π.Σ. ήταν ασυσχέτιστη και με τις δασκαλοκεντρικές μεταβλητές,
ενώ οι άλλες δύο εμφάνιζαν θετικές συσχετίσεις.
Ο έλεγχος συσχέτισης με τις μη διατάξιμες μεταβλητές των δημογραφικών στοιχείων
(φύλο, πίστη στον Θεό) δεν παρουσιάζει καμία συσχέτιση. Τέλος ο έλεγχος συσχέτισης
με τις διατάξιμες μεταβλητές των δημογραφικών στοιχείων παρουσιάζει κάποιες
συσχετίσεις, χωρίς όμως να παρουσιάζει τη σαφήνεια που είχε ο αντίστοιχος έλεγχος
με τις δασκαλοκεντρικές μεταβλητές. Οι Θεολογικές σπουδές δεν παρουσιάζουν
καμία συσχέτιση, η ηλικία και τα χρόνια προϋπηρεσίας παρουσιάζουν αρνητική
συσχέτιση με τη βιωματική αφετηρία (το πρώτο στάδιο της βιωματικής μεθόδου),
ενώ οι Παιδαγωγικές σπουδές φαίνεται να συσχετίζονται θετικά με την οργάνωση
του μαθήματος βάσει των ΠΜΑ, τις βιωματικές δραστηριότητες και την πολλαπλή
αξιολόγηση (Γκρίλης, 2019, σσ. 171-173).

5. Συμπεράσματα
Συνοψίζοντας τα πορίσματα της έρευνας, θα λέγαμε ότι από την περιγραφή και την
ανάλυση των δεδομένων διαπιστώνονται τα εξής. Φαίνεται ότι υπάρχουν δύο τάσεις
των θεολόγων εκπαιδευτικών απέναντι στις θρησκειοπαιδαγωγικές κατευθύνσεις που
αποτελούν τους άξονες των τελευταίων αλλαγών των Α.Π.Σ. (μαθητοκεντρικότητα,
βιωματική μάθηση, ομαδοσυνεργατικότητα, καλλιέργεια του θρησκευτικού
γραμματισμού).
Στην πλειοψηφική ομάδα (55% - 75% σε γενικές γραμμές, ανά περίπτωση), την
οποία ονομάσαμε ‘μαθητοκεντρική – βιωματική’, φαίνεται να ανήκουν οι εκπαιδευτικοί,
οι οποίοι προσπαθούν να μετουσιώσουν σε διδακτική πρακτική με μαθησιακά
αποτελέσματα τις βασικές θρησκειοπαιδαγωγικές προτεραιότητες των νέων Α.Π.Σ.,
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τουλάχιστον σε κάποιο σημαντικό ποσοστό.
Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτής της ομάδας είναι η δημογραφική και
ακαδημαϊκή ανομοιογένειά της. Μέλη της είναι εκπαιδευτικοί ανεξαρτήτως φύλου,
ηλικίας, χρόνων προϋπηρεσίας ή επιπέδου σπουδών. Αυτό που, κατά βάση, φαίνεται
να τη συγκροτεί είναι μία συστοιχία σε επίπεδο στάσεων και αντιλήψεων αφενός
απέναντι στην αλλαγή γενικά και αφετέρου απέναντι στις σύγχρονες Παιδαγωγικές
αρχές.
Οι αλλαγές, όχι μόνο δεν δείχνουν να φοβίζουν ή να προβληματίζουν αυτούς
τους εκπαιδευτικούς, αντίθετα φαίνεται να επιδιώκονται από αυτούς, στον βαθμό
τουλάχιστον που εξυπηρετούν τις παιδαγωγικές τους ανησυχίες και τις ανάγκες
των μαθητών τους. Διαφαίνεται ότι διακατέχονται από μία επιθυμία να αλλάξει η
εκπαίδευση (και συγκεκριμένα η Θ.Ε.) και από μία προσδοκία ότι αυτή η αλλαγή
μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την προσωπική μετοχή και προσπάθεια. ‘Ο κόσμος δεν
αλλάζει, αν δεν αλλάξει πρώτα ο εαυτός μας’, θα μπορούσε να είναι η προμετωπίδα
αυτής της ομάδας.
Αυτή η προσδοκία και αυτή η προσπάθεια φαίνεται να γίνεται, σε ένα βαθμό
τουλάχιστον, πράξη και στην εκπαιδευτική λειτουργία μέσα στη σχολική αίθουσα. Η
εμμονή στα κεκτημένα δεν δείχνει να αποτελεί ιδιαίτερη έγνοια της συγκεκριμένης
ομάδας– μάλλον το αντίθετο συμβαίνει. Το παλιό εκπαιδευτικό υλικό που έχουν
δημιουργήσει, ξοδεύοντας κόπο και χρόνο, οι εκπαιδευτικοί αυτής της ομάδας, δεν
γίνεται τροχοπέδη που τους δεσμεύει σε μία πεπατημένη διδακτική δραστηριότητα διά
βίου, καθώς θέτουν ως προτεραιότητα τις παιδαγωγικές ανάγκες των μαθητών τους.
Την δεύτερη ομάδα την ονομάσαμε ‘δασκαλοκεντρική’ εξαιτίας της προφανούς
προτίμησής της στις δασκαλοκεντρικές μεθόδους (υλοκεντρική οργάνωση του μαθήματος,
προσφορά θρησκευτικής γνώσης από τον δάσκαλο, αξιολόγηση της απομνημονευτικής
ικανότητας των μαθητών). Το 25% - 45% των εκπαιδευτικών ακολουθούν, σε γενικές
γραμμές, δασκαλοκεντρικές πρακτικές στην ανάπτυξη του μαθήματος.
Οι σχέσεις αυτών των εκπαιδευτικών γενικότερα με τις αλλαγές δεν είναι καθόλου
καλή, σύμφωνα τουλάχιστον με τα ευρήματα της έρευνας, γεγονός που αντανακλάται
και στην επαγγελματική τους ταυτότητα. Πιο συγκεκριμένα, στην ομάδα αυτή ανήκουν
οι θεολόγοι, οι οποίοι αντιστέκονται στις αλλαγές των Α.Π.Σ., επειδή, σύμφωνα
τουλάχιστον με τις δικές τους σχετικές δηλώσεις,‘έχουν συνηθίσει σε έναν τρόπο
εργασίας που είναι αποτελεσματικός, ενώ οι νέες υποχρεώσεις τους αποσυντονίζουν’
(21,9%), ‘έχουν ήδη συγκεντρώσει το υλικό τους καταβάλλοντας κόπο και χρόνο και η
αλλαγή τους υποχρεώνει να συγκεντρώσουν καινούριο υλικό από την αρχή’ (23,4%) και
‘με το παλαιότερο κάθε φορά Α.Π.Σ. νιώθουν πάντα ασφάλεια και σιγουριά’ (22,5%).
Η συγκεκριμένη ομάδα δείχνει να επιβεβαιώνει τα ευρήματα της έρευνας των Μάνεση,
Κατσαούνου και Τσερεγκούνη, η οποία καταδεικνύει την ύπαρξη εκπαιδευτικών
που ‘με τον καιρό συνηθίζει έναν τρόπο δουλειάς, ο οποίος δεν απαιτεί από αυτούς
ιδιαίτερο κόπο και ταυτόχρονα τους παρέχει ασφάλεια’ (Μάνεσης, Κατσαούνος, &
Τσερεγκούνη, 2006, σ. 105).
Οι σχέσεις των θεολόγων αυτής της ομάδας με τις σύγχρονες παιδαγωγικές αρχές,
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δείχνουν να είναι εξίσου αρνητικές, καθώς είτε θεωρούν ότι αυτές δεν συμβιβάζονται με
τη βελτίωση της θρησκευτικής γνώσης (17,4%), είτε εκφράζουν μία επιφυλακτικότητα
απέναντι σ’ αυτές (15,6%). Σημαντικές προτεραιότητες της Παιδαγωγικής Επιστήμης,
όπως αυτενέργεια, συνεργατικότητα, βιωματικότητα, παιδαγωγικές ανάγκες των
μαθητών, ανάπτυξη θρησκευτικού γραμματισμού κ.τ.λ. δείχνουν να μην ανήκουν στις
δικές τους προτεραιότητες, όπως δείχνει η παντελής απουσία θετικών συσχετίσεων των
δασκαλοκεντρικών πρακτικών με τις σχετικές δηλώσεις. Φαίνεται να έχουν εμπιστοσύνη
στις γνώσεις που απέκτησαν στο φοιτητικό τους παρελθόν και να πιστεύουν ότι αυτές
είναι αρκετές για να ωφεληθούν σήμερα οι μαθητές τους. Οι μαθητές καλούνται
να απομνημονεύσουν τις γνώσεις - πληροφορίες και θα αξιολογηθούν με βάση την
ικανότητά τους να τις αναπαράγουν, ακόμη κι αν στην εποχή της πληροφορίας η ίδια
η πληροφορία δεν συνιστά μόρφωση (Pinar, 2004).
Τέλος, αναφορικά με τα δημογραφικά και τα ακαδημαϊκά τους χαρακτηριστικά, η
ομάδα αυτή φαίνεται να αποτελείται κατά κύριο λόγο από εκπαιδευτικούς μεγαλύτερης
ηλικίας, οι οποίοι δεν κατέχουν τίτλους υψηλού επιπέδου σπουδών ή σπουδές στις
άλλες Επιστήμες της Αγωγής.
.....
Παράλληλα, διαπιστώθηκε και ένα είδος ‘κινητικότητας’ ανάμεσα στις δύο ομάδες.
Για την ακρίβεια φαίνεται να υπάρχει ένα ποσοστό εκπαιδευτικών που, ενώ συμφωνεί
με το μαθητοκεντρικό και βιωματικό χαρακτήρα των αλλαγών, είτε δεν φαίνεται
να τις έχει κατανοήσει εις βάθος, είτε δεν έχει τον τρόπο να τις κάνει πράξη με
αποτελεσματικότητα στην τάξη και εφαρμόζει, αντί αυτών, δασκαλοκεντρικές μεθόδους
διδασκαλίας.
Πιο συγκεκριμένα, κατά την ανάλυση των ευρημάτων που αφορούσαν στην
εφαρμογή της αλλαγής των Α.Π.Σ. από τους θεολόγους στην τάξη παρατηρήθηκαν
τα εξής:
o

Ένα 30% των εκπαιδευτικών οργανώνει τη διδασκαλία του, τόσο μαθητοκεντρικά
με βάση τα Π.Μ.Α. (77,5%), όσο και βιβλιοκεντρικά γύρω από τον Φάκελο του
Μαθητή (52,5%). Αυτό το ποσοστό επιδεικνύει ένα είδος ‘εκπαιδευτικής σύγχυσης’,
προφανώς επειδή αγνοεί τις δυνατότητες και τα μεθοδολογικά εργαλεία που
παρέχει ο Οδηγός του Εκπαιδευτικού.

o

Ταυτόχρονα, ένα περίπου 20% των θεολόγων δηλώνει τόσο ότι ξεκινάει τη
διδασκαλία του βιωματικά (75,8%), όσο και ότι ξεκινάει το μάθημα εξηγώντας
σε αδρές γραμμές το θρησκευτικό περιεχόμενο της διδασκαλίας που θα διδάξει
και προχωράει στην ανάλυσή του (44,5%). Διαπιστώνεται συνεπώς σ’ αυτούς τους
εκπαιδευτικούς κάποια ‘εκπαιδευτική αμηχανία’ αναφορικά με τον τρόπο που
θα επιλέξουν να εμπλέξουν τους μαθητές τους στη νέα γνώση.

o

Από το 75,8% των εκπαιδευτικών που δήλωσαν ότι ξεκινούν τη διδασκαλία με
ένα βίωμα από τη ζωή των μαθητών σχετικό με το βασικό θέμα της ενότητας,
το 64,7% δηλώνουν ότι η διδασκαλία τους βασίζεται συνολικά στις βιωματικές
μεθόδους. Υπάρχει δηλαδή ένα 11% εκπαιδευτικών, οι οποίοι είναι μεν πρόθυμοι
να αξιοποιήσουν τη βιωματική μάθηση, ωστόσο αδυνατούν να την ενσωματώσουν
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συνολικά στη διδασκαλία τους.
o

Το 64,7% των εκπαιδευτικών δήλωσε ότι οι μαθητές προσλαμβάνουν τη νέα
γνώση μέσω μαθησιακών δραστηριοτήτων που οργανώνει ο εκπαιδευτικός, ενώ
σε ένα ποσοστό 26,2% οι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ότι κατά τη διάρκεια της
διδασκαλίας προσφέρουν οι ίδιοι τη νέα γνώση. Αυτό σημαίνει ότι υπολείπεται
περίπου ένα 9% θεολόγων εκπαιδευτικών που δεν έχει αποφασίσει πώς ακριβώς
οργανώνει το μάθημά του.

o

Τέλος, διαπιστώνεται ότι υπάρχει επίσης ένα περίπου 9% που εφαρμόζει τόσο την
πολύ - κριτηριακή βιωματική αξιολόγηση (66,2%), όσο και την δασκαλοκεντρική
που εξαντλείται στην απομνημόνευση και την αναπαραγωγή της γνώσης (42,7%).

Από αυτά συνάγεται ότι, ενώ το 70% - 75% περίπου δηλώνει ότι εφαρμόζει τις
προτεινόμενες παιδαγωγικές αλλαγές υπάρχει, σε ένα ποσοστό που κυμαίνεται ανάμεσα
στο 9% - 30% ανά περίπτωση, μία εκπαιδευτική αμηχανία και σύγχυση. Αυτή δείχνει
να οφείλεται στο ότι αφενός οι ‘μαθητοκεντρικοί’ εκπαιδευτικοί φαίνεται να μην
γνωρίζουν σε βάθος τα νέα Α.Π.Σ. που καλούνται να εφαρμόσουν και διατηρούν
σε ένα βαθμό στη διδασκαλία τους στοιχεία δασκαλοκεντρικά και αφετέρου οι
‘δασκαλοκεντρικοί’ εκπαιδευτικοί φαίνεται να ενστερνίζονται σε κάποιο βαθμό τις
σύγχρονες θρησκειοπαιδαγωγικές αρχές των νέων Α.Π.Σ., αλλά δεν καταφέρνουν να
τις μετουσιώσουν σε διδακτική πράξη.
Διαφαίνεται έτσι, μία απόσταση ανάμεσα στην θεωρία και την εκπαιδευτική
πρακτική σε ένα ποσοστό θεολόγων, όπως επίσης διαπιστώνεται και η ανάγκη της
βαθύτερης και αποτελεσματικότερης γνώσης των Α.Π.Σ. από μέρους των εκπαιδευτικών.
Γίνεται σαφές ότι δεν αρκούν οι καλές προθέσεις για την αναθεώρηση στην πράξη
πεπαλαιωμένων και βαθιά εδραιωμένων εκπαιδευτικών πρακτικών, αλλά καθίσταται
επιτακτική η ανάγκη τακτικών επιμορφώσεων, όπως επίσης και αξιοποίησης πρακτικών
όπως η αυτενέργεια και η έρευνα – δράση. Αυτές οι πρακτικές αναπτύσσονται κατά
κόρον στο εξωτερικό από τους εκπαιδευτικούς προκειμένου αυτοί να μπορέσουν να
υιοθετήσουν αποτελεσματικά τις αλλαγές που καλούνται να υλοποιήσουν (Biesta &
Tedder, 2007; Fullan, 1993; Singh-Pillay & Samuel, 2017).
Τελικά η έρευνα φαίνεται να επιβεβαιώνει αυτό που τονίζει η διεθνής και ελληνική
βιβλιογραφία: η διαρκής επιμόρφωση φαίνεται να είναι ο απαραίτητος δρόμος για να
γίνει πράξη μία αλλαγή (Livingston, 2016; University of Toronto, 1992; Καραμούζης,
& Τσιρέβελος, 2018; Καραμούζης, Φωκίδης, & Τσιρέβελος, 2019; Δακοπούλου, Καυκά,
& Μανιάτη, 2018). Έχει διαπιστωθεί ότι οι διαρκείς επιμορφώσεις είναι sine qua
non προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα των βιωματικών μεθόδων και της
ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας (Κουκουνάρας Λιάγκης & Γκρίλης, 2019, σσ. 1920), αλλά και για την καλλιέργεια, γενικότερα, μίας ‘κουλτούρας αλλαγής’, που είναι
απαραίτητη για την θετική ανταπόκριση της εκπαίδευσης στις ανάγκες ενός κόσμου
που αλλάζει διαρκώς (Livingston, 2016; Fullan & Hargreaves, 1991). Όπως θα έλεγαν
ο Fullan και οι συνεργάτες του, ο αποτελεσματικός εκπαιδευτικός είναι αυτός που
θέλει και μπορεί να είναι ταυτόχρονα και μαθητής: ένας δραστήριος εκπαιδευόμενος
που συνεχώς αναζητά, αξιολογεί, εφαρμόζει και μεταδίδει τη γνώση καθ ‘όλη τη
διάρκεια της σταδιοδρομίας του (University of Toronto, 1992).
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Πρώτη φορά μοριοδοτούμενη επιμόρφωση για τη
Θρησκευτική Εκπαίδευση στην Α/θμια και Β/θμια
Εκπαίδευση από το μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο της χώρας.

E-learning πρόγραμμα ασύγχρονης επιμόρφωσης και εκπαίδευσης του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

«Παιδαγωγική και Διδακτική Μεθοδολογία της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης:
Διδάσκοντας Θεολογία και Θρησκειολογία στην Α/θμια και Β/θμια
Εκπαίδευση»,
Διάρκεια: 7,5 μηνών και 324 ωρών
προσφέρει
•

ECVET και τα μέγιστα μόρια στους διορισμούς και τις επιλογές στελεχών στην Εκπαίδευση,
και σε άλλες προκηρύξεις του Δημοσίου.

•

100% ασύγχρονη επιμόρφωση και εκπαίδευση, η οποία δεν χρειάζεται μετακίνηση και δέσμευση
ωρών για συναντήσεις μέσω υπολογιστή. Ο συμμετέχων/χουσα ρυθμίζει ο ίδιος/η ίδια το
πρόγραμμα ανάλογα με τον χρόνο του/της.

Διδάσκουν Καθηγητές τριών Πανεπιστημίων, Θεολογικών και Παιδαγωγικών Σχολών και 5
Τμημάτων (Θεολογίας, Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας, Παιδαγωγικό Δημοτικής
Εκπαίδευσης-Ε.Κ.Π.Α., Θεολογίας Α.Π.Θ., και Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου
Αιγαίου).
Κάνετε αίτηση για το επόμενο τμήμα: https://learninn.gr/paidagogiki-didaktiki-methodologia-tisthriskeytikis-ekpaideysis/
•

Προσφέρει 2 μόρια στους πίνακες κατάταξης διορισμού και αναπληρωτών εκπαιδευτικών
και μόρια στην επιλογή στελεχών εκπαίδευσης, διευθυντών και υποδιευθυντών.

•

Απονέμει Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης» και Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού
Europass.

•

Προσφέρει πολλές απαλλαγές έως 30% και η πληρωμή γίνεται σε δόσεις ώστε να διευκολύνονται
όλοι.

Κάντε αίτηση τώρα https://learninn.elke.uoa.gr/aitiseis/
Πληροφορίες: info@learninn.gr, 2107275735 (11:00-14:00)
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Περίληψη
Η παιδαγωγική αξία του μύθου και η αξιοποίησή του στην κινητοποίηση
της εμπειρίας του ανθρώπου (Dewey, 1982) είναι αδιαμφισβήτητη μέσα στο
χρόνο. Το ίδιο αδιαμφισβήτητη αλλά και αναγκαία είναι και η αξιοποίηση της
λογοτεχνίας, ως μέσου για την γνωριμία του διδασκόμενου με τον κόσμο και την
πραγματικότητα, μέσα από τον παραβολικό τρόπο που χρησιμοποιεί η τέχνη
(Θωμά, 2017).
Το παρόν άρθρο, το οποίο βασίζεται στη Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία
μου με τίτλο: Θεολογικά ζητήματα στην πεζογραφία της Ελένης Λαδιά, που
υποβλήθηκε στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο για την απόκτηση του Master
of Arts στο Πρόγραμμα Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία (2018), αποπειράται
να παρουσιάσει σύγχρονους λογοτεχνικούς μύθους οι οποίοι ανιχνεύονται
στο πεζογραφικό έργο της Ελένης Λαδιά και μπορούν να συμβάλλουν στην
διδασκαλία του Μαθήματος των Θρησκευτικών.
Η Ελένη Λαδιά, πολυγραφότατη και πολυβραβευμένη συγγραφέας, της οποίας
το έργο πρώτη φορά μελετάται υπό το πρίσμα της θεολογίας, διαθέτει εξαιρετική
γλώσσα, ποιητική και φιλοσοφική σκέψη, λόγο πλήρη ιδεών, με κυρίαρχες
τις μεταφυσικές αγωνίες. Η λογοτεχνία της αποτελεί πρόσφορο έδαφος για
θεολογικές αναζητήσεις, κοινωνικούς και υπαρξιακούς προβληματισμούς.
Στα πρόσωπα των ηρώων της οι αναγνώστες, μαθητές και εκπαιδευτικοί,
θα συναντήσουν άλλες φορές τον εαυτό τους και άλλες τον πλησίον, κυρίως
όμως θα συναντηθούν με ένα συγγραφικό πνεύμα το οποίο υπερασπίζεται το
δικαίωμα στην πίστη, την απιστία, την αναζήτηση ή την αβεβαιότητα, με την
ίδια ισχυρή κάθε φορά δύναμη που τόσο πολύ έχει ανάγκη ο νέος άνθρωπος
για να ταυτιστεί, να διαμορφώσει το δικό του κοσμοείδωλο και να αισθανθεί
αποδεκτός.
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Η μεθοδολογία είναι ερμηνευτική και η συγκέντρωση των δεδομένων έγινε με
την μελέτη ολόκληρου του εκδοθέντος ως το 2018 πεζογραφικού έργου της
συγγραφέως.
Ενδεικτικά προτείνονται σημεία της διδακτέας ύλης (2018-2019), των οποίων
η προσέγγιση θα μπορούσε να ενισχυθεί από τα αναφερόμενα λογοτεχνικά
κείμενα.
Λέξεις κλειδιά: Θεός, άνθρωπος, θρησκεία, εκπαίδευση, λογοτεχνία.
Abstract:
The pedagogical value of myth and its use to teaching and mobilization the
experience of student’s (Dewey, 1982) is unquestionable over time. Equally
indisputable but also necessary is the exploitation of literature as a means of
getting to know the world and reality, taught through the parabolic way that
used from the art.
This article, based on my Master Thesis: Theological Issues in Eleni Ladia’s prose,
submitted to the Hellenic Open University, for the degree of Master of Arts,
Studies in Orthodox Theology (2018), attempts to present contemporary literary
myths that are traced back to Ladia’s prose and which can be used in the
teaching of Religious Education, because the author’s work is distinguished not
only for its philosophical condensation and the poetry of writing, but also of its
existential concerns.
Eleni Ladia is a prolific and award-winning writer whose work is being studied
for the first time in the context of theology, has an articulate writing, full of ideas,
dominated of metaphysical anxieties. Her literature is an appropriate ground
for theological quests and social reflections. Readers, students and teachers, feel
aligned with the heroes of her stories, in such a way that either they meet
themselves or thy neighbour, or they meet an authorial spirit, that defends the
human right to faith, to infidelity, to search or in uncertainty, with the same
powerful strength that the young individual needs so much to self-identify, to
shape his own worldview and feel acceptable. The methodology is interpretative
and the data were collected through studying the entire prose work that was
published until 2018.
Along with the interpretative conclusions, are being suggested indicative points of
the curriculum (2018-2019) whose approach could be enhanced by the referenced
literary texts.
Key words: God, human, religion, education, prose.

1. Εισαγωγή
Η χρήση της τέχνης μπορεί να φανεί πρόσφορη για τη διδασκαλία του Μαθήματος
των Θρησκευτικών, τη διεύρυνση των οριζόντων των διδασκομένων, την πρόσληψη
σύγχρονων ζητημάτων και τη δημιουργία προβληματισμών και βιωματικών απεικονίσεων
της αλήθειας εντός τους. Εξάλλου, κατά τον Dewey, κάθε έργο τέχνης δεν είναι μια
παράσταση της πραγματικότητας αλλά μια αναπαράστασή της μέσα από την οποία
επιτρέπεται μια απόλυτα προσωπική αποτύπωση και ερμηνεία της (1980).
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Ο Μ. Προύστ (2004) στο κείμενό του Ημέρες Ανάγνωσης, το οποίο δημοσιεύθηκε
πρώτη φορά το 1909, περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η λογοτεχνία ενεργοποιεί
τη φαντασία του αναγνώστη, τον βοηθά να ανακαλύψει τον εσωτερικό του κόσμο και
βεβαίως να αντιληφθεί το περιβάλλον του. Στην ίδια κατεύθυνση και ο Ζ. Π. Σαρτρ
(2006) στο δοκίμιο του 1949 με τίτλο Τι είναι Λογοτεχνία, ισχυρίζεται πως για την
κατανόηση ενός κειμένου χρειάζεται ο αναγνώστης να νοηματοδοτήσει ο ίδιος τις έννοιες
που περιέχονται σε αυτό αξιοποιώντας τόσο τη φαντασία του όσο και την αντιληπτική
του ικανότητα. Αυτή η ονομαζόμενη και «έντεχνη συλλογιστική», σκοπό της έχει να
βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να εντάξουν οργανικά την τέχνη στο μάθημά τους, ώστε
να οξύνουν τη φαντασία των μαθητών για να αποκτήσουν σταδιακά αυτοπεποίθηση
για την ανάπτυξη και την έκφραση των σκέψεών τους, ενώ παράλληλα θα αναπτύξουν
τη δυνατότητα να δημιουργούν ποικίλες ερμηνευτικές συνδέσεις ανάμεσα στα έργα
τέχνης και την διδασκόμενη ύλη (Κόκκος, 2011).
Το θρησκευτικό φαινόμενο, ωστόσο, είναι ένα από εκείνα, στο οποίο μπορούν
εύκολα να θεωρηθούν «δεδομένες» και «ορθές» συνήθειες, σκέψεις και απόψεις οι
οποίες έχουν παγιωθεί τόσο στους διδασκόμενους (κάποτε και τους διδάσκοντες) όσο
και στην κοινωνία. Στην προσπάθεια του εκπαιδευτικού να συμβάλει στην αναθεώρηση
αυτών των απόψεων και να οδηγήσει τους μαθητές του στην ορθή γνώση, μέσα από
ένα μάθημα απαλλαγμένο από οποιεσδήποτε ηθικιστικές, κατηχητικές και ομολογιακές
εξαρτήσεις (Ματσούκας, 1981), η τέχνη και οι μέθοδοι ολιστικής πρόσληψής της, όπως
αυτές αξιοποιούνται στις πιο σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες της Μετασχηματίζουσας
Μάθησης (Καγιαβή, 2016), μπορούν να φανούν εξαιρετικά χρήσιμες.
Σε αυτήν την κατεύθυνση οφείλουμε να λαμβάνουμε υπόψη ότι ο κόσμος απαρτίζεται
από πολλές θρησκευτικές έννοιες, οι οποίες πρέπει να νοηματοδοτηθούν βιωματικά
μέσα από τη διδακτική πρακτική, όχι απαραίτητα από το προσωπικό βίωμα, ώστε να
γίνουν αντιληπτές και κατανοητές από τους μαθητές, μέσα στο πλαίσιο θρησκευτικής
εκπαίδευσης και όχι σε ένα πλαίσιο απουσίας της, αν θέλουμε να μιλάμε για αυτό
που ονομάζει ο Μ. Κουκουνάρας-Λιάγκης «Μετασχηματιστική και Μεταμορφωτική
Θρησκευτική Εκπαίδευση» (2017).

2. Μπορεί να διαλεχθεί η θεολογία με τη λογοτεχνία (και τις
άλλες τέχνες);
Ο αείμνηστος Π. Νέλλας πίστευε ότι είναι αδύνατον ο Θεός να συγκινήσει και να αγγίξει
τον κόσμο αν δεν χρησιμοποιήσει τις κάθε φορά σύγχρονες ανθρώπινες πραγματικότητες
ή, όπως γράφει ο Π. Καλαϊτζίδης, δεν νοείται θεολογία που να μην προσλαμβάνει την
«σάρκα» του καιρού της. Ο ίδιος επισημαίνει, επίσης, πως στις μέρες μας τον ρόλο
της συγκεφαλαίωσης των αληθειών της θύραθεν γνώσης, τον οποίο είχε κατά τον 4ο
μ. Χ. αιώνα η φιλοσοφία, σήμερα αναλαμβάνει η λογοτεχνία, η οποία καλείται να
διατυπώσει ένα όραμα αλήθειας και καθολικότητας (Καλαϊτζίδης, 2004).
Ο Χ. Σταμούλης, μάλιστα, ανατρέχει στον όσιο Πορφύριο για να σημειώσει πως ο
Χριστιανός πρέπει να έχει ποιητική ψυχή, να γίνει ποιητής, διατηρώντας τις επιφυλάξεις
του απέναντι στη θεολογία των «εγγυημένων προφητειών» και του ψεύδους, η οποία
αδυνατεί και να κατανοήσει και να συνομιλήσει με την πραγματικότητα (2016).
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Η Κ. Κεφαλέα, επίσης, δεν επισημαίνει απλώς τη λογοτεχνική αξία της Βίβλου, η
οποία αναγνωρίζεται τόσο από τους θρησκευόμενους, όσο και από τους αγνωστικιστές
και τους άθεους, αλλά σημειώνει ότι κατά τον 20ο αι. οι μελετητές προτείνουν την
ανάγνωση της Αγίας Γραφής ως λογοτεχνίας λόγω του αφηγηματικού της πλούτου. Η
ίδια εξάλλου στα μελετήματά της, αναδεικνύει πόσο έχουν συνομιλήσει παγκοσμίως
οι λογοτέχνες με τις ιδέες και τα θέματα των ιερών κειμένων, επιβεβαιώνοντας όχι
μόνο την λογοτεχνικότητα, αλλά και τη διαχρονικότητά τους (2018). Εξάλλου: «κάθε
γλώσσα, επομένως και η γλώσσα ενός λογοτεχνικού κειμένου, μπορεί να αποτελεί
μυστήριο κοινωνίας με τον Θεό» (Αθανασοπούλου-Κυπρίου, 2009, σ. 36).

3. Γιατί την πεζογραφία της Ελένης Λαδιά;
Επιλέξαμε ως παράδειγμα διαλόγου θεολογίας και λογοτεχνίας να «συναντήσουμε»
τους ήρωες της Ελένης Λαδιά, διότι θεωρούμε ότι ομοιάζουν με τους μαθητές μας.
Τα πρόσωπα των έργων της έχουν πολλές φορές τα χαρακτηριστικά του εφήβου
που ανθίσταται, αμφιβάλλει και αμφισβητεί κάθε είδους αυθεντία. Είναι σύγχρονοι,
ευαίσθητοι και ευάλωτοι, αντιδρούν στην ισοπέδωση και την αδικία και οραματίζονται
έναν κόσμο δίκαιο με κυρίαρχη δύναμη το όντως καλό. Είναι δηλαδή ηλικιακά και
συναισθηματικά «συγγενείς» με τους μαθητές και, υπ’ αυτήν την έννοια, περισσότερο
εύληπτοι, προσιτοί και οικείοι. Μέσα από τις προσωπικές τους ιστορίες αναζητούνται
και διερευνώνται, ζητήματα πίστης και ήθους, εκτροπές και αιρέσεις, η αγιότητα
και η τρέλα, ο ίδιος άνθρωπος και βεβαίως ο Θεός, χωρίς κανενός είδους δογματική
«συμμόρφωση» (Καλαϊτζίδης, 2004), αλλά με την ελευθερία που επιφυλάσσει η
δημιουργός στα δημιουργήματά της και την απαραίτητη απομύθευση (Ματσούκας,
2016β), που η θεολογία έχει ανάγκη για να αγγίξει τους ανθρώπους οδηγώντας τους
σε αναστοχασμό (Θωμά, 2017).
Τα σημεία από το λογοτεχνικό έργο της Ελένης Λαδιά τα οποία παρουσιάζουμε
παρακάτω κρίνουμε ότι προσφέρονται για την πραγμάτευση ζητημάτων
θρησκευτικότητας, αλλά και για να συζητήσουμε μέσα στην τάξη και, αν το θέλετε,
να πυροδοτήσουμε ερωτήματα αναφορικά με τον Θεό.

4. Ο Θεός
Ο Θεός είναι πανταχού παρών στο έργο της Ελένης Λαδιά, ακόμη και όταν δεν
αναφέρεται σε Αυτόν. Ο Θεός της, ωστόσο, δεν έχει πάντα ούτε τη μορφή ούτε τις
ιδιότητες του χριστιανικού. Ο θρησκευτικός πλουραλισμός είναι κυρίαρχος στη γραφή
της. Σε ολόκληρο το έργο της η συγγραφέας σέβεται την κάθε πίστη, αποδίδοντας
ηθικό μέγεθος και σε προσωπικότητες οι οποίες παρεκκλίνουν από το ορθόδοξο δόγμα,
δεν θρησκεύουν ή είναι αλλόδοξες. Στη λογοτεχνία της κάθε τι το εξωλογικό και το
υπέρλογο αναδεικνύεται ή μεταμορφώνεται, κατά έναν τρόπο μυστηριακό, γοητευτικό
και άρρητο, σε Ιερό.
Μια βαθύτατη συνείδηση απουσίας, ένας οντολογικός σχεδόν αποχωρισμός, διατρέχει
το σύνολο της πεζογραφίας της, αναδεικνύοντας το κάλλος που διέπει τη σχέση με
τη Δημιουργία και τη δυσαρμονία της Πτώσης (Σταμούλης, 2004). Πολλές φορές
Θεός και θάνατος γίνονται συνώνυμες δυνάμεις, καθώς ο άνθρωπος, τυραννισμένος,
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κατατρύχεται από τον Δημιουργό του. Άλλοτε πάλι είναι εκδηλώσεις του Ιερού, οι
οποίες βοηθούν να αντιληφθούμε την ύπαρξή του ως «το εντελώς άλλο», το οποίο
μπορεί να εμφανίζεται σε πραγματικότητες του κόσμου μας (Eliade, 2002).
Όταν στις σελίδες της ζη ο χριστιανικός Θεός, τότε αυτό γίνεται, κυρίως, μέσα
από την Αγάπη. Ήρωες ζυμωμένοι με αυτό το «υλικό», προσφέρονται θυσία στον
συνάνθρωπο και αναλίσκονται στην αιώνια μάχη ενάντια στο κακό.
Τα σημεία και τα σύμβολα που χρησιμοποιεί έχουν, ως σχήματα του λόγου, εκείνες
τις διαστάσεις που τους αποδίδει ο Π. Ρικαίρ: «Κοσμική», διά της οποίας υφαίνεται
η σχέση με το Ιερό, «Ονειρική», μέσω της οποίας διαφαίνονται οι λειτουργίες της
ανθρώπινης ψυχής και «Ποιητική», η οποία αποτελεί τρόπο έκφρασης της οντολογικής
πραγματικότητας (2002).

4.1 Ο Σχιζοφρενικός Θεός
Στο ομότιτλο διήγημα της συλλογής, «Ο σχιζοφρενικός θεός», ο αρσενικός αφηγητής
βοά γεμάτος πόνο: «θεέ μου γιατί δεν μου αποκρίνεσαι;» (Λαδιά, 2005) κι είναι τόσο
κοντά στο: «Ὁ Θεὸς, ὁ Θεός μου, πρόσχες μοι· ἵνα τί ἐγκατέλιπές με;» (Ψαλμ. 21:2).
Άλλες πάλι στιγμές, στις αφηγήσεις, αναπολεί τις πρώτες εμπειρίες της «δημιουργίας»
τότε που: «Πριν αιώνες παίζαμε με τον θεό στο λιβάδι με την αθωότητα των μικρών
προβάτων» (Λαδιά, 2005, σ. 311).
Η διήγηση ακολουθεί μια θεολογική αντιστροφή, θα λέγαμε, του 22ου Ψαλμού,
ενός Ψαλμού που από την αρχή ως το τέλος αποτελεί μια προσευχή (Ρικαίρ, 2005).
Αντί για τον Θεό που ως «Κύριος ποιμαίνει με και οὐδέν με ὑστερήσει», ο άνθρωπος
έχει την φροντίδα του Θεού και δεν του στερεί τίποτα. Του φέρνει μαλακό ψωμί για
τα γερασμένα του δόντια. Τον ακολουθεί παντού και καλύπτει όλες του τις ανάγκες.
Η συγγραφέας περιγράφει με τρυφερότητα έναν Θεό ευάλωτο και ταυτόχρονα
σπλαχνικό, έναν Θεό, που, ενώ τα λησμόνησε όλα, «δεν ξέχασε» να είναι Δημιουργός,
να πλάθει ανθρώπους από πηλό, να πλάθει δημιουργήματα που, ακόμη και τα πιο
ατελή, τα αγαπά διατρανώνοντας την ιερότητα της ύπαρξης και την οδό της αγάπης
του όντως βιβλικού Δημιουργού (Αγόρας, 2002).

4.2 Ο Θεός Ζήτα
Ο Θεός Ζήτα μάς εμφανίζεται να είναι απευθείας γεννημένος από τις Νεοπλατωνικές
θεωρίες (Τερέζης, 2008). Άλλοτε κυρίαρχος και άλλοτε έρημος, άλλοτε προσηλωμένος
στην ύλη και άλλοτε αρνητής της και, βεβαίως, όχι μοναδικός δημιουργός (Ματσούκας,
1997) αφού: «Του μίλησε ένα παράξενο ον, που πρώτη φορά έβλεπε ο θεός Ζήτα.
Αμέσως σκέφτηκε ότι θα δημιουργήθηκε στην εποχή όπου αυτός βρισκόταν σε λήθαργο»
(Λαδιά, 2005, σ. 194). Ποιος είναι αυτός ο Θεός;
Ο απόλυτος ανθρωπομορφισμός είναι χαρακτηριστικό και αυτού του δημιουργήματος
της συγγραφέως. Αλλά και η αντιστροφή των θεολογικών τύπων. Δεν έχουμε πια έναν
Θεό ο οποίος δεν υπόκειται σε καμία ανάγκη, αλλά έναν Θεό που ζωοποιείται από
την λατρεία που του δείχνουν τα «μικρά φοβισμένα όντα» (Λαδιά, 2005, σ. 195),
ανταποκρινόμενος, ως ένας Γιαχβέ της Εξόδου, στον θρήνο τους (Τερέζης, 2008).
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Είναι άραγε αυτό μια κριτική στην ανθρώπινη θρησκευτικότητα, μια διαπίστωση
για το μάταιο της ειδωλοποίησης ανθρώπινων προσώπων ή είναι αποτέλεσμα της
θλίψης με την οποία περιβάλλει τα όντα η συγγραφέας; Ο Ζήτα είναι «όντως Θεός»
ή είναι ένα σύμβολο με το οποίο ταυτίζεται ο θρυμματισμένος και ειδωλοποιημένος
άνθρωπος, είναι ο Ζήτα ή ο «Ζήτω»;

Εφαρμογή
Τα διηγήματα «Ο σχιζοφρενικός θεός» και «Ο θεός Ζήτα», προσφέρονται για
την διδασκαλία των Θρησκευτικών της Γ’ Γυμνασίου και μάλιστα για την 4η ενότητα
η οποία έχει τον τίτλο: «Πού είναι ο Θεός;» Η οδύνη του σύγχρονου κόσμου και το
αίτημα της σωτηρίας από το κακό.
Ηλικία μαθητών: 15 ετών
Μέθοδος: Μεικτή (ερμηνευτική και αναπαραστατική)
Οι μαθητές καλούνται:
α) να αναγνώσουν το κείμενο και να υπογραμμίσουν το σημείο που τους έκανε
εντύπωση,
β) να επεξεργαστούν με την ομάδα τους το κείμενο και να βρουν τα κοινά σημεία
στις απόψεις των ομάδων,
γ) να αναδιηγηθούν τις ιστορίες συμπλέκοντάς τες με την βιβλική αφήγηση,
δ) να παίξουν παιχνίδια ρόλων: 1. άνθρωπος - θεός 2. ο θεός στο εδώλιο 3. ο
άνθρωπος στο εδώλιο (ανακριτική καρέκλα),
ε) ολοκληρώνοντας την εργασία τους καλούνται να γράψουν ένα γράμμα στον Θεό
και ένα στον Πρόεδρο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, προτείνοντάς τους λύσεις
για τα δεινά της ανθρωπότητας.
Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα: Οι μαθητές/μαθήτριες
α) να προσεγγίζουν τη βιβλική αφήγηση της δημιουργίας,
β) να νοηματοδοτούν σύμφωνα με την ορθόδοξη χριστιανική αντίληψη έννοιες
όπως δημιουργία, κακό, αδικία, δίκαιο, αγάπη, φροντίδα, εγκατάλειψη, ευθύνη, και
γ) να αντιλαμβάνονται την ευθύνη του ανθρώπου για τα κακά και τις δυσκολίες
του σύγχρονου κόσμου.

4.3 Η αναζήτηση του Θεού
Η εξομολόγηση του Αργύρη – Συμεών, στο μυθιστόρημα Η Χάρις (Λαδιά, 2009),
αποτελεί μια εξαιρετική ψυχογραφία του «δυαδικού ανθρώπου», (Λαδιά, 2009, σ.
49) ενός πλάσματος που επιθυμεί φλογερά να πιστέψει, αλλά δεν το κατορθώνει. Ο
ήρωας παραδίδεται από την συγγραφέα, εξαντλημένος, «κατακερματισμένο άθυρμα»,
στην ανυπαρξία. Αναρωτιέται αν είναι απλώς ο διχασμένος ή καλύτερα ο δυαδικός
άνθρωπος που φανερώνουν τα δύο ονόματά του Αργύρης – Συμεών ή αν είναι ένα
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τίποτα που ταυτίζεται με την παύλα ανάμεσα τους. «Κάτι το μεταβατικό, το ακόμη
ασχημάτιστο, αφού δεν αναγνώριζα μεν την λογική (δεχόμουν την ανεπάρκειά της),
αλλά δεν μπορούσα να προσχωρήσω και στο υπέρλογο;» (Λαδιά, 2009, σ. 53).
Η περιγραφή της Ελένης Λαδιά βρίσκεται σε συμφωνία με τις δογματικές
διδασκαλίες για τη γνώση περί Θεού. Διαβάζουμε, για παράδειγμα, στον π. Δημήτριο
Στανιλοάε (2011, σσ. 8-9): «Είναι αλήθεια ότι και στη λογική γνώση ο άνθρωπος
αντιλαμβάνεται ότι η απειρία του Θεού είναι επέκεινα και διαφορετική απ’ ό,τι μπορεί
να περιλάβει μια διανοητική έννοια. Γι’ αυτό την διορθώνει με την άρνησή της. Αλλά
και η άρνηση αυτή είναι επίσης μια διανοητική έκφραση». Η διατύπωση αυτή δεν
απέχει πολύ από το «ακατάληπτον» του θείου που εκφράζει ο Ιωάννης Δαμασκηνός
στο Έκδοσις Ακριβής της Ορθοδόξου Πίστεως (2009, σ. 26) και το οποίο φαίνεται
να γνωρίζει πολύ καλά η συγγραφέας, η οποία κατέχεται από αυτήν την άποψη σε
όλο της το έργο.
Το συγκλονιστικότερο σημείο, ωστόσο, του αφηγήματος είναι ότι αναδεικνύεται η
αδυναμία του ανθρώπου να αναγνωρίσει την αλήθεια, ακόμη και αν αυτή βρίσκεται
μπροστά στα μάτια του. Η Ελένη Λαδιά, με την υπόμνηση της πορείας προς
Εμμαούς,αφήνει παρακαταθήκη μία φράση που αποτυπώνει πικρά την ανθρώπινη
άγνοια: «κάθε οδός απόφασης είναι ένας συμβολικός δρόμος προς Εμμαούς, δίπλα
σου πάντα περπατά η αλήθεια και δεν την βλέπεις» (Λαδιά, 2009, σ. 51).

4.4 Μοίρα και ελευθερία
Στο μυθιστόρημα Η Χάρις, η Ελένη Λαδιά, εισαγάγει πλήθος στοχασμών και ιδεών
που επιδέχονται θεολογικής ανάγνωσης.
Το πρώτο που συναντά ο αναγνώστης είναι η έννοια του αυτεξούσιου. Το ερώτημα
αντιστρέφει ο αφηγητής: «Ρωτούσες για το αυτεξούσιο κι εγώ σου ανταπαντώ: υπάρχει
ελευθέρα βούληση στον συγγραφέα ή είναι έρμαιο της έμπνευσής του;» (Λαδιά, 2009,
σ. 15).
Η έννοια της μοίρας έναντι της ελευθερίας, η έννοια του πεπρωμένου με τους
βασανιστικούς κανόνες του,αναδεικνύονται στις σελίδες του βιβλίου μέσα από τις
σκέψεις και τους συλλογισμούς των ηρώων.
Το ζήτημα της ελευθερίας, ως σθεναρής αντίστασης στον δημιουργό και στην όποια
προδιαγεγραμμένη μοίρα, εμφανίζεται επίσης στο μυθιστόρημα Η Φερέοικη (Λαδιά,
2016). Εκείνη, η ηρωίδα – δημιούργημα, περιπλανάται άλλοτε μέσα στις σκέψεις και
τις ιδέες της συγγραφέως κι άλλοτε στις μνήμες ή στις ιστορίες που προορίζει γι’
αυτήν η Ελένη Λαδιά. Ανώνυμη, φερέοικη, κουβαλάει σαν χελώνα τον οίκο της και
όλα τα υπάρχοντά της. Με τραυματισμένα τα αισθήματά της από το βαρύτατο πένθος
της μητρικής απώλειας, αρνείται την ζωή και την ύπαρξη.
«Το μυθιστόρημα διαπραγματεύεται το “άλαστον” πένθος και φορτίζεται από αυτό.
Διαπραγματεύεται την ελπίδα και την απελπισία, τον θάνατο και την ανάσταση, τη
ζωή και τον πόνο. Δεν αποτελεί απλώς μια αφήγηση αλλά ένα διαρκές ψυχογράφημα,
ένα όνειρο ή έναν καρδιακό ψίθυρο» (Λιντζαροπούλου, 2016).
Η ευαισθησία του περιγραφόμενου προσώπου θυμίζει στους θρήνους της τον
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πληγωμένο Θεολόγο ποιητή, τον Γρηγόριο Ναζιανζηνό, έναν φερέοικο άγιο που μας
άφησε παρακαταθήκη σπάνιας αξίας ποιήματα και κείμενα, πολλά από αυτά στη
δύση του βίου του (Παπαδόπουλος, 1999).
Ανάμεσά τους ξεχωρίζει παρηγορητική η επιστολή στον ρήτορα Ευδόξιο: «Ερωτάς
πώς τα ημέτερα και λίαν πικρώς. Βασίλειον ουκ έχω, Καισάριον ουκ έχω, τον
πνευματικόν αδελφόν και τον σωματικόν. “Ο πατήρ μου και μήτηρ μου εγκατέλειπόν
με”, μετά του Δαβίδ φθέγγομαι. Τα του σώματος πονηρώς έχει, το γήρας υπέρ κεφαλής,
φροντίδων επιπλοκαί, πραγμάτων επιδρομαί, τα των φίλων άπιστα, τα της Εκκλησίας
αποίμαντα. Έρρει τα καλά, γυμνά τα κακά, ο πλούς εν νυκτί, πυρσός ουδαμού, Χριστός
καθεύδει. Τί χρή παθείν; Μία μοι των κακών λύσις, ο θάνατος. Και τα εκείθεν μοι
φοβερά, τοις εντεύθεν τεκμαιρομένω». (Παπαδόπουλος, 1999, σσ. 495-529).
Η συγγραφέας είναι ένας προφήτης που βοά στην έρημο της καθημερινότητας
αποκαλύπτοντας την ζοφερή πραγματικότητα: «Πόλεμος, αίμα, ξεριζωμός από τα
πατρώα εδάφη, άγρια, θανατηφόρα κύματα και χάρτινα καραβάκια που στοιβάζονταν
δεκάδες άνθρωποι. Δεν χρειαζόταν να της δείξω εικόνες της τηλεόρασης ή των
περιοδικών, έφθανε μία ζωντανή εικόνα για να αποδείξει πόσο πάμφθηνη έγινε η
ανθρώπινη ζωή» (Λαδιά, 2016, σ. 19).

Εφαρμογή
Αποσπάσματα από τα μυθιστορήματα Η Χάρις και Η Φερέοικη, προσφέρονται για την
διδασκαλία των Θρησκευτικών της Α΄ Λυκείου, συγκεκριμένα για τη Διδακτική Ενότητα
1.1 «Αναζήτηση του Θεού», από τη Θεματική Ενότητα1 «Άνθρωπος/πρόσωπο», αλλά
και οι Διδακτικές Ενότητες για την «Ελευθερία», την «Αγάπη», τα «Δικαιώματα»,
την «Ισότητα» και την «Ευθύνη»,από την 4η Θεματική Ενότητα, η οποία διερευνά το
θέμα «Αξίες».
Ηλικία μαθητών: 16 ετών
Μέθοδος: Μεικτή (ερμηνευτική και αναπαραστατική)
Οι μαθητές καλούνται:
α) να αναγνώσουν το κείμενο και να υπογραμμίσουν το σημείο που τους έκανε
εντύπωση,
β) να επεξεργαστούν με την ομάδα τους το κείμενο ως προς το ερώτημα: συγκρίνετε
τους δικούς σας προβληματισμούς με τους προβληματισμούς ενός ήρωα, που θα
επιλέξετε από την αφήγηση της συγγραφέως,
γ) να αναπαραστήσουν τα τοπία, όπως τα «βλέπουν» με την φαντασία τους,
ζωγραφίζοντάς τα, περιγράφοντάς τα ή δημιουργώντας ένα κολάζ εικόνων,
δ) να παίξουν παιχνίδια ρόλων με άξονα τον φόβο και την ελευθερία: 1. δικαστής
και κατηγορούμενος 2. άνθρωπος και Θεός,
ε) να αναπαραστήσουν τα πιο έντονα συναισθήματα των κειμένων σε «παγωμένη
εικόνα».
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Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα: Οι μαθητές/μαθήτριες
α) να εκφράζουν τις απόψεις τους στο περί Θεού ερώτημα,
β) να νοηματοδοτούν σύμφωνα με την ορθόδοξη χριστιανική αντίληψη έννοιες
όπως ελευθερία, αγάπη, κακό, αδικία, δίκαιο, φροντίδα, αγωνία, ευθύνη, φόβος, και
γ) να αντιλαμβάνονται την ευθύνη του ανθρώπου για τα κακά και τις δυσκολίες
του σύγχρονου κόσμου.

5. Ο Άνθρωπος
Ο άνθρωπος στο έργο της Ελένης Λαδιά «μετέχει των Θείων ενεργειών» (Ματσούκας,
2016), είτε ζώντας Θεοφάνειες που του επιφυλάσσει η φαντασία της συγγραφέως,
είτε βιώνοντας τον κόσμο ως Δημιουργία, γεγονός που τον καθιστά συμμέτοχο μιας
ιερής πραγματικότητας (Ματσούκας, 1992).
Στην προσπάθειά του να διαμορφώσει την προσωπική του ταυτότητα και το
θεώρημά του για τον κόσμο, άλλοτε αναζητά και άλλοτε αρνείται τον Θεό και μάχεται
μαζί Του, σε μια, απέλπιδα πολλές φορές, επιθυμία να κατακτήσει την ελευθερία του
(Γιαννουλάτος, 2005).
Η αναζήτησή του είναι κοπιώδης και σκληρή, οδυνηρή και αγωνιώδης, όσο για τις
μάχες του, διαγράφονται εξίσου οδυνηρές και αβάστακτες. Μάχες κυρίως διανοητικές
αλλά και πραγματικές, οι οποίες αναδεικνύουν σε κυρίαρχο το αίσθημα του φόβου.
Η γαλήνη, τις σπάνιες φορές που έρχεται στα γραπτά της Λαδιά, σχετίζεται με
το καλό, με τον γλυκό Ιησού, στο πρόσωπο του οποίου υποστασιάζεται η Αγάπη και,
βεβαίως, με την αρχαιοελληνική έννοια της αρετής, την αριστοτελική και Πατερική
«μεσότητα». «Έτσι ενώ τα πάθη και οι πράξεις βρίσκονται άλλοτε “εντεύθεν” του
πρέποντος και άλλοτε “εκείθεν”, η αρετή συναντά και υιοθετεί το ορθό μέτρο»
(Νικολαΐδης, 2003, σ. 11).

5.1 Χι ο Λεοντόμορφος
Διχασμένος άνθρωπος, αναζητητής και αρνητής του Θεού, είναι ο Χι ο Λεοντόμορφος
του ομώνυμου μυθιστορήματος. Από την παιδική ηλικία του φόβου, ο Χι, περνά
στην ηλικία της αμφισβήτησης του Θεού. Αφορμή αποτελεί η αναζήτησή Του και η
διαπίστωση ότι Αυτός παραμένει αδιάφορος, μη απαντώντας στις παρακλήσεις. «Ο
Χι σφραγίστηκε από κείνη την απουσία. Αισθάνθηκε κατάμονος και προδομένος»
(Λαδιά, 1986, σ. 45).Τότε γεννάται εντός του, αφενός, η αίσθηση μιας αποστολής και,
αφετέρου, της μοναδικότητας. Μέσα του αναβλύζει αιφνιδίως μια ώριμη δύναμη: «Δεν
υπάρχει Θεός, δεν θα ξαναπροσκυνήσω» (Λαδιά, 1986, σ. 45).
Πριν ολοκληρωθεί το μυθιστόρημα, η συγγραφέας μάς χαρίζει ένα δυνατό ύμνο
για την πίστη, από τα χείλη του ανώνυμου γέροντος του Όρους των Αμώμων - όπως
ονομαζόταν το Πεντελικό Όρος κατά τον Μεσαίωνα- απόδειξη του πόσο μπορεί η
πένα της να αναδεικνύει με την ίδια θέρμη τις διαφορετικές απόψεις και στάσεις
ζωής. Αξίζει, νομίζω, να παραθέσουμε ένα εκτενές μέρος του κειμένου: «Η αξία
της πίστης δεν είναι ότι λυτρώνει τον άνθρωπο ή αναπαύει το νου του. Η αξία της
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έγκειται στο ότι τον κάνει δικαιότερο απέναντι στα πράγματα, στο σύμπαν. Ή για
να μην φορτώνουμε τις λέξεις με ηθικό περιεχόμενο, που κατά πάσα πιθανότητα σε
ενοχλεί, η πίστη χαρίζει καλύτερη όραση. Πιστεύοντας ο άνθρωπος παρακολουθεί την
διαδικασία, την εξέλιξη και δεν προσκολλάται στο ερώτημα. Γιατί η πίστη, αντίθετα
απ’ ό,τι νομίζουν οι αγνωστικιστές και οι στοχαστές, δεν είναι το απόλυτο αλλά η
εξέλιξη» (Λαδιά, 1986, σ. 217).
Άποψη που δεν φαίνεται καθόλου μακρινή από το αξίωμα ότι η πίστη προηγείται
της πνευματικής γνώσης, έτσι όπως το διατυπώνει ο π. Δημήτριος Στανιλοάε (2001, σσ.
43-44): «Η δια της πίστεως Θεογνωσία που βασίζεται στην υπερφυσική Αποκάλυψη
είναι ανωτέρα από την φυσική λογική θεογνωσία την οποία μάλιστα διευρύνει,
ξεκαθαρίζει και στερεώνει», δηλαδή το Παλαμικό: «η μεν πίστις αυτή υπέρ νουν
όρασις εστίν» (Παλαμάς, 1999, σ. 48).

5.2 Αγιότητα και τρέλα
Η τρέλα, πολλές φορές στην πεζογραφία της Ελένης Λαδιά, ταυτίζεται με την απόλυτη
αποδοχή του υπέρλογου ή παράλογου, όπως κραυγάζει σπαρακτικά ο Κάιν: «Θεέ
μου δώσε μου την απόλυτη τρέλα: κατάστρεψέ μου το μυαλό. Θέλω να σε πιστέψω»
(Λαδιά, 1995, σ. 110).
Ωστόσο στην περίπτωση του δευτέρου Αντωνίου (Λαδιά, 2017), του κεντρικού
προσώπου του ομώνυμου διηγήματος, η τρέλα είναι ιδιότυπη και φαίνεται να ταυτίζεται
με την κοινωνική περιθωριοποίηση και ιδιαιτερότητα. Ο δεύτερος Αντώνιος είναι
μία μορφή από αυτές που σίγουρα όλοι έχουμε συναντήσει. «Πέταξε τα λαμπερά
του ενδύματα, φόρεσε ένα μαύρο ρούχο σαν ράσο, άφησε τα πυκνά του γένια να
μεγαλώσουν και εφοδιασμένος με ένα κομποσχοίνι προσευχόταν» (Λαδιά, 2017, σ.
69). Η Ελένη Λαδιά απαθανατίζει τον ήρωά της γλαφυρά, με σκοπό να τον ανυψώσει
στο ύψος της τρέλας η οποία επιθυμεί ή και γίνεται κάποιες φορές ταυτόσημη με
την αγιότητα.
Σε κάποιο από τα ταξίδια του ο δεύτερος Αντώνιος βλέπει μία κοπτική εικόνα στην
οποία φαίνεται ο άγιος Μπισόι (Παΐσιος), ο οποίος φορώντας τα γνωστά ενδύματα
των κοπτών μοναχών, πλένει τα πόδια του λευκοντυμένου Χριστού. Όμως δεν είναι
αυτό το θέαμα που συγκίνησε την ψυχή του ωραίου κοσμοπολίτη. Ο άνδρας αυτός
βιώνει μια βαθειά συνειδησιακή μεταστροφή εξ αιτίας της συνάντησής του με έναν
Χριστιανό κήρυκα, του οποίου τα γλυκά και φλογερά λόγια τον γοητεύουν και τον
μεταστρέφουν (Λαδιά, 2017, σ. 69). Περιφέρεται στους δρόμους του Αθηναϊκού κέντρου
και συγκεντρώνει είδη που μπορεί να χρειάζονται στους φτωχούς και κατατρεγμένους
που συναντά. Αποκτά φήμη αγίου και πνευματικού ανθρώπου. «Στο υπόγειο
διαμερισματάκι του κατέφθαναν συνεχώς αδαείς και άθλιοι για να εξομολογηθούν και
να πάρουν συμβουλές. Ο Αντώνιος είχε τόσο ταυτιστεί με το πρότυπο του ιερομόναχου,
ώστε έδινε ποινές και συγχωρήσεις λες και ήταν χειροτονημένος» (Λαδιά, 2017, σ. 71).
Μέσα στη φλογερή του πίστη, έως του σημείου της αυταρέσκειας, αισθάνεται ότι
βιώνει τους δικούς του Μακαρισμούς. Πένης και ακτήμων, ελεήμων και εγκρατής, είναι
βέβαιος ότι υπηρετεί τη δικαιοσύνη και την άνωθεν ειρήνη στο όνομα του Χριστού.
Είναι όμως όσα πράττει αρκετά για την αγάπη του Χριστού; Η Ελένη Λαδιά δίνει
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την απάντησή της χωρίς περιστροφές: «Από τότε μέσα στα καθήκοντα του Αντωνίου
ήταν να πηγαίνει στο σπίτι της Αντζουλίνας και να την περιποιείται. Κυρίως να της
πλένει τα πόδια, γιατί καθώς ήταν πάντα ξυπόλητη, τα βρώμιζε πολύ. Από τις πολλές
επισκέψεις του εκεί, θυμήθηκε και την κοπτική εικόνα που τον είχε εντυπωσιάσει.
Ο άνθρωπος έπλενε τα πόδια του Θεού, όπως κατά τον Νιπτήρα ο Θεός έπλενε τα
πόδια του ανθρώπου. Ο Αντώνιος όμως με τον καιρό έμαθε πως το καλύτερο ήταν να
πλένει ο άνθρωπος τα πόδια του ανθρώπου, όπως αυτός της Αντζουλίνας» (Λαδιά,
2017, σ. 75).

Εφαρμογή
Αποσπάσματα από τα μυθιστορήματα: Χι ο Λεοντόμορφος και Η Χάρις, καθώς και από
το διήγημα «Ο δεύτερος Αντώνιος»,προσφέρονται για τη διδασκαλία των Θρησκευτικών
της Α΄ Λυκείου, συγκεκριμένα για τις Διδακτικές Ενότητες 1.1 «Αναζήτηση του Θεού»
και 1.5 «Αγιότητα» από τη Θεματική Ενότητα 1 «Άνθρωπος/πρόσωπο», τις Διδακτικές
Ενότητες 2.1 και 2.5 από τη Θεματική Ενότητα 2 «Θρησκευτικότητα», αλλά και οι
Διδακτικές Ενότητες για την «Ελευθερία», την «Αγάπη», τα «Δικαιώματα», την
«Ισότητα» και την «Ευθύνη», από την 4η Θεματική Ενότητα, η οποία διερευνά το
θέμα «Αξίες».
Ηλικία μαθητών: 16 ετών
Μέθοδος: Μεικτή (ερμηνευτική και αναπαραστατική)
Οι μαθητές καλούνται:
α) να αναγνώσουν το κείμενο και να υπογραμμίσουν το σημείο που τους έκανε
εντύπωση,
β) να επεξεργαστούν με την ομάδα τους το κείμενο ως προς το ερώτημα: συγκρίνετε
τους δικούς σας προβληματισμούς με τους προβληματισμούς ενός ήρωα, που θα
επιλέξετε από την αφήγηση της συγγραφέως,
γ) να αναζητήσουν μέσα στο κείμενο «τύπους» ηρώων που τους είναι γνωστοί
είτε από άλλες αφηγήσεις, είτε από την πραγματικότητα,
δ) να παίξουν παιχνίδι ρόλων επιλέγοντας τρεις ήρωες από το κάθε μυθιστόρημα,
οι οποίοι θα συζητήσουν με τον Θεό,
ε) να αναπαραστήσουν την σκηνή του «νιπτήρα», έτσι όπως αυτή αναπαριστάται
στο διήγημα «Ο δεύτερος Αντώνιος».
Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα: Οι μαθητές/μαθήτριες
α) να αναγνωρίζουν τις διαφορετικές εκφράσεις της θρησκευτικότητας,
β) να νοηματοδοτούν σύμφωνα με την ορθόδοξη χριστιανική αντίληψη έννοιες όπως
ελευθερία, αγάπη, κακό, αδικία, δίκαιο, φροντίδα, αγωνία, ευθύνη, φόβος, μετάνοια,
αγιότητα, και
γ) να αντιλαμβάνονται την ευθύνη του ανθρώπου απέναντι στον κόσμο και τις
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προσωπικές δυνατότητες αλλαγής.

5.3 Κορυδαλλός οδύνης
Υπάρχει μία σημειολογικά παράξενη «σύμπτωση» στη Συλλογή Διηγημάτων Το άγιο
περιστέρι και ο Κορυδαλλός οδύνης. Η συλλογή ξεκινά με ένα χωρίο της Καινής
Διαθήκης από το Ευαγγέλιο του Μάρκου, στο οποίο ο Ιησούς μιλά για την ασυγχώρητη
αμαρτία της βλασφημίας κατά του Αγίου Πνεύματος και τελειώνει με την ομολογία
πίστης της «φωνής» της συγγραφέως στο υστερόγραφο που κλείνει το βιβλίο, και
αναφέρεται στα εθελοντικά μαθήματά της στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας των
Φυλακών Κορυδαλλού, από το 2012 έως το 2016, και τη συνεργασία της με τον
αείμνηστο δάσκαλο Γεώργιο Ζουγανέλη, έναν στρατευμένο Θεολόγο και μαχητή της
Αγάπης.
Γράφει: «Την πιο δύσκολη ερώτησή μου την έκανε ένας Έλληνας κρατούμενος
στο μάθημα της φιλοσοφίας, όταν τους είπα πως οι προσωκρατικοί φιλόσοφοι
αντικατέστησαν τον θεό με μία άλλη αρχή όπως ύδωρ, αέρα, άπειρο κ.ά. “Εσείς
πιστεύετε στον Θεό;” με ρώτησε. Για αρκετά δευτερόλεπτα έμεινα άλαλη και με
σκυμμένο κεφάλι. Όταν το σήκωσα είδα πενήντα ζευγάρια μάτια να με κοιτούν με
αναμονή και απορία. Τότε βγήκε η φωνή μου εντελώς ανεξάρτητη από μένα. Την
άκουσα: “Ναι πιστεύω στον Θεό”».
Η βεβαιότητα της συγγραφέως για την πίστη στον Θεό ως δύναμη και θεμέλιο της
ανθρώπινης πορείας ίσως να είναι εκείνη που ωθεί τη συνείδησή της να απαντά σαν
ανεξάρτητη «φωνή», συναισθανόμενη το βάρος της ευθύνης που έχει κάθε πρότυπο,
και ο συγγραφέας όπως και ο δάσκαλος αποτελούν πρότυπα και παραδείγματα προς
μίμηση, το γνωρίζει αυτό η Λαδιά. Ίσως πάλι να είναι η εθελοντική της συστράτευση
στον αγώνα ενάντια στο κακό ή στον αγώνα για την ενίσχυση του καλού, που, στην
προκειμένη περίπτωση, περνά μέσα από την ανάδειξη αξιακών κωδίκων, τους οποίους
καλείται να υπηρετήσει η εκπαίδευση. Όποιος και αν είναι ο λόγος που την οδηγεί σε
αυτή της την απάντηση, η «σύμπτωση» είναι αξιοπρόσεκτη σ’ ετούτη την εμπνευσμένη
λογοτεχνική πορεία, ακριβώς ίσως όσο αξιοπρόσεκτη παραμένει η απάντηση του
Φάουστ στο ίδιο ερώτημα της Μαργαρίτας:
«ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ: Πιστεύεις στον Θεόν;
ΦΑΟΥΣΤ: Αγάπη μου, ποιος τολμάει να ειπεί: Πιστεύω στον Θεόν;
[…] Και ποιος εν συναισθήσει, ποιος ήθελε τολμήσει να ειπή: Δεν τον πιστεύω;».

Εφαρμογή
Διηγήματα από την συλλογή Το άγιο περιστέρι και ο Κορυδαλλός οδύνης,
προσφέρονται για τη διδασκαλία των Θρησκευτικών της Α΄ Λυκείου και συγκεκριμένα
για τις Διδακτικές Ενότητες από την 4η Θεματική Ενότητα, που αναφέρονται στην
«Ελευθερία», την «Αγάπη», τα «Δικαιώματα», την «Ισότητα» και την «Ευθύνη»,
και διερευνούν το θέμα «Αξίες», ενώ πραγματεύονται ιδιαιτέρως και το ζήτημα των
κρατουμένων. Οι αληθινές ιστορίες τις οποίες αφηγείται η συγγραφέας μπορούν να
αποτελέσουν αφορμή για ποικίλες συζητήσεις, ειδικά σε μια εποχή όπως η σημερινή
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η οποία υψώνει τείχη και τοίχους ανάμεσα στις κοινότητες και τους ανθρώπους.
Ηλικία μαθητών: 16 ετών
Μέθοδος: Μεικτή (ερμηνευτική και αναπαραστατική)
Οι μαθητές καλούνται:
α) να αναγνώσουν το κείμενο και να υπογραμμίσουν το σημείο που τους έκανε
εντύπωση,
β) να επεξεργαστούν με την ομάδα τους την έννοια της ελευθερίας,
γ) να επεξεργαστούν με την ομάδα τους την έννοια της στέρησης της ελευθερίας,
δ) να παίξουν παιχνίδι ρόλων επιλέγοντας τα ζεύγη: θύτης και θύμα, δικαστής
και κατηγορούμενος,
ε) να συγκρίνουν τις προσωπικές ιστορίες των κρατουμένων με τις δικές τους,
Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα: Οι μαθητές/μαθήτριες
α) να εκτιμούν τις διαφορετικές εκδοχές της πραγματικότητας και τις δυσκολίες
που επιφυλάσσει η ζωή αναλόγως με την «βιογραφία» του κάθε ανθρώπου,
β) να νοηματοδοτούν σύμφωνα με την ορθόδοξη χριστιανική αντίληψη έννοιες
όπως ελευθερία, ενοχή, φόβος, μετάνοια, αδικία, δίκιο, και
γ) να αντιλαμβάνονται την ευθύνη του ανθρώπου για τα κακά και τις δυσκολίες
του σύγχρονου κόσμου, αλλά και τις προσωπικές δυνατότητες αλλαγής.

Συμπεράσματα
Η αναζήτηση της ανθρώπινης θρησκευτικότητας, η διερεύνηση και η διαπίστωση
των αντιλήψεων για τον Θεό, οι ανθρώπινες εμπειρίες και η συνάντηση με το ιερό,
τα θεμελιώδη υπαρξιακά ερωτήματα και οι απαντήσεις που δίνουν οι θρησκείες, η
γνωριμία με τους όρους και τη θρησκευτική ορολογία, η προσπάθεια αυτογνωσίας
και θεογνωσίας, ζητήματα ήθους και συμπεριφοράς, η σύνδεση της πραγματικότητας
και των καθημερινών κοινωνικών ερωτημάτων και ζητημάτων με την θεολογική
διδασκαλία, η έννοια της αγιότητας, οι αντιλήψεις για την προέλευση του κόσμου και
του ανθρώπου, η αμφιβολία ως στοιχείο της πίστης, είναι μόνο μερικά από τα θέματα
που πραγματεύεται το Μάθημα των Θρησκευτικών, στο οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί
το έργο της Ελένης Λαδιά, η πεζογραφία της οποίας προσεγγίζει με νεανική θέρμη
και αποσταγμένη σοφία τις αιώνιες ανθρώπινες αγωνίες.
Η φιλοσοφική και θεολογική θεμελίωση αυτής της τόσο υψηλής γραφής, αποτελούν
πολύτιμα εφόδια σπουδής στην προσπάθεια του εκπαιδευτικού να οδηγήσει τον μαθητή
στην γνωριμία με τον εσώτερο εαυτό του και τη φλόγα που σπιθίζει στον νου και
την ψυχή του. Οι μαθητές, με τη λογοτεχνική ανάγνωση, μπορούν να οδηγηθούν σε
συγκρίσεις, να προσεγγίσουν και να αντιπαραβάλουν ιερά κείμενα και αφηγήσεις, να
διερευνήσουν τρόπους και τύπους θρησκευτικότητας, να συνειδητοποιήσουν τη δική
τους θρησκευτική ταυτότητα μέσω της ταύτισης ή της αντίθεσης με τους λογοτεχνικούς
ήρωες και φυσικά να διδαχθούν.

Peer-reviewed article
Άρθρο με διπλή κριτική αξιολόγηση

Παιδαγωγική αξιοποίηση πεζογραφίας της Λαδιά στη ΘΕ

96

Βιβλιογραφία
Αγόρας, Κ. (2017). Ο Χριστός και οι πολιτισμοί. Αθήνα: Αρμός.
Αγόρας, Κ. (2002). Περί Κόσμου, Ανθρώπου και Ιστορίας. Στο Κ. Αγόρα, & Στ. Γιαγκάζογλου (Επιμ.)
Πίστη και Βίωμα της Ορθοδοξίας, τ. Α΄, Δόγμα Πνευματικότητα και Ήθος της Ορθοδοξία (σσ.
75-156). Πάτρα: ΕΑΠ.
Αθανασοπούλου-Κυπρίου, Σ. (2008). Ορθοδοξία και Λογοτεχνία. Στο Σ. Αθανασοπούλου-Κυπρίου, Στ.
Γιαγκάζογλου, & Αν. Μαρά, (Επιμ.), Η Ορθοδοξία ως Πολιτισμικό Επίτευγμα και τα Προβλήματα
του Σύγχρονου Ανθρώπου, τ. Γ’, Ορθοδοξία και [Μετα-] Νεωτερικότητα(σσ. 81-135). Πάτρα: ΕΑΠ.
Αθανασοπούλου-Κυπρίου, Σ.(2009). Κείμενα για το Τίποτα. Μια συνάντηση θεολογίας και λογοτεχνίας
με αφορμή τα κείμενα του Σάμουελ Μπέκετ. Αθήνα: Αρμός.
Γιαννουλάτος, Α. (2005). Ίχνη από την αναζήτηση του υπερβατικού. Αθήνα: Ακρίτας.
Δαμασκηνός, Ιω. (2009). Έκδοσις Ακριβής της Ορθοδόξου Πίστεως. Θεσσαλονίκη: Π. Πουρναράς.
Δίκτυο για τον Πολιτισμό και την Εκπαίδευση στις Φυλακές «Γεώργιος Ζουγανέλης». Ανακτήθηκε από
https://diktiogeorgioszouganelis.blogspot.com/p/29-4-1961.html (22/6/2018).
Eliade, M. (2002). Το Ιερό και το Βέβηλο (Ν. Δεληβοριάς, Μεταφρ.). Αθήνα: Αρσενίδης.
Θωμά, Π. (2017). Τόπος Χρονοποιός. Αθήνα: Αρμός.
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, (2018α). Η θρησκεία στη ζωή, στην ιστορία και στον πολιτισμό.
Πορεία και ανάπτυξη. Έντυπο Υλικό στα Θρησκευτικά Α’ Γυμνασίου. Αθήνα: Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων - Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Ανακτήθηκε από http://ebooks.
edu.gr/new/course-main.php?course=DSGYM-A121 (5/1/2019).
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής(2018β). Η θρησκεία στη ζωή, στην ιστορία και στον πολιτισμό.
Πορεία μέσα από αντιθέσεις. Έντυπο Υλικό στα Θρησκευτικά Β’ Γυμνασίου. Αθήνα: Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων - Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Ανακτήθηκε από
http://ebooks.edu.gr/new/course-main.php?course=DSGYM-B122 (5/1/2019).
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής(2018γ). Η θρησκεία στη ζωή, στην ιστορία και στον πολιτισμό.
Από το τοπικό στο οικουμενικό. Έντυπο Υλικό στα Θρησκευτικά Γ’ Γυμνασίου. Αθήνα: Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων - Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Ανακτήθηκε από http://
ebooks.edu.gr/new/course-main.php?course=DSGYM-C125 (5/1/2019).
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (2018δ). Θρησκεία και σύγχρονος άνθρωπος. Έντυπο Υλικό
στα Θρησκευτικά Α’ Γενικού Λυκείου. Αθήνα: Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
- Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Ανακτήθηκε από http://ebooks.edu.gr/new/books-pdf.
php?course=DSGL-A124 (5/1/2019).
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής(2018ε). Θρησκεία και Κοινωνία. Έντυπο Υλικό στα Θρησκευτικά Β’
Γενικού Λυκείου. Αθήνα: Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων - Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής
Πολιτικής. Ανακτήθηκε από http://ebooks.edu.gr/new/course-main.php?course=DSGL-B141 (5/1/2019).
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (2018στ). Θρησκεία και σύγχρονος κόσμος. Έντυπο Υλικό στα
Θρησκευτικά Γ’ Γενικού Λυκείου. Αθήνα: Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Ανακτήθηκε από http://ebooks.edu.gr/new/course-main.

Peer-reviewed article
Άρθρο με διπλή κριτική αξιολόγηση

Ελένη Λιντζαροπούλου

97

php?course=DSGL-C138 (5/1/2019).
Καγιαβή, Μ. (2016). Η πολυδιάστατη μάθηση ως παράγοντας μετασχηματισμού στους ενηλίκους. Αθήνα:
ΕΑΠ. Ανακτήθηκε από http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/39649#page/1/mode/2up (20/1/2019).
Καλαϊτζίδης, Π. (2004). Θεολογικές προϋποθέσεις διαλόγου με τη μοντέρνα λογοτεχνία, Νέα Εστία,
1765, 324-362.
Καπετανάκης, Γ. (2018). Όψεις λογοτεχνίας στα νέα προγράμματα σπουδών για το μάθημα των
θρησκευτικών (Γυμνασίου). Στο Σ. Γρόσδος, & Σ. Αλεξανδρίδου (Επιμ.), Προκλήσεις και προοπτικές
της θρησκευτικής εκπαίδευσης στο σύγχρονο σχολείο: Πρακτικά συνεδρίου (σσ. 178-188).
Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, Τμήμα Θεολογίας,
Εργαστήριο παιδαγωγικής.
Κεφαλέα, Κ. (2018). Τοπία της ψυχής. Αθήνα: Αρμός.
Κόκκος, Αλ. (2011). Εκπαίδευση μέσα από τις Τέχνες. Αθήνα: Μεταίχμιο.
Κουκουνάρας-Λιάγκης, Μ. (2017). Η Θρησκευτική Εκπαίδευση στην Ελλάδα αλλάζει: η παιδαγωγική και
διδακτική καινοτομία των νέων ΠΣ. Στο Β. Μητροπούλου, Θ. Αγοραστούδης & Κ. Ηλιάδης (Επιμ.),
1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Θεολόγων, Διδακτικές προσεγγίσεις στο μάθημα των Θρησκευτικών,
Πρακτικά Συνεδρίου. (σσ. 8-13). Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική
Σχολή, Τμήμα Θεολογίας, Εργαστήριο παιδαγωγικής.
Λαδιά, Ε. (1986). Χι ο Λεοντόμορφος. Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της Εστίας.
Λαδιά, Ε. (1995). Ωρογραφία. Αθήνα: Αρμός.
Λαδιά, Ε. (2005). Ο μαύρος Ερμής. Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της Εστίας.
Λαδιά, Ε. (2008). Ταραντούλα. Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της Εστίας.
Λαδιά, Ε. (2009). Η Χάρις. Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της Εστίας.
Λαδιά, Ε. (2017). Το άγιο περιστέρι και ο Κορυδαλλός οδύνης. Αθήνα: Αρμός.
Λαδιά, Ε. (2018). Θεοφόροι και Δαιμονοφόροι. Αθήνα: Αρμός.
Λιντζαροπούλου, Ε. (2016). Ελένη Λαδιά: Η Φερέοικη. Ανακτήθηκε από https://diastixo.gr/kritikes/
ellinikipezografia/6130-h-fereoikh-ladia (5/6/2018).
Λιντζαροπούλου, Ε. (2018). Θεολογικά ζητήματα στην πεζογραφία της Ελένης Λαδιά. Μεταπτυχιακή
διπλωματική εργασία. Αθήνα: ΕΑΠ. Ανακτήθηκε από https://apothesis.eap.gr/handle/repo/39048
(20/1/2019).
Ματσούκας, Ν. (1981). Θεολογική θεώρηση των σκοπών του θρησκευτικού μαθήματος, Κοινωνία, 24,307320.
Ματσούκας, Ν. (1992). Ορθοδοξία και αίρεση, στους εκκλησιαστικούς συγγραφείς του Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄
αιώνα. Θεσσαλονίκη: Πουρναράς.
Ματσούκας, Ν. (1997). Λόγος και μύθος με βάση την αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Θεσσαλονίκη:
Πουρναράς.
Ματσούκας, Ν. (2016). Δογματική και Συμβολική Θεολογία, τ. Β΄. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης.
Ματσούκας, Ν. (2016β). Δογματική και Συμβολική Θεολογία, τ. Γ’, Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης.
Νικολαΐδης, Απ. (2003). Άκρα και μεσότητες, από την αριστοτελική στην πατερική μεσότητα. Αθήνα:
Γρηγόρης.

Peer-reviewed article
Άρθρο με διπλή κριτική αξιολόγηση

98

Παιδαγωγική αξιοποίηση πεζογραφίας της Λαδιά στη ΘΕ

Ντιούι, Τζ. (1982), Το σχολείο και η κοινωνία. Ο δρόμος και ο αγώνας για τη μεταμόρφωση των
παιδαγωγικών ιδεών (Μ. Μιχαλοπούλου, Μεταφρ.). Αθήνα: Γλάρος.
Παλαμάς, Γρ. (1999). Υπέρ των Ιερώς Ησυχαζόντων. Θεσσαλονίκη: Αφοί Μερετάκη.
Παπαδόπουλος, Σ. Γ. (1999). Πατρολογία Β’. Αθήνα: Γ. Γκέλμπεσης.
Προυστ, Μ. (2004). Ημέρες Ανάγνωσης (Μ. Πατεράκη-Γαρέφη, Μεταφρ.). Αθήνα: Ίνδικτος.
Ρικαίρ, Π., & Λακόκ, Α. (2005). Ας σκεφτούμε τη Βίβλο (Α. Παπαθανασοπούλου, & Φ. Σιάτιστας,
Μεταφρ.). Αθήνα: Άρτος Ζωής.
Ρικαίρ, Π. (2011). Λόγος και Σύμβολο (Μ. Πανταζάρα, Μεταφρ.). Αθήνα: Αρμός.
Σαρτρ, Ζ. Π. (2006). Τι είναι λογοτεχνία; (Ευ. Τσελέντη, Μεταφρ.). Αθήνα: Μεταίχμιο.
Σταμούλης, Χ. (2010). Κάλλος το άγιον. Αθήνα: Ακρίτας.
Σταμούλης, Χ. (2016). Τι γυρεύει η αλεπού στο παζάρι;. Αθήνα: Αρμός.
Στανιλοάε, Δ. (2011). Η περί Θεού Ορθόδοξη Χριστιανική διδασκαλία (π. Κ. Coman & Γ. Παπαευθυμίου,
Μεταφρ.). Αθήνα: Αρμός.
Τερέζης, Χ. (2008). Κοσμολογικά ζητήματα στη Νεοπλατωνική Φιλοσοφία και στην Ορθόδοξη Θεολογία.
Στο Α. Μαράς, Η. Τεμπέλης, Χ. Τερέζης, & Σωτ. Τριαντάρη (Επιμ.), Η Ορθοδοξία ως Κληρονομιά.
Τόμ. Γ’, Θεολογία και Φιλοσοφία στην Εποχή των Πατέρων (σσ. 121-186). Πάτρα: ΕΑΠ.

Η Ελένη Λιντζαροπούλου είναι Θεολόγος και ποιήτρια. Σπούδασε Θεολογία,
Θεατρική Εμψύχωση, Δημόσιες Σχέσεις & Διοίκηση στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας,
Νεοελληνική Λογοτεχνία και Ψηφιακές Τεχνολογίες στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,
φοιτά στην Κοινωνική Ανθρωπολογία στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και είναι κάτοχος
μεταπτυχιακού διπλώματος από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στην κατεύθυνση
Ορθόδοξη Θεολογία και υποψήφια διδάκτωρ του Τμ. Κοινωνικής Θεολογίας και
Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Ασχολήθηκε με το ερασιτεχνικό Θέατρο, ενώ έχει γράψει, διασκευάσει και
σκηνοθετήσει θεατρικά έργα και ιστορίες για παιδιά. Εργάστηκε ως εμψυχώτρια
Θεατρικού Παιχνιδιού και υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων στον Δήμο Κορυδαλλού, ενώ
εθελοντικά συντονίζει πανελλαδικές δράσεις για τον πολιτισμό και την εκπαίδευση
στις φυλακές μέσω του Δικτύου «Γεώργιος Ζουγανέλης».
Κείμενα, δοκίμια και κριτικές της δημοσιεύονται σε διάφορα περιοδικά και στο
διαδίκτυο. Έχει εκδώσει μια ιστορία για παιδιά με τίτλο: Ο Βασίλης κι ο Αι Βασίλης,
τις ποιητικές συλλογές: Ο Πίθος των Γυναικών, Η Εποχή των Λέξεων, Η αναιδής σκιά
και μια συλλογή πεζών κειμένων με τίτλο Κείμενα μικρά σχεδόν ανήλικα. Το 2019
κυκλοφόρησε τα παιδικά ποιήματα με τίτλο Γλωσσολύτες και η ποιητική συλλογή με
τίτλο Άδηλον τραύμα.
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ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
1. Σκοπός & Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα της Διδακτικής Πρακτικής
Γενικός Σκοπός: η ευαισθητοποίηση των μαθητών πάνω σε θέματα προστασίας του
περιβάλλοντος μέσα από αγιογραφικά και άλλα κείμενα και βιωματικές δραστηριότητες
Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα ως προς το γνωστικό αντικείμενο και
ως προς τη μαθησιακή διαδικασία:
Οι μαθητές στο τέλος του δίωρου:
• Να αναγνωρίζουν ως βαθύτερη αιτία των περιβαλλοντικών προβλημάτων τον
ανθρώπινο εγωισμό και την ιδιοκτησιακή αντίληψη για τη φύση
• Να ερμηνεύουν τις διηγήσεις περί καταστροφών της Αποκάλυψης, ως μέσα αντιμετώπισης του κακού και πρόσκλησης για αλλαγή της στάσης (μετάνοιας) του
ανθρώπου απέναντι στον Θεό, τον συνάνθρωπο και την κτίση
•
Να αναγνωρίζουν την προσωπική τους ευθύνη για τα περιβαλλοντικά προβλήματα
και να συντάσσονται ενεργά με κάθε προσπάθεια προστασίας και διαφύλαξης
του περιβάλλοντος
Σημειώστε αν αξιοποιούνται εκπαιδευτικά λογισμικά και υπηρεσίες των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ):
Παρουσίαση ppt
1.1 Εκτιμώμενη διάρκεια
1 δίωρο
2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
2.1 Γενική Περιγραφή Διδακτικής Πρακτικής
1ο Στάδιο (Βιώνοντας) - Εκτιμώμενος χρόνος ( 20΄)
Μοιράζεται σε κάθε ομάδα το Φύλλο Εργασίας 1, που περιέχει διαφορετικές για κάθε
ομάδα φωτογραφίες κάποιου περιβαλλοντικού προβλήματος, και ζητείται από τους
μαθητές αρχικά να συζητήσουν πάνω σε αυτό.
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Στη συνέχεια, ζητείται από τους μαθητές, ως δημοσιογράφοι, να ετοιμάσουν για το
βραδινό δελτίο ειδήσεων ένα κείμενο παρουσίασης της είδησης που περιγράφουν οι
φωτογραφίες και να το παρουσιάσουν στην ολομέλεια.
Ακολουθεί σύντομη συζήτηση για την ένταση των περιβαλλοντικών προβλημάτων στην
εποχή μας και αναζήτηση της αιτίας τους. (ο άνθρωπος).
-

Ας δούμε όμως ποιος είναι ο βαθύτερος λόγος που ο άνθρωπος φέρεται με
αυτόν τον τρόπο απέναντι στη φύση και το περιβάλλον.

2ο Στάδιο (Νοηματοδοτώντας) - Εκτιμώμενος χρόνος (25΄)
Μοιράζεται το Φύλλο Εργασίας 2 και προβάλλεται η παρακάτω παρουσίαση ppt.
κατά τη διάρκεια της οποίας γίνεται διαλογική συζήτηση με τους μαθητές. Στο τέλος
ζητείται από τις ομάδες, να συμπληρώσουν στο Φύλλο Εργασίας τα κενά με τις λέξεις
που λείπουν.
-

Θα ξεκινήσουμε από πολύ παλιά, από τότε που υπάρχει ο κόσμος. Αυτά που
βλέπουμε γύρω όμως τα ονομάζουμε κόσμο. Από πού προέρχεται η λέξη;
(κόσμημα, επειδή αυτά που βρίσκονται γύρω όμως είναι πολύ όμορφα). Όμως
ο κόσμος, σύμφωνα με την Ορθόδοξη Παράδοση, δεν έγινε από μόνος του,
αλλά τον δημιούργησε ο Θεός. Τον δημιούργησε όχι από ανάγκη, αλλά από
αγάπη, εκ του μηδενός, από το τίποτα. Έτσι ο κόσμος βρίσκεται σε μια σχέση
εξάρτησης από τον Δημιουργό του και για να συνεχίσει να ζει για πάντα, είναι
ανάγκη να βρίσκεται σε σχέση μαζί Του.

-

Δημιούργησε και τη γη. Θυμάστε, πιστεύω, από πέρυσι την ιστορία που περιγράφει το βιβλίο της Γένεσης (το πρώτο βιβλίο της Π.Δ.) για τη δημιουργία του
κόσμου. Αυτή η φωτογραφία που βλέπουμε από το διάστημα, νομίζω δικαιολογεί το επίθετο «γαλάζιος». Τι σημαίνει η έκφραση «καλά λίαν»; (πάρα πολύ
καλός, πολύ όμορφος).
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Σταδιακά ο Θεός στόλισε τη γη με πάρα πολλά είδη φυτών και ζώων. Πόσο
χρόνο χρειάστηκε; (6 «μέρες», που αντιστοιχούν σε μεγάλες χρονικές περιόδους)

Στο τέλος δημιούργησε και τον άνθρωπο, με μια ξεχωριστή φροντίδα. Θυμάστε;
(ενώ για όλα τα δημιουργήματα «είπε» και έγιναν, τον άνθρωπο τον «έπλασε»
από χώμα). Παρατηρείστε αυτό το ψηφιδωτό από τον Αγ. Μάρκο της Βενετίας.
Καταρχάς φαίνονται πολλά ζώα. Αναγνωρίστε τα πρόσωπα που εικονίζονται. Τι
«περίεργο» βλέπουμε; Παρατηρείστε τη λευκή γραμμή μεταξύ Θεού και Αδάμ.
Συμβολίζει την «πνοή ζωής» που έδωσε στον άνθρωπο – την αιώνια ψυχή, ώστε
να είναι «κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσιν» του Θεού. Επομένως ο άνθρωπος
είναι δημιουργημένος από «υλικό» του κόσμου, άρα αποτελεί μέρος του και
ταυτόχρονα συγγενεύει με τον Θεό, αφού διαθέτει την πνοή του Θεού.
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-

Τι σημαίνει αυτό το «κατ’ εικόνα»; Ότι μοιάζει εξωτερικά με τον Θεό;

Όχι. Αλλά ότι ο άνθρωπος διαθέτει κάποια ξεχωριστά χαρακτηριστικά σε σχέση με
τα άλλα δημιουργήματα. Λογική και Ελευθερία επιλογής. Εκτός όμως από αυτά τα
χαρακτηριστικά έχει και άλλα δύο. Λέει στον στίχο Γεν. 1,26: “ας δημιουργήσουμε
τώρα τον άνθρωπο, σύμφωνα με τη δική μας εικόνα, και να έχει τη δυνατότητα
να μοιάσει με εμάς. Αυτοί, άνδρας και γυναίκα, ας είναι άρχοντες και κύριοι των
ιχθύων της θάλασσας, των πτηνών του ουρανού, των ζώων και όλης της γης, και
όλων όσα έρπουν επάνω στην επιφάνεια της γης”. Άρα χαρακτηριστικό του είναι
και το Κυριαρχικό. Όμως, διαθέτει και το Δημιουργικό χάρισμα, να μπορεί χρησιμοποιώντας τη λογική και την ελευθερία του να παίρνει υλικά από τη Δημιουργία,
να τα μετασχηματίζει και να δημιουργεί κάτι καινούργιο που δεν υπάρχει στη φύση.

-

Τοποθέτησε τον άνθρωπο στον Παράδεισο, σε ένα όμορφο φυσικό περιβάλλον
και εκεί του έδωσε «εξουσίες». Τι βλέπετε στην τοιχογραφία από τα Μετέω-
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ρα; Γιατί βρίσκονται εκεί όλα αυτά τα ζώα; Τι δείχνει η στάση του ανθρώπου;
(Γεν. 2,20) Και ο Αδάμ με την σοφία, την κρίση και τη γνώση που είχε, έδωσε
ονόματα εις όλα τα ζώα και εις όλα τα πτηνά του ουρανού και εις όλα τα
θηρία της υπαίθρου. Αυτό σήμαινε ότι είχε εξουσία απέναντί τους (εδώ άλλη
μια επιβεβαίωση του κυριαρχικού χαρακτηριστικού του κατ’ εικόνα).

- Δεν του έδωσε, όμως, μόνο εξουσίες αλλά και εντολές. Θυμάστε μια εντολή;
(Να μη φάει από τον καρπό του δέντρου της γνώσης του καλού και του κακού).
Του έδωσε αυτήν την εντολή, ώστε ασκώντας ορθά την ελευθερία του να φτάσει στο «καθ’ ομοίωσιν», δηλαδή να γίνει όμοιος με τον Θεό και να ζει αιώνια.
Εκτός, όμως, από αυτήν την εντολή, του δόθηκε και μια άλλη που αναφέρεται
στο Γεν. 2,15 («εργάζεσθαι και φυλάσσειν»). Τι σημαίνει αυτή η φράση; Ας
δούμε την κάθε λέξη ξεχωριστά: Να εργάζεται, τι θα μπορούσε να κάνει; …
(ουσιαστικά να ασκεί το Δημιουργικό του χάρισμα). Αυτή του όμως η εργασία
να είναι ανεξέλεγκτη; Να κάνει ότι θέλει; (όχι, παράλληλα να «φυλάει» = να
προστατεύει, να φροντίζει, να σέβεται, να αγαπά αυτά που δημιούργησε ο Θεός).
Άρα ο άνθρωπος είναι κυρίαρχος, με την έννοια του ότι έχει απόλυτη εξουσία;
(Όχι είναι διαχειριστής, οικονόμος). Επομένως έχει Ευθύνη απέναντι σε ό,τι
δημιούργησε ο Θεός.
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- Εκτός όμως από το να εργάζεται και να φυλάει τη Δημιουργία, ο άνθρωπος
ως εικόνα του Θεού έχει και μια άλλη αποστολή. Όπως είπαμε, είναι το μόνο
δημιούργημα που συγγενεύει ταυτόχρονα και με τον υλικό κόσμο και με τον
Θεό. Αποτελεί επομένως έναν «κρίκο» μεταξύ του Θεού και του υλικού κόσμου,
προκειμένου ο τελευταίος να ξεπεράσει τη φθορά και να ζήσει αιώνια.

-

Ο κάθε άνθρωπος, λοιπόν, χαρακτηρίζεται ως «ιερέας» την Δημιουργίας, αφού
μόνο αυτός έχει το προνόμιο και τη δυνατότητα, ενσυνείδητα και εκφράζοντας
την ευγνωμοσύνη του προς τον Θεό, να αναφέρει (άνω φέρω) ευχαριστιακά,
δηλαδή να αντιπροσφέρει, τον υλικό κόσμο στον Θεό, έτσι ώστε ο υλικός κόσμος
να έρχεται σε σχέση με τον Θεό και να ζει αιώνια, κατανικώντας τη φθορά.
Αυτό γίνεται σήμερα στη Θεία Λειτουργία, όταν ο ιερέας υψώνει το ψωμί και
το κρασί λέγοντας «Τα σα εκ των σων Σοι προσφέρομεν» (τα δικά σου από
τα δικά σου σου προσφέρουμε)
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Από όλα αυτά που αναφέρθηκαν, τι χαρακτηριστικά θεωρείτε ότι θα πρέπει
να διέπουν τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση;

Τι είδαμε όμως στην αρχή της ώρας, ποια είναι η κατάσταση;
Είπαμε να αναζητήσουμε τη βαθύτερη αιτία και αυτή θα την αναζητήσουμε πάλι
στο βιβλίο της Γένεσης. Οι πρώτοι άνθρωποι υπάκουσαν στην εντολή του Θεού;
(Όχι κάποια στιγμή με την επιρροή του σατανά παράκουσαν). Ποια λέτε ότι ήταν
τα αποτελέσματα αυτής της παρακοής, που ονομάστηκε πτώση; (γιατί;) (Διακόπηκε η άμεση σχέση του ανθρώπου με τον Θεό και ο άνθρωπος εκδιώχθηκε από
τον Παράδεισο. Μπήκε στη ζωή του ανθρώπου η φθορά και ο θάνατος. Στην πτώση
συμπαρέσυρε μαζί του και τη φύση, η οποία μπήκε κι αυτή στον κύκλο της φθοράς
και του θανάτου. Διαταράχθηκαν οι σχέσεις του ανθρώπου με τη φύση, δεν ήταν πια
κυρίαρχος, η φύση του εναντιώνεται -τα θηρία επιτίθενται στον άνθρωπο, αρχίζει να
τη φοβάται και να τη θεοποιεί).

-

Παράλληλα όμως αρχίζει να την εκμεταλλεύεται με εγωιστικό τρόπο και κοιτάζει πώς να ικανοποιήσει κάθε επιθυμία του. Θα μπορούσαμε να πούμε κάποια
παραδείγματα τέτοιας συμπεριφοράς;
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-

Άρα ποια είναι η βαθύτερη αιτία που υπάρχουν σήμερα τα έντονα περιβαλλοντικά προβλήματα; (εγωισμός, φιλαυτία, ιδιοτέλεια, που οδηγούν στην απληστία,
στην κατάχρηση των φυσικών πόρων και στον υπερ- καταναλωτισμό).

3ο Στάδιο (Αναλύοντας) - Εκτιμώμενος χρόνος (25΄)
-

Ας δούμε όμως τι μας αναφέρει το τελευταίο βιβλίο της Κ.Δ., η Αποκάλυψη
του Ιωάννη, για το τέλος της πορείας του κόσμου που δημιουργήθηκε από τον
Θεό. Ίσως έχετε ακούσει κάποια πράγματα γύρω απ’ αυτό.

Δίνεται σε κάθε ομάδα το Φύλλο Εργασίας 3, με διαφορετικές φωτογραφίες τοιχογραφιών, που απεικονίζουν σκηνές από την Αποκάλυψη του Ιωάννη.
Ζητείται από κάθε ομάδα να περιγράψει και να καταγράψει τι βλέπουν οι μαθητές,
τι τους προκαλεί αυτό που βλέπουν, και, επίσης, αν και με ποιο τρόπο θα μπορούσαν
να συνδυάσουν αυτό που εικονίζεται στην τοιχογραφία με κάποια σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήματα.
Στη συνέχεια, δίνονται στις ομάδες οι στίχοι από την Αποκάλυψη που αντιστοιχούν
σε όλες τις τοιχογραφίες, και ζητείται από τους μαθητές να συνδυάσουν τις εικόνες
με τους ανάλογους στίχους.
Παρουσίαση στην ολομέλεια και κατόπιν συζήτηση για τα συναισθήματα που προκαλούν
οι εικόνες και για το αν σκοπός της Αποκάλυψης είναι η καταστροφολογία. Αναφορά
στον καινό ουρανό και την καινή γη, και την επικράτηση της Βασιλείας του Θεού.

Συμπληρωματικά μπορεί να αξιοποιηθεί και το παρακάτω κείμενο:
«Εκείνο που ενδιαφέρει είναι η θεολογία του βιβλίου, και όχι ο συμβολισμός και ο
εικονισμός που χρησιμοποιεί. … Η αποκάλυψη παίρνει τη μορφή μιας σύγκρουσης
μεταξύ καλού και κακού, μιας αληθινής μάχης ανάμεσα στον Θεό και τον Σατανά
…. σκοπός της προφητείας δεν είναι απλώς να ικανοποιήσει την πρόγνωση, αλλά
να μας καλέσει σε μετάνοια έτσι ώστε, γνωρίζοντας από τώρα ποια θα είναι η τελική έκβαση του κακού, να μπορέσουμε να εμποδίσουμε το κακό από του να μας
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εξαπατήσει στο να το εκλάβουμε ως καλό, και να του συμπεριφερθούμε από τώρα
ως αρνητική και καταστροφική δύναμη. Η προφητεία στην Βίβλο δεν υπάρχει για
να μας παρέχει γνώση, αλλά για να μας κάνει να ενεργήσουμε, μεταβάλλοντας
την στάση και την συμπεριφορά μας» (Ζηζιούλας Ιω. Μητρ. Περγάμου)
4ο Στάδιο (Εφαρμόζοντας) - Εκτιμώμενος χρόνος (20΄)
Μελέτη κειμένου. Δίνεται στις ομάδες το Φύλλο Εργασίας 4, με 2 διαφορετικά κείμενα από τη Μεγάλη Σύνοδο της Κρήτης που αφορούν στη σχέση του ανθρώπου με το
Περιβάλλον σήμερα. Ζητείται από τις ομάδες, αφού μελετήσουν το κείμενο που τους
δόθηκε, να δώσουν το μήνυμα του κειμένου με μια λέξη.
Στη συνέχεια ζητείται από τις ομάδες να καταγράψουν καθημερινές πρακτικές, μέσα
από τις οποίες μπορεί να αναδεικνύεται η υπευθυνότητα απέναντι στη Δημιουργία
του Θεού.
2.2 Φύλλα Εργασίας
Φύλλο Εργασίας 1 - Ομάδα Α

Δορυφορική επισήμανση πυρκαγιών στη Ν. Αμερική το χρονικό διάστημα 15-23/8/2019
πηγή: https://eoimages.gsfc.nasa.gov/images/imagerecords/145000/145498/southamerica_
tamo_2019234.png
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πηγή: http://www.arcadiaportal.gr/news/pano-apo-hilies-nees-esties-fotias-ston-amazonio
Συζητήστε στην ομάδα για το περιβαλλοντικό πρόβλημα που περιγράφεται στις φωτογραφίες.
Ως ομάδα δημοσιογράφων που ετοιμάζει το βραδινό δελτίο ειδήσεων, συντάξτε ένα
μικρό κείμενο μέσα από το οποίο ο παρουσιαστής θα παρουσιάσει την είδηση.

Φύλλο Εργασίας 1 - Ομάδα Β

Στρώμα πλαστικών στην επιφάνεια του Ειρηνικού ωκεανού κοντά στις ακτές των ΗΠΑ
πηγή: https://medium.com/green-is-the-new-black/the-great-pacific-garbage-patch82a4364cb5d6
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Ρύπανση από απορρίμματα σε ακτή του Λιβάνου
πηγή: https://foreignpolicy.com/2019/02/20/lebanon-is-facing-an-environmental-andeconomic-disaster-hezbollah-hariri-aoun/
Συζητήστε στην ομάδα για το περιβαλλοντικό πρόβλημα που περιγράφεται στις φωτογραφίες.
Ως ομάδα δημοσιογράφων που ετοιμάζει το βραδινό δελτίο ειδήσεων, συντάξτε ένα
μικρό κείμενο μέσα από το οποίο ο παρουσιαστής θα παρουσιάσει την είδηση.

Φύλλο Εργασίας 1 - Ομάδα Γ

πηγή: https://edition.cnn.com/videos/weather/2019/09/01/daily-weather-forecasthurricane-dorian-bahamas-landfall-track.cnn
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πηγή: https://www.democracynow.org/2019/9/4/dorian
Το πέρασμα του τυφώνα Dorian από τις Μπαχάμες 02.09.2019
Συζητήστε στην ομάδα για το περιβαλλοντικό πρόβλημα που περιγράφεται στις φωτογραφίες.
Ως ομάδα δημοσιογράφων που ετοιμάζει το βραδινό δελτίο ειδήσεων, συντάξτε ένα
μικρό κείμενο μέσα από το οποίο ο παρουσιαστής θα παρουσιάσει την είδηση.

Φύλλο Εργασίας 1 - Ομάδα Δ

πηγή: https://bit.ly/2kwcvYz
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πηγή: https://bit.ly/2kM2jLK

πηγή: https://www.kathimerini.gr/811825/article/epikairothta/perivallon/mesogeiakhkai-filikh-pros-to-perivallon
Συζητήστε στην ομάδα για το περιβαλλοντικό πρόβλημα που περιγράφεται στις φωτογραφίες.
Ως ομάδα δημοσιογράφων που ετοιμάζει το βραδινό δελτίο ειδήσεων, συντάξτε ένα
μικρό κείμενο μέσα από το οποίο ο παρουσιαστής θα παρουσιάσει την είδηση.
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Φύλλο Εργασίας 1 - Ομάδα Ε

πηγή: http://www.topontiki.gr/article/268342

πηγή: https://bit.ly/2kMWmhB
Ναυάγιο Αγία Ζώνη ΙΙ 10.09.2017 – Ακτές Σαλαμίνας
Συζητήστε στην ομάδα για το περιβαλλοντικό πρόβλημα που περιγράφεται στις φωτογραφίες.
Ως ομάδα δημοσιογράφων που ετοιμάζει το βραδινό δελτίο ειδήσεων, συντάξτε ένα
μικρό κείμενο μέσα από το οποίο ο παρουσιαστής θα παρουσιάσει την είδηση.
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Φύλλο Εργασίας 2
Συμπληρώστε τα κενά με τις λέξεις που λείπουν:
Σύμφωνα με την Ορθόδοξη Χριστιανική διδασκαλία, ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο
από _______________ για να βρίσκεται διαρκώς σε μια ________________ με Αυτόν.
Δημιούργησε με ξεχωριστή ________________ τον άνθρωπο, κατ’ _____________ και καθ’
_________________ και του έδωσε ____________ ζωής. Έτσι ο άνθρωπος συγγενεύει και
με τον ____________ _____________ και με το ___________ .
Το «κατ’ εικόνα» σημαίνει ότι ο άνθρωπος διαθέτει κάποια ξεχωριστά χαρακτηριστικά: _________________ , ____________________ , _______________ __________________
Μια από τις εντολές που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο, όταν τον τοποθέτησε στον
Παράδεισο, ήταν: ___________________ και ___________________ , γι’ αυτό ο άνθρωπος
δεν θεωρείται ιδιοκτήτης, αλλά _____________________ της Δημιουργίας, που σημαίνει
ότι έχει ________________ απέναντι σε ότι δημιούργησε ο Θεός. Επίσης έχει και μια
άλλη αποστολή και θεωρείται _________________ της Δημιουργίας.
Ο άνθρωπος στην πορεία του __________________ τις εντολές του Θεού και
αυτό είχε ως αποτέλεσμα την ______________. Το γεγονός αυτό τον οδήγησε στη
_________________ της σχέσης του με το Θεό, στη ______________ και το θάνατο. Στην
πτώση του ___________________ και την φύση, με την οποία επίσης οι σχέσεις του
_____________________. Παύει να είναι ______________________. Παράλληλα αρχίζει να
την εκμεταλλεύεται με ___________________ τρόπο και κοιτάζει πως θα ικανοποιήσει
κάθε __________________ του.

Βαθύτερες επομένως αιτίες για τα σημερινά έντονα περιβαλλοντικά προβλήματα είναι:
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Φύλλο Εργασίας 3 – Ομάδα Α

(Άγιον Όρος, Μονή Δοχειαρίου, 1676-1700)
Μελετήστε την τοιχογραφία του 17ου αι. Περιγράψτε τι βλέπετε. Τι σας προκαλεί; Θα
μπορούσατε να συνδέσετε αυτό που περιγράφει η τοιχογραφία με κάποιο σύγχρονο
περιβαλλοντικό πρόβλημα;
Στη συνέχεια αντιστοιχείστε αυτό που εικονίζεται με τους στίχους από την Αποκάλυψη.
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Φύλλο Εργασίας 3 – Ομάδα Β

(Άγιον Όρος, Μονή Δοχειαρίου, 1676-1700)
Μελετήστε την τοιχογραφία του 17ου αι. Περιγράψτε τι βλέπετε. Τι σας προκαλεί; Θα
μπορούσατε να συνδέσετε αυτό που περιγράφει η τοιχογραφία με κάποιο σύγχρονο
περιβαλλοντικό πρόβλημα;
Στη συνέχεια αντιστοιχείστε αυτό που εικονίζεται με τους στίχους από την Αποκάλυψη.
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Φύλλο Εργασίας 3 – Ομάδα Γ

(Άγιον Όρος, Μονή Δοχειαρίου, 1676-1700)
Μελετήστε την τοιχογραφία του 17ου αι. Περιγράψτε τι βλέπετε. Τι σας προκαλεί; Θα
μπορούσατε να συνδέσετε αυτό που περιγράφει η τοιχογραφία με κάποιο σύγχρονο
περιβαλλοντικό πρόβλημα;
Στη συνέχεια αντιστοιχείστε αυτό που εικονίζεται με τους στίχους από την Αποκάλυψη.

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

π. Ευάγγελος Μαρκαντώνης

117

Φύλλο Εργασίας 3 – Ομάδα Δ

(Άγιον Όρος, Μονή Ξενοφώντος, 1632-1654)
Μελετήστε την τοιχογραφία του 17ου αι. Περιγράψτε τι βλέπετε. Τι σας προκαλεί; Θα
μπορούσατε να συνδέσετε αυτό που περιγράφει η τοιχογραφία με κάποιο σύγχρονο
περιβαλλοντικό πρόβλημα;
Στη συνέχεια αντιστοιχείστε αυτό που εικονίζεται με τους στίχους από την Αποκάλυψη.
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Φύλλο Εργασίας 3 – Ομάδα Ε

(Άγιον Όρος, Μονή Δοχειαρίου, 1676-1700)
Μελετήστε την τοιχογραφία του 17ου αι. Περιγράψτε τι βλέπετε. Τι σας προκαλεί; Θα
μπορούσατε να συνδέσετε αυτό που περιγράφει η τοιχογραφία με κάποιο σύγχρονο
περιβαλλοντικό πρόβλημα;
Στη συνέχεια αντιστοιχείστε αυτό που εικονίζεται με τους στίχους από την Αποκάλυψη.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ
Κεφ. 6 (Το άνοιγμα της έκτης σφραγίδας: Η αναστάτωση του σύμπαντος) 12 Ύστερα
κοίταξα και όταν άνοιξε την έκτη σφραγίδα, έγινε μεγάλος σεισμός· ο ήλιος έγινε
μαύρος σαν τρίχινος σάκος και ολόκληρη η σελήνη έγινε σαν αίμα· 13 τα άστρα του
ουρανού έπεσαν στη γη, όπως η συκιά ρίχνει τα πρώιμα σύκα, όταν σείεται από δυ-
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νατό άνεμο· 15 Τότε οι βασιλείς της γης, οι μεγιστάνες και οι στρατηγοί, οι πλούσιοι
και οι ισχυροί και ο καθένας, δούλος και ελεύθερος, κρύφτηκαν στα σπήλαια στους
βράχους των βουνών.
Κεφ. 8 & 9 7 Άγγελοι με επτά σάλπιγγες
1ος Άγγελος (καταστροφή της βλάστησης) Ο πρώτος άγγελος σάλπισε και έπεσε
πάνω στη γη χαλάζι και φωτιά, ανακατωμένα με αίμα. Και κατακάηκε το ένα τρίτο
της γης και το ένα τρίτο των δέντρων και κάθε χλωρό χορτάρι κατακάηκε. (Αποκ. 8, 7)
2ος Άγγελος (καταστροφή θαλάσσιων οργανισμών και πλοίων) Και μετά σάλπισε
και ο δεύτερος άγγελος και ένας όγκος σαν μεγάλο βουνό που καιγόταν, έπεσε μέσα
στη θάλασσα και το ένα τρίτο της θάλασσας έγινε αίμα. Και το ένα τρίτο από τα
ζωντανά πλάσματα που ήσαν στη θάλασσα πέθαναν και το ένα τρίτο από τα πλοία
καταστράφηκαν. (Αποκ. 8, 8-9)
3ος Άγγελος (μόλυνση/ρύπανση υδάτων) Σάλπισε και ο τρίτος άγγελος και έπεσε
από τον ουρανό ένα μεγάλο άστρο, που καιγόταν σαν μια πολύ μεγάλη λαμπάδα και
έπεσε πάνω στο τρίτο των ποταμών και πάνω στις πηγές των νερών. (Αποκ. 8, 10-11)
5ος Άγγελος (μόλυνση του αέρα) Ύστερα σάλπισε ο πέμπτος άγγελος και είδα ένα
άστρο να πέφτει από τον ουρανό πάνω στη γη και το κλειδί που ανοίγει το πηγάδι
και βγάζει στην άβυσσο. 2 Το άστρο με το κλειδί άνοιξε το πηγάδι της αβύσσου. Απ’
εκεί βγήκε καπνός, σαν κι αυτόν που βγάζει ένα αναμμένο καμίνι. Απ’ τον καπνό του
πηγαδιού σκοτείνιασαν ο ήλιος και ο ουρανός. 3 Και μετά από τον καπνό βγήκαν
ακρίδες πάνω στη γη και τους δόθηκε εξουσία σαν κι αυτή που έχουν οι σκορπιοί
της γης. (Αποκ. 9, 1-4)
6ος Άγγελος (αποδέσμευση των καταστροφικών δυνάμεων και καταστροφή του
1/3 της ανθρωπότητας) Και έτσι είδα στην οπτασία αυτή τα αναρίθμητα άλογα και
τους πολεμιστές, που κάθονταν επάνω σ’ αυτά και οι οποίοι είχαν πύρινους θώρακες,
ενώ από τα στόματα των ίππων έβγαινε καπνός, που είχε σαν χρώμα υακίνθου και
ήταν καπνός θειαφιού. Οι κεφαλές των ίππων ήταν σαν κεφαλές λεόντων και από τα
στόματά τους βγαίνει προς τα έξω με ορμή φωτιά και καπνός και θειάφι. (Αποκ. 9, 17)
Οι 7 φιάλες της οργής του Θεού (Αποκάλυψη κεφ. 16)
1 Και άκουσα φωνή μεγάλη από τον ναό του Θεού να λέγει προς τους επτά αγγέλους·
“πηγαίνετε και χύσετε επάνω στη γη τις επτά φιάλες του θυμού του Θεού. 2 Και
απήλθε ο πρώτος άγγελος και έχυσε το περιεχόμενο της φιάλης του στη γη και 3 Και
ο δεύτερος άγγελος έχυσε το περιεχόμενο της φιάλης του στη θάλασσα. Και έγινε
η θάλασσα αίμα σαν ανθρώπου σκοτωμένου. Και κάθε ζωή, που υπήρχε μέσα στη
θάλασσα, πέθανε 4 Και ο τρίτος άγγελος έχυσε το περιεχόμενο της φιάλης του στα
ποτάμια και στις πηγές των υδάτων. Κι έγιναν όλα αίμα. 8 Και ο τέταρτος άγγελος
άδειασε το περιεχόμενο της φιάλης του πάνω στον ήλιο. Και δόθηκε στον ήλιο δύναμη
να εξαπολύσει φωτιά εναντίον των ανθρώπων 10 Και ο πέμπτος άγγελος άδειασε το
περιεχόμενο της φιάλης του πάνω στον θρόνο του θηρίου. Και έγινε κατασκότεινη η
βασιλεία του 12 Και ο έκτος άγγελος έχυσε τη φιάλη του στον μεγάλο ποταμό, τον
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Ευφράτη. Και ξεράθηκε το νερό του και έγινε βατός ο ποταμός 13 Και είδα από το
στόμα του δράκοντος, του διαβόλου, και από το στόμα του θηρίου, του αντίχριστου,
και από το στόμα του ψευδοπροφήτου να βγαίνουν τρία ακάθαρτα πνεύματα, που
έμοιαζαν με βατράχους
Φύλλο Εργασίας 4			
Ομάδες Α, Γ, Ε
Μελετήστε το παρακάτω κείμενο από την Εγκύκλιο της Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας, που πραγματοποιήθηκε στην Κρήτη το 2016.
Συζητήστε στην ομάδα και διατυπώστε με μια λέξη το κεντρικό μήνυμα του κειμένου.
V. Η Εκκλησία μπροστά στις σύγχρονες προκλήσεις
14. Οι ρίζες της Οικολογικής κρίσης είναι πνευματικές και ηθικές και βρίσκονται στο
βάθος της ψυχής του κάθε ανθρώπου. Αυτή η κρίση επιδεινώνεται κατά τους τελευταίους αιώνες εξαιτίας των ποικίλων διχασμών που προκαλούνται από ανθρώπινα
πάθη όπως η πλεονεξία, η απληστία, ο εγωισμός, η αρπακτική διάθεση και από τις
επιπτώσεις τους πάνω στον πλανήτη, όπως η κλιματική αλλαγή που απειλεί σε μεγάλο
βαθμό το φυσικό περιβάλλον που είναι το κοινό μας σπίτι.
Η ρήξη της σχέσης του ανθρώπου και της κτίσης, είναι διαστρέβλωση της αυθεντικής
χρήσης της Δημιουργίας του Θεού. Η αντιμετώπιση του οικολογικού προβλήματος
πάνω στη βάση της χριστιανικής παράδοσης, απαιτεί όχι μόνο μετάνοια για την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων του πλανήτη, δηλαδή ριζική αλλαγή νοοτροπίας και
συμπεριφοράς, αλλά και ασκητισμό, σαν αντίδοτο στον καταναλωτισμό, στη θεοποίηση
των αναγκών και στην κτητική στάση. Προϋποθέτει επίσης τη μέγιστη ευθύνη μας
να παραδώσουμε στις επερχόμενες γενεές ένα βιώσιμο φυσικό περιβάλλον και τη
χρήση του σύμφωνα με τη θεϊκή βούληση και ευλογία. Στα μυστήρια της εκκλησίας
αντιμετωπίζεται απολύτως θετικά η υλική Δημιουργία, και ο άνθρωπος ενδυναμώνεται ώστε να λειτουργεί ως οικονόμος/διαχειριστής, φύλακας αλλά και «ιερέας» της
Δημιουργίας φέρνοντάς την δοξολογικά κοντά στο Δημιουργό («Τα σα εκ των σων Σοι
προσφέρομεν» Τα δικά Σου από τα δικά σου Σου προσφέρουμε – Θεία Λειτουργία
Αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου), καλλιεργώντας ευχαριστιακή σχέση με την κτίση.
Η Ορθόδοξη αυτή ευαγγελική και πατερική προσέγγιση στρέφει επίσης την προσοχή
μας στις κοινωνικές διαστάσεις και τις τραγικές επιπτώσεις της καταστροφής του
φυσικού περιβάλλοντος.
(Εγκύκλιος της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας, Κρήτη 2016.
Απόδοση στη νεοελληνική)
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Φύλλο Εργασίας 4			
Ομάδες Β, Δ
Μελετήστε το παρακάτω απόσπασμα από τα επίσημα κείμενα της Μεγάλης Συνόδου
της Ορθοδόξου Εκκλησίας, που πραγματοποιήθηκε στην Κρήτη το 2016.
Συζητήστε στην ομάδα και διατυπώστε με μια λέξη το κεντρικό μήνυμα του κειμένου.
Η Αποστολή της Ορθόδοξης Εκκλησίας στο σύγχρονο κόσμο
Στ. Η αποστολή της Ορθόδοξης Εκκλησίας ως μαρτυρία αγάπης μέσα από τη
διακονία
«Ο πόθος της συνεχούς αύξησης της ευημερίας και η άμετρη κατανάλωση, αναπόφευκτα
οδηγούν στη δυσανάλογη χρήση και την εξάντληση των φυσικών πόρων. Η κτίση που
δημιουργήθηκε από το Θεό και δόθηκε στον άνθρωπο για να «την εργάζεται και να
τη φυλάει» (πρβλ. Γεν. β ́, 15), υφίσταται τις συνέπειες της αμαρτίας του ανθρώπου:
«Διότι και η κτίση έχει υποδουλωθεί στη φθορά, όχι βέβαια με την θέλησίν της, αλλά
από τον Θεόν, ο οποίος την υπέταξε στη φθορά (μετά την πτώση του ανθρώπου) με
την ελπίδα όμως της απαλλαγής. Η βέβαιη δε ελπίδα είναι ότι και αυτή η κτίση θα
ελευθερωθεί από το ζυγό της φθοράς και του θανάτου και άφθαρτη πλέον θα λάβει
μέρος στην ελευθερία της δόξας των τέκνων του Θεού. Διότι γνωρίζουμε, ότι όλη η
κτίση μαζί στενάζει και πονάει πολύ μέχρι σήμερα». (Ρωμ. η΄, 20-22).
Η Οικολογική κρίση, η οποία συνδέεται με την κλιματική αλλαγή και την υπερθέρμανση
του πλανήτη, καθιστά επιτακτικό το χρέος της Εκκλησίας να συμβάλλει, με τα πνευματικά μέσα που έχει στη διάθεσή της, στην προστασία της δημιουργίας του Θεού από
τις συνέπειες της ανθρώπινης απληστίας. Η απληστία για την ικανοποίηση των υλικών
αναγκών οδηγεί στην πνευματική πτώχευση του ανθρώπου και στην καταστροφή του
περιβάλλοντος. Δεν πρέπει να λησμονείται ότι ο φυσικός πλούτος της γης δεν είναι
περιουσία του ανθρώπου, αλλά του Δημιουργού: «Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα
αυτής, η οικουμένη και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή» (ψαλμ. κγ ́, 1). Η Ορθόδοξη
Εκκλησία τονίζει με αυτόν τον τρόπο την ανάγκη της προστασίας της δημιουργίας
του Θεού, μέσω της καλλιέργειας της ευθύνης του ανθρώπου απέναντι στο θεόσοφο
περιβάλλον, αλλά και της προβολής των αρετών της ολιγάρκειας και της εγκράτειας.
Οφείλουμε να θυμόμαστε ότι όχι μόνο οι σημερινές, αλλά και οι μελλοντικές γενιές
έχουν δικαίωμα πάνω στα φυσικά αγαθά, που μας χάρισε ο Δημιουργός».
(Νεοελληνική Απόδοση από τα επίσημα κείμενα της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της
Ορθοδόξου Εκκλησίας, Κρήτη 2016)
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Μ-ΣΕΝΑΡΙΟ (χρησιμοποιώντας ψηφιακά εργαλεία στη
διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών):
«Η βυζαντινή εικόνα και η θεολογία της»
Μαρία Παζάρσκη*,
* Δρ. Θεολογίας, Εκπαιδευτικός, Διευθύντρια στο 2ο Γυμνάσιο Αμαρουσίου

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
1. Σκοπός & Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα της Διδακτικής Πρακτικής
Γενικός Σκοπός: Οι μαθητές να κατανοήσουν ότι αυτό που κάνει ξεχωριστής σημασίας
τη βυζαντινή εικόνα είναι ο παιδαγωγικός της ρόλος για τον πιστό. Ο πιστός διδάσκεται
από την εικόνα βασικές διδασκαλίες του χριστιανισμού. Η τέχνη της βυζαντινής εικόνας
είναι άρρηκτα δεμένη με τη χριστιανική θεολογία.
Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα ως προς το γνωστικό αντικείμενο και
ως προς τη μαθησιακή διαδικασία:
Στόχοι- Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα μ-σεναρίου:
• να αναζητούν και να βρίσκουν κατάλληλους πόρους από ποικιλία πηγών, για να
εκφράζονται και να μαθαίνουν δημιουργικά
• να αναπτύσσουν δεξιότητες νέου γραμματισμού
• να επινοούν οι ίδιοι τρόπους παρουσίασης των αποτελεσμάτων της εργασίας τους
• να συνεργάζονται
• να μπορούν να ανακαλύπτουν τα μυστικά της βυζαντινής εικόνας και να διαπιστώνουν
τη διαχρονική αισθητική και πολιτισμική αξία της
• να ανακαλύπτουν την παρουσία του «ιερού» και τον αιτιώδη ρόλο του στην τέχνη
και στον πολιτισμό
• να αναγνωρίζουν στις εικόνες την αποτύπωση της μαρτυρίας και της εσχατολογικής
προσδοκίας της Εκκλησίας.
• Χρήση ψηφιακών εργαλείων
Στη χρήση των εργαλείων υπάρχει μια διαβάθμιση από τα εργαλεία αναζήτησης
και άντλησης πληροφοριών (βίντεο, ιστότοποι, βικιλεξικά) στα εργαλεία δημιουργίας,
συνεργασίας και έκφρασης στο πλαίσιο του εποικοδομητισμού.
Ψηφιακά εργαλεία που αξιοποιούνται στο μ-σενάριο και γιατί:
- Η/Υ και βιντεοπροβολέας για την προβολή βίντεο
- Βίντεο: http://photodentro.edu.gr/video/r/8522/320?locale=el
- http://photodentro.edu.gr/video/r/8522/322?locale=el
- http://photodentro.edu.gr/video/r/8522/259?locale=el
- http://photodentro.edu.gr/video/r/8522/318?locale=el
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- http://photodentro.edu.gr/video/r/8522/321?locale=el
- http://photodentro.edu.gr/video/r/8522/320?locale=el
- Διαδίκτυο, ως περιβάλλον αναζήτησης πληροφοριών (εικόνων, βίντεο κ.ά.)
Ιστότοποι, ως σημαντικές πηγές άντλησης πληροφοριών για τις δραστηριότητες που
θα υλοποιήσουν οι μαθητές στο πλαίσιο του συγκεκριμένου μ-σεναρίου (συμπλήρωση
και εμπλουτισμός του εννοιολογικού χάρτη και ανάλυση της εικόνας που θα επιλέξουν):
• Μάθημα 18. «Οι άγιες εικόνες, έκφραση της πίστης»), ιστότοποι:
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A106/116/896,3324/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A106/98/794,2895/
• Μάθημα 19, «Εικονομαχία, μια τραγωδία που συγκλόνισε την εκκλησία», σσ.
74-76, ιστότοπος:
http://ebooks.edu.gr/courses/DSGYM-C117/document/4be7e2797rys/524026c2blj9/
524026e3381n.pdf
• Μάθημα 20, «Εκκλησιαστική τέχνη Α΄: ναοδομία και αγιογραφία», σσ. 78-81,
ιστότοπος:
http://ebooks.edu.gr/courses/DSGYM-C117/document/4be7e2797rys/524026c2blj9/
524026e3381n.pdf
• Μάθημα 14. «Αιρέσεις: Εσωτερική πληγή της Εκκλησίας, Κείμενο: ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟΝ
ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ, σ. 56, ιστότοπος:
http://ebooks.edu.gr/courses/DSGYM-C117/document/4be7e2797rys/524026c2blj9/
524026e3381n.pdf
- Ηλεκτρονικά λεξικά για αναζήτηση λημμάτων (http://www.greek-language.gr/
greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides, Wikiλεξικό – ψηφιακό λεξικό
σε περιβάλλον web 2), ως περιβάλλοντα εργασίας για αναζήτηση πληροφοριών.
- Εννοιολογικός χάρτης που θα συντελέσει στην ενεργητική - αποτελεσματική
μάθηση καθώς οι μαθητές με το που καλούνται να τον συμπληρώσουν μπαίνουν
στη διαδικασία να δομήσουν τις γνώσεις τους οι οποίες θα απεικονιστούν πάνω
στο χάρτη εννοιών όπου περιγράφονται οπτικά οι σχέσεις μεταξύ των ιδεών.
Ταυτόχρονα θα δώσει τη δυνατότητα μιας γενικής, ολικής θεώρησης αλλά και
επιλεκτικής εστίασης μιας γνωστικής περιοχής. Επιπλέον, θα λειτουργήσει ως
εργαλείο ανάπτυξης και καλλιέργειας της κριτικής σκέψης κατά τη διάρκεια της
εργασίας αλλά και του θεολογικού προβληματισμού (ανάλυση εικόνας).
- Επεξεργαστής κειμένου word. Από τη στιγμή που οι μαθητές εργάζονται στο
εργαστήριο Πληροφορικής και έχουν ως ομάδα τον Η/Υ τους για να εργαστούν και
να συνεργαστούν, το περιβάλλον του word, λόγω της ρευστότητας του κειμένου που
παρέχει, βοηθά τους μαθητές ως προς το χρόνο και τη διευκόλυνση συνεργασίας
στην ομάδα. Προσφέρει τη δυνατότητα να πειραματιστούν με το γράψιμο, να
διορθώσουν και να καθαρογράψουν πιο γρήγορα το κείμενό τους για την ανάλυση
της εικόνας στην αντίστοιχη δραστηριότητα από το να ακολουθήσουν αυτή τη
διαδικασία στο χαρτί.
1.1 Εκτιμώμενη διάρκεια: 4 (τέσσερις διδακτικές ώρες)
Φάσεις του μ-σεναρίου, θέματα επεξεργασίας και διάρκεια:
α΄ φάση/3 ώρες (όχι συνεχόμενες): «Γνωριμία με τη βυζαντινή εικόνα»
β΄ φάση /1 ώρα : «Θεολογία της εικόνας»
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2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
2.1 Γενική Περιγραφή Διδακτικής Πρακτικής
Το συγκεκριμένο μ-σενάριο εντάσσεται στη διδασκαλία της Διδακτικής Ενότητας
ΙΙ. «Η απεικόνιση του Θεού στον Χριστιανισμό, iv. Η ακμή της βυζαντινής εικόνας μετά
την Εικονομαχία» από το Πρόγραμμα Σπουδών για τα Θρησκευτικά της Β΄ Γυμνασίου.
Στο πλαίσιο της παρούσας Διδακτικής Ενότητας γίνεται προσπάθεια προσέγγισης
της Θ.Ε.1. βάσει της βυζαντινής τέχνης. Στο στάδιο αυτό του μαθήματος οι μαθητές
καλούνται να αναλύσουν και να αξιολογήσουν σε βάθος τη σημασία της βυζαντινής
εικόνας στην πίστη, να διαμορφώσουν προσωπική άποψη και να προβληματιστούν
επί αυτού του θέματος (στάδιο αναλύοντας).
Μέθοδος διδασκαλίας μ-σεναρίου: συμμετοχική (ομαδοσυνεργατική).
Μέσα διδασκαλίας μ-σεναρίου: καπέλα, πινέλα, βιντεοπροβολέας, Η/Υ, πίνακας,
λευκή κόλλα πάνω στον πίνακα, χρωματιστά και λευκά χαρτάκια, μαρκαδόρος, USB
stick.
Ρόλος καθηγητή: Η καθηγήτρια προσφέρει βοηθητικό υλικό, οδηγίες και φύλλο
εργασίας στους μαθητές. Κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων μέσα στην τάξη
κυκλοφορεί ανάμεσα στις ομάδες, συμβουλεύει τα μέλη τους, διευκολύνει στην
επεξεργασία του βοηθητικού υλικού, υπενθυμίζει τον χρόνο, επιλύει απορίες. Συνεπώς, ο
ρόλος της είναι υποστηρικτικός. Επιπλέον, συμβάλλει στο στάδιο της ανατροφοδότησης
έχοντας τον κυρίαρχο ρόλο. Ωθεί τους μαθητές να υλοποιήσουν δραστηριότητες με τις
οποίες καλλιεργείται ο εποικοδομητισμός.
Ρόλος των μαθητών: Οι μαθητές εργάζονται συνεργατικά, ακολουθούν τις οδηγίες
της καθηγήτριας, λαμβάνουν υπόψη τις συμβουλές της, χρησιμοποιούν το βοηθητικό
υλικό που τους υποδεικνύει, όμως, επιπλέον, ερευνούν, ταξινομούν το υλικό τους,
δημιουργούν, αναπτύσσουν δεξιότητες νέου γραμματισμού αξιοποιώντας ψηφιακά
εργαλεία των νέων τεχνολογιών, μαθαίνουν εργαζόμενοι δημιουργικά, προβληματίζονται.
Περιγραφή μ-σεναρίου:
Α΄φάση μ-σεναρίου /3 ώρες (όχι συνεχόμενες): «Γνωριμία με τη βυζαντινή
εικόνα»
1η διδακτική ώρα/ αίθουσα διδασκαλίας/χρόνος 45΄/Δραστηριότητα 1ης
διδακτικής ώρας : α) προβολή βίντεο 8΄, β) οι ομάδες σε ρόλο αγιογράφουεργασία σε ομάδες και παρουσίαση της εργασίας τους, χρόνος 25΄, γ) συζήτηση
στην ολομέλεια, χρόνος 10΄.
Η καθηγήτρια δείχνει αρχικά με τη βοήθεια του Η/Υ και του βιντεοπροβολέα μια
σειρά από πολύ σύντομα βίντεο συνολικής διάρκειας οκτώ λεπτών (8΄.06΄΄, για την
ακρίβεια), με θέματα τη σημασία των εικόνων, τις τέσσερις κατηγορίες θρησκευτικών
εικόνων, τις φορητές εικόνες και την τεχνική τους, την τέχνη του μωσαϊκού, τους
ζωγράφους των θρησκευτικών εικόνων.
http://photodentro.edu.gr/video/r/8522/320?locale=el
http://photodentro.edu.gr/video/r/8522/322?locale=el
http://photodentro.edu.gr/video/r/8522/321?locale=el
http://photodentro.edu.gr/video/r/8522/318?locale=el
http://photodentro.edu.gr/video/r/8522/259?locale=el
Πριν από την προβολή των βίντεο υποδεικνύει προφορικά στους μαθητές να
εστιάσουν την προσοχή τους στην τεχνική και στα μέσα που χρησιμοποιεί ο αγιογράφος
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όταν θέλει να ζωγραφίσει μια εικόνα και να κρατήσουν σύντομες σημειώσεις. Επίσης,
γράφει στον πίνακα τους όρους «τεχνική», «μέσα», «αγιογράφος», «εικόνα».
Μετά την προβολή των βίντεο δίνεται χρόνος στους μαθητές, εμπνεόμενοι από τους
όρους αυτούς και από το περιεχόμενο των βίντεο, να φανταστούν, να εκπροσωπήσουν
και να υποδυθούν με τα μέλη της ομάδας τους έναν αγιογράφο, το προφίλ του οποίου
θα σκιαγραφήσουν σε σύντομο χρόνο απαντώντας στα ερωτήματα: α) «πώς αποφάσισα
να γίνω αγιογράφος», β) «πώς νιώθω όταν ζωγραφίζω μια εικόνα», γ) «τι θέλω
να πετύχω με τα μέσα και την τεχνική που χρησιμοποιώ», δ) «τι είδους μηνύματα
θέλω να μεταδίδω στον κόσμου που βλέπει τις εικόνες μου». Οι μαθητές εργάζονται
χωρισμένοι σε τέσσερις ομάδες (τρεις πενταμελείς και μία εξαμελή), σύμφωνα με τον
μήνα γέννησής τους, τρόπο που ακολουθούν από την έναρξη της Θ.Ε. 1., καθώς έχει
αποδειχθεί λειτουργικός για τη συνεργασία των μελών κάθε ομάδας.
Η συγκεκριμένη δραστηριότητα έχει ως στόχο, οι μαθητές αξιοποιώντας τις
πληροφορίες των βίντεο, να μπούνε για λίγο στο ρόλο του αγιογράφου και να
συναισθανθούν την ξεχωριστή «ταυτότητά» του σε σχέση με τους άλλους ζωγράφους,
καθώς και την ιδιαιτερότητα του σκοπού και του αποτελέσματος της τέχνης του.
Στο τέλος της ώρας κάθε ομάδα παρουσιάζει τον αγιογράφο της με θεατρικό
τρόπο. Ο εκπρόσωπος-παρουσιαστής σε ρόλο αγιογράφου φοράει ή κρατάει κάτι (ένα
καπέλο, ένα πινέλο) – τα αντικείμενα αυτά τα παρέχει η καθηγήτρια, προκειμένου
να ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους αλλά και για να αποδώσει καλύτερα το προφίλ
που αποφάσισε να του δώσει η ομάδα του. (χρόνος εργασίας των ομάδων 10΄ και
χρόνος παρουσίασης για την κάθε ομάδα περίπου 4΄).
Στη συνέχεια, η καθηγήτρια προκαλεί σύντομη συζήτηση στην ολομέλεια της
τάξης θέτοντας στους μαθητές το ερώτημα «πιστεύετε ότι ο αγιογράφος διαφέρει
από έναν άλλο ζωγράφο και γιατί;». Κάθε μαθητής εκφράζει προφορικά και με
συντομία την άποψή του ενώ η καθηγήτρια σημειώνει στον πίνακα τις απόψεις που
ακούγονται. Η συγκεκριμένη διαδικασία προσφέρεται για έλεγχο επίτευξης του στόχου
της δραστηριότητας. (χρόνος περίπου 10΄)
Ρόλος μαθητών: οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες, ανταλλάσσουν απόψεις και
συνεργάζονται μεταξύ τους, ακολουθούν τις οδηγίες και συμβουλές της καθηγήτριας,
κάνουν χρήση σημειώσεων που έχουν κρατήσει παρακολουθώντας τα βίντεο,
αναπτύσσουν τη φαντασία τους, μπαίνουν στη θέση ενός αγιογράφου.
Ρόλος της καθηγήτριας: υποστηρίζει τις ομάδες, καθοδηγεί, συμβουλεύει, υπενθυμίζει
το χρόνο, επιλύει απορίες, κατευθύνει τη συζήτηση στην ολομέλεια της τάξης.
2η Διδακτική ώρα /εργαστήριο Πληροφορικής/ χρόνος 45΄/Δραστηριότητα
2ης διδακτικής ώρας: επεξεργασία, ταξινόμηση βοηθητικού υλικού, συμπλήρωση
εννοιολογικού χάρτη αξιοποιώντας ψηφιακά εργαλεία.
Καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της διδακτικής ώρας οι μαθητές κάθονται ανά
δύο μπροστά σε έναν Η/Υ (τρεις σε μια περίπτωση, καθώς είναι 21 στο σύνολο)
και υλοποιούν μια δραστηριότητα στο εργαστήριο Πληροφορικής του σχολείου
ακολουθώντας τις οδηγίες που τους δίνονται σε φύλλο εργασίας, αποθηκευμένο στην
επιφάνεια εργασίας του Η/Υ της δυάδας/τριάδας τους σε ειδικό φάκελο με το όνομα
«Θρησκευτικά Β΄». Εκεί βρίσκουν και το βοηθητικό υλικό που τους παρέχεται από την
καθηγήτρια καθώς και τους συνδέσμους/πηγές από όπου θα αναζητήσουν μέσω του
διαδικτύου επιπλέον υλικό, προκειμένου να συμπληρώσουν και να επεκτείνουν τον
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ιστό του εννοιολογικού χάρτη που τους δίνεται στο ήδη εγκατεστημένο περιβάλλον
του CmapTools και πάλι στην επιφάνεια εργασίας του Η/Υ τους. Απαιτείται από
πολύ καλό έως καλό επίπεδο στη χρήση των ΤΠΕ από την πλευρά των μαθητών. Η
παρουσία του καθηγητή/καθηγήτριας της Πληροφορικής μπορεί να συμβάλει επικουρικά
και αποτελεσματικά στην υλοποίηση της δραστηριότητας. Ο εννοιολογικός χάρτης
αφορά στις δύο βασικές σχολές βυζαντινής αγιογραφίας, την Κρητική Σχολή και τη
Μακεδονική Σχολή. Εικόνες, κείμενα, βίντεο που αναζητούν από το διαδίκτυο τους
βοηθούν να βρούνε πληροφορίες για τους ιδρυτές/εκπροσώπους των σχολών αυτών,
για τα βασικά χαρακτηριστικά της τεχνοτροπίας τους, για τους τόπους όπου μπορεί
κανείς σήμερα να δει από κοντά αντιπροσωπευτικές των εν λόγω σχολών εικόνες, π.χ.
μουσεία, ναούς, μοναστήρια.
Το κοινό αντικείμενο εργασίας που έχουν οι μαθητές κατά τη διάρκεια της
δραστηριότητας προσφέρει τη δυνατότητα ποικιλίας αποτελεσμάτων επί του ίδιου
αντικειμένου.
Ρόλος μαθητών: οι μαθητές εργάζονται σε δυάδες, σε μια περίπτωση σε τριάδα,
αναζητούν και ταξινομούν το υλικό τους, ακολουθούν τις οδηγίες και συμβουλές της
καθηγήτριας, κάνουν χρήση του βοηθητικού υλικού που τους παρέχει, επιλέγουν υλικό
που βρίσκουν από το διαδίκτυο και επινοούν τον τρόπο που θα παρουσιάσουν τους
καρπούς της αναζήτησής τους.
Ρόλος της καθηγήτριας: υποστηρίζει τις ομάδες, καθοδηγεί, συμβουλεύει ως προς
την αναζήτηση υλικού στο διαδίκτυο (εικόνες, βίντεο), υπενθυμίζει το χρόνο, επιλύει
απορίες.
Στην περίπτωση παρουσίας του καθηγητή ή της καθηγήτριας της Πληροφορικής,
υπάρχει επιπλέον βοήθεια από την πλευρά του/της στη χρήση των ψηφιακών εργαλείων
και εξοικονομείται χρόνος.
Οι ομάδες αποθηκεύουν τη δουλειά τους στο αρχείο της επιφάνειας εργασίας
του Η/Υ τους με κάποιο όνομα που επιλέγουν από κοινού αλλά και στο USB τους ειδοποιούνται από πριν ότι θα πρέπει να το έχουν μαζί τους για να αποθηκεύσουν
την εργασία τους. Η καθηγήτρια διασφαλίζει, ώστε να μη χαθεί το περιεχόμενο των
εργασιών των μαθητών, καθώς αυτό παρουσιάζεται στην επόμενη συνάντησή τους.
3η διδακτική ώρα/εργαστήριο Πληροφορικής / χρόνος 45΄ – Συνέχεια
δραστηριότητας της 2ης διδακτικής ώρας - παρουσίαση εργασίας των μαθητών
και ανατροφοδότηση – Χρόνος 45΄.
Κατά την τρίτη διδακτική ώρα οι μαθητές σε εννέα δυάδες και μία τριάδα, μέσω
του εκπροσώπου τους, παρουσιάζουν τις εργασίες τους – χρόνος παρουσίασης περίπου
4΄. Έχουν αποθηκεύσει στο USB τους την εργασία και την παρουσιάζουν στην ολομέλεια
με τη βοήθεια του βιντεοπροβολέα. Στη συνέχεια γίνεται ανατροφοδότηση, την πορεία
της οποίας κατευθύνει η καθηγήτρια. Κατά την παρουσίαση των εργασιών η καθηγήτρια
θέτει ερωτήματα για τον τρόπο που δούλεψαν, τις δυσκολίες που συνάντησαν. Επίσης,
τους προκαλεί να αναφέρουν ποια από τις δύο σχολές τους εντυπωσίασε και γιατί.
Κατά τη δραστηριότητα αυτή ελέγχεται η ικανότητα των μαθητών να συνεργάζονται,
να παρακολουθούν ενεργητικά, να επεξεργάζονται και να ταξινομούν το υλικό τους, να
αναζητούν στοχευμένα τις πληροφορίες τους από το διαδίκτυο και να αποκτούν μέσα
από αυτή τη διαδικασία τις γνώσεις που τους ενδιαφέρουν, να επινοούν τον τρόπο
παρουσίασης της εργασία τους, να χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία, να αναπτύσσουν
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δεξιότητες νέου γραμματισμού, να δείχνουν με παραδείγματα την εξοικείωσή τους με
τη βυζαντινή εικόνα μέσα από τη γνωριμία τους με βασικούς σταθμούς της βυζαντινής
τέχνης της εικονογραφίας, να εκφράζουν την προτίμησή τους σε κάποιον από αυτούς
τους σταθμούς με επιχειρήματα.
Β΄ φάση μ-σεναρίου - 4η διδακτική ώρα, «Θεολογία της εικόνας»
4η διδακτική ώρα/εργαστήριο Πληροφορικής/χρόνος 45΄/ Δραστηριότητα 4ης
διδακτικής ώρας (ανάλυση εικόνας και θεολογική εμβάθυνση) - αναστοχασμός
Κατά την 4η διδακτική ώρα που έχει τίτλο «Θεολογία της εικόνας» οι μαθητές,
χρησιμοποιώντας τις πηγές που χρησιμοποίησαν στην προηγούμενη δραστηριότητα,
αναζητούν στο διαδίκτυο μια εικόνα της επιλογής τους, είτε από την Κρητική είτε από
τη Μακεδονική σχολή αγιογραφίας, την οποία στη συνέχεια καλούνται να την αναλύσουν
και να εμβαθύνουν θεολογικά πάνω σε αυτή, απαντώντας σε μια σειρά από ερωτήματα
που τους δίνονται σε φύλλο εργασίας. Το φύλλο εργασίας περιλαμβάνεται σε φάκελο
της επιφάνειας εργασίας του Η/Υ που αναλογεί σε κάθε ομάδα. Εργάζονται σε τέσσερις
ομάδες (τρεις πενταμελείς και μία εξαμελή), στο εργαστήριο της Πληροφορικής.
Ο φάκελος έχει τίτλο «Ανάλυση εικόνας, Θρησκευτικά Β΄». Εκτός από το φύλλο
εργασίας περιλαμβάνει τις οδηγίες υλοποίησης της δραστηριότητας και βοηθητικό
υλικό (Σύμβολο της πίστης με το κείμενο στο πρωτότυπο και δίπλα η μετάφρασή
του). Κάθε ομάδα, σύμφωνα με τις οδηγίες του φύλλου εργασίας, ανοίγει ένα αρχείο
word με τίτλο της επιλογής της και γράφει εκεί το κείμενό της, ώστε να μπορεί να το
επεξεργαστεί εύκολα και με ταχύτητα, αλλά και για να διευκολύνει την ολομέλεια
να το παρακολουθήσει, αφού θα προβληθεί κατά την παρουσίαση της εργασίας της
ομάδας μέσω του βιντεοπροβολέα. Αποθηκεύει το συγκεκριμένο αρχείο σε USB stick.
Κατά τη συγκεκριμένη δραστηριότητα ελέγχεται αν οι μαθητές μέσα από τη
διαδικασία της γίνονται «μικροί κριτικοί τέχνης» που μπορούν:
α) να ανακαλύπτουν τη σύνδεση της βυζαντινής τέχνης με τη χριστιανική πίστη,
β) να διακρίνουν την παρουσία του «ιερού» και τον αιτιώδη ρόλο του στην τέχνη
και στον πολιτισμό,
γ) να αναγνωρίζουν στις βυζαντινές εικόνες, κατά το δυνατόν, την αποτύπωση της
μαρτυρίας και της εσχατολογικής προσδοκίας της Εκκλησίας. (χρόνος εργασίας των
ομάδων 15΄, χρόνος παρουσίασης της εργασίας τους, ανά ομάδα 5΄)
Ρόλος μαθητών:
Οι μαθητές συνεργάζονται με τα μέλη της ομάδας τους, επιλέγουν το υλικό τους, σε
ένα αρχείο word καταγράφουν τις πληροφορίες που στηρίζουν την ανάλυση της εικόνας
τους και τη θεολογική τους εμβάθυνση πάνω σε αυτή. Ο εκπρόσωπος της ομάδας
παρουσιάζει την εργασία της ομάδας ενώ οι υπόλοιποι συμμαθητές παρακολουθούν,
ώστε να κατανοήσουν τη σκέψη της ομάδας κατά την παρουσίαση της εργασίας της.
Ρόλος καθηγήτριας:
Η καθηγήτρια, κατά την έναρξη της ώρας, δίνει στους μαθητές οδηγίες για τον
τρόπο που θα εργαστούν. Ο ρόλος της κατά τη διάρκεια εργασίας των ομάδων είναι
υποστηρικτικός, τους θυμίζει τον χρόνο, επιλύει τις απορίες τους.
Αναστοχασμός:
Κατά το τελευταίο δεκάλεπτο της 4ης διδακτικής ώρας, στο πλαίσιο του
αναστοχασμού, η καθηγήτρια καλεί τους μαθητές, ο καθένας ξεχωριστά, να υλοποιήσει
τα δύο τελευταία σημεία από το φύλλο εργασίας που τους έχει δοθεί. Κατά το
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στάδιο αυτό ελέγχεται η επίτευξη του γενικού σκοπού του μ-σεναρίου που είναι να
κατανοήσουν οι μαθητές πως η τέχνη της βυζαντινής εικόνας έχει ξεχωριστή σημασία,
διότι είναι άρρηκτα δεμένη με τη χριστιανική θεολογία και πως η βυζαντινή εικόνα
διδάσκει στον πιστό βασικές διδασκαλίες του χριστιανισμού.
1. Βυζαντινή εικόνα και πίστη
Κάθε μαθητής γράφει σε χρωματιστό χαρτάκι το συμπέρασμά του από το μάθημα
των τεσσάρων αυτών διδακτικών ωρών σχετικά με την ιδιαίτερη αξία της βυζαντινής
εικόνας στο θέμα της πίστης.
Ξεκινά με τη φράση: «Κατά τη γνώμη μου η βυζαντινή εικόνα έχει ιδιαίτερη αξία
για τον πιστό διότι ……………………………………………».
Καρφιτσώνει το χρωματιστό χαρτάκι πάνω στην άσπρη κόλλα του πίνακα.
2. Ο ζωγράφος που υποδύθηκα.
Κάθε μαθητής θυμάται τον αγιογράφο που υποδύθηκε η ομάδα του στην αρχή
του μαθήματος. Αναρωτιέται αν οι εικόνες που ζωγραφίζει διδάσκουν κάτι από τη
χριστιανική πίστη. Γράφει σε λευκό χαρτάκι ποια από αυτές που έχει ζωγραφίσει
είναι η αγαπημένη του και τι διδάσκει.
Ρίχνει το λευκό χαρτάκι στο μαύρο κουτί της έδρας.
2.2 Φύλλα Εργασίας
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1ης διδακτικής ώρας
Χωρισμένοι σε τέσσερις ομάδες, σε τρεις πενταμελείς και μία εξαμελή, όπως
είστε χωρισμένοι βάσει του μήνα γέννησής σας από την αρχή της Θ.Ε.1., εργάζεστε
συνεργατικά με τα μέλη της ομάδας σας ως εξής:
• Εμπνεόμενοι από τους όρους «μέσα», «αγιογράφος», «εικόνα» που είναι γραμμένοι
στον πίνακα καθώς και από το περιεχόμενο των βίντεο που παρακολουθήσατε,
παριστάνετε έναν αγιογράφο που φαντάζεστε ότι εκπροσωπείτε με την ομάδα
σας, του οποίου το προφίλ σκιαγραφείτε απαντώντας στα ερωτήματα: α) «πώς
αποφάσισα να γίνω αγιογράφος», β) «πώς νιώθω όταν ζωγραφίζω μια εικόνα», γ)
«τι θέλω να πετύχω με τα μέσα και την τεχνική που χρησιμοποιώ», δ) «τι είδους
μηνύματα θέλω να μεταδίδω στον κόσμο που βλέπει τις εικόνες μου».
Κάθε ομάδα παρουσιάζει τον αγιογράφο της μέσω του εκπροσώπου της. Ο
εκπρόσωπος-παρουσιαστής κάνει την αυτοπαρουσίασή του με τρόπο, όσο το δυνατόν
θεατρικό φορώντας κάτι που τον κάνει να ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας
(παίρνει κάτι από τα αντικείμενα πάνω στην έδρα: καπέλα, πινέλα).
(Χρόνος εργασίας των ομάδων 10΄ και χρόνος παρουσίασης για την κάθε
ομάδα 4΄).
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2ης διδακτικής ώρας.
• Εργάζεστε συνεργατικά με τον διπλανό σας, όπως κάθεστε στην τάξη (σε δυάδες
και μία τριάδα) και ακολουθείτε τις εξής οδηγίες:
• Στην επιφάνεια εργασίας του Η/Υ σας υπάρχει βοηθητικό υλικό στον φάκελο με
την ονομασία «Θρησκευτικά Β΄», συγκεκριμένα, στο αρχείο «Βοηθητικό υλικό»
και στο αρχείο με το όνομα «Σύνδεσμοι βοηθητικού υλικού». Επίσης, υπάρχει
ένας εννοιολογικός χάρτης στην επιφάνεια εργασίας σας, σε περιβάλλον Cmap
Tools, με το όνομα «Η βυζαντινή εικόνα».
• Σε συνεργασία με τον διπλανό σας (τους διπλανούς στην περίπτωση της τριάδας)
θα πρέπει να συμπληρώσετε τον εννοιολογικό χάρτη έχοντας υπόψη το βοηθητικό
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υλικό σας και τις πληροφορίες από το διαδίκτυο που θα βρείτε πατώντας
στους συνδέσμους που σας δίνονται στο φύλλο εργασίας. Το υλικό σας θα το
επεξεργαστείτε και θα το ταξινομήσετε, ώστε στη συνέχεια με βάση αυτό να
συμπληρώσετε και να εμπλουτίσετε τον εννοιολογικό χάρτη που θα βρείτε στο
περιβάλλον του CmapTools στην επιφάνεια εργασίας του Η/Υ σας με το όνομα
«Η βυζαντινή εικόνα».
Οδηγίες συμπλήρωσης εννοιολογικού χάρτη:
Συμπληρώνετε τα κουτάκια που έχουν ερωτηματικό. Όπου θεωρείτε ότι υπάρχει
δυνατότητα, επεκτείνετε τον ιστό του εννοιολογικού χάρτη πάνω στα θέματα των
κουτιών αυτών προσθέτοντας σε αυτά άλλα κουτιά-κλαδιά στον ιστό τους. Εμπλουτίζετε
όσα κουτιά συμπληρώνετε και όσα επεκτείνετε με πληροφορίες από εικόνες, κείμενα,
βίντεο που αναζητάτε στο διαδίκτυο και στις πηγές βοηθητικού υλικού που ακολουθούν
παρακάτω.
Η εργασία σας αφορά στις δύο βασικές σχολές βυζαντινής αγιογραφίας:
Α) την Κρητική Σχολή και Β) τη Μακεδονική Σχολή.
- Θα πρέπει με πνεύμα συνεργασίας να βρείτε, χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο και
τις πηγές βοηθητικού υλικού, τους ιδρυτές/εκπροσώπους των σχολών αυτών, τα βασικά
χαρακτηριστικά της τεχνοτροπίας τους, τους τόπους όπου μπορεί κανείς σήμερα να
δει από κοντά εικόνες των σχολών αυτών, π.χ. μουσεία, ναούς, μοναστήρια, και, τέλος
να αναφέρετε παραδείγματα εικόνων που έχουν βρεθεί και έχουμε τη δυνατότητα να
τις δούμε από κοντά.
Σύνδεσμοι/πηγές βοηθητικού υλικού:
- Διαδίκτυο, ως περιβάλλον αναζήτησης πληροφοριών (εικόνων, βίντεο κ.ά.) για τη
συμπλήρωση και τον εμπλουτισμό του εννοιολογικού χάρτη.
- Ιστότοποι:
• Μάθημα 18. «Οι άγιες εικόνες, έκφραση της πίστης»), ιστότοποι:
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A106/116/896,3324/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A106/98/794,2895/
• Μάθημα 19, «Εικονομαχία, μια τραγωδία που συγκλόνισε την εκκλησία», σσ. 74-76,
ιστότοπος:
http://ebooks.edu.gr/courses/DSGYM-C117/document/4be7e2797rys/524026c2blj9/5
24026e3381n.pdf
• Μάθημα 20, «Εκκλησιαστική τέχνη Α΄: ναοδομία και αγιογραφία», σσ. 78-81,
ιστότοπος:
http://ebooks.edu.gr/courses/DSGYM-C117/document/4be7e2797rys/524026c2blj9/5
24026e3381n.pdf
• Μάθημα 14. «Αιρέσεις: Εσωτερική πληγή της Εκκλησίας, Κείμενο: ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟΝ
ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ, σ. 56, ιστότοπος:
http://ebooks.edu.gr/courses/DSGYM-C117/document/4be7e2797rys/524026c2blj9/5
24026e3381n.pdf
- Ηλεκτρονικά λεξικά για αναζήτηση λημμάτων (http://www.greek-language.gr/
greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides, Wikiλεξικό – ψηφιακό λεξικό
σε περιβάλλον web 2), ως περιβάλλοντα εργασίας για αναζήτηση πληροφοριών.
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• Εννοιολογικός χάρτης

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3ης διδακτικής ώρας (Παρουσίαση των εργασιών της 2ης
διδακτικής ώρας- ανατροφοδότηση, χρόνος 45΄)
• Ανά δυάδες (εννέα δυάδες) και μία τριάδα, όπως είστε χωρισμένοι και εργαστήκατε
κατά την προηγούμενη διδακτική ώρα, παρουσιάζετε στην ολομέλεια τις εργασίες
σας μέσω του εκπροσώπου σας – χρόνος παρουσίασης περίπου 4΄.
• Με το USB stick στο οποίο έχετε αποθηκευμένη την εργασία σας παρουσιάζει ο
εκπρόσωπός σας στην ολομέλεια τον συμπληρωμένο εννοιολογικό χάρτη με τη
βοήθεια του βιντεοπροβολέα.
Στη συνέχεια γίνεται ανατροφοδότηση, την πορεία της οποίας κατευθύνει η
καθηγήτρια. Κατά την παρουσίαση των εργασιών η καθηγήτρια θέτει ερωτήματα για
τον τρόπο που δούλεψαν, τις δυσκολίες που συνάντησαν. Επίσης, τους προκαλεί να
αναφέρουν ποια από τις δύο σχολές τους εντυπωσίασε και γιατί.
• Ανατροφοδότηση: Θα πρέπει μετά την παρουσίαση να είστε έτοιμοι να απαντήσετε
στα ερωτήματα:
1) Με ποιο τρόπο εργαστήκατε, 2) Τι σας δυσκόλεψε; 3) Ποια σχολή σας
εντυπωσίασε και γιατί. Στα ερωτήματα θα απαντά ο εκπρόσωπος της ομάδας, αφού
πρώτα θα έχετε συνεννοηθεί για τις απαντήσεις σας. Επιπλέον ο εκπρόσωπός σας θα
επιλύει απορίες των συμμαθητών σας.
Χρόνος παρουσίασης και ανατροφοδότηση για κάθε ομάδα 4΄.
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4ης διδακτικής ώρας
Χωρισμένοι σε ομάδες, σε τρεις πενταμελείς και μία εξαμελή, ακολουθείτε τα
εξής βήματα:

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

132

Διδακτική πρακτική: Η Βυζαντινή εικόνα και η θεολογία της

•

Σε συνεργασία με τα μέλη της ομάδας σας επιλέγετε μία εικόνα από τις σχολές που
γνωρίσατε κατά τη δραστηριότητα με τον εννοιολογικό χάρτη και την τοποθετείτε
στην επιφάνεια εργασίας του Η/Υ που είναι συνδεδεμένος με τον βιντεοπροβολέ,
με όνομα της επιλογής σας.
• Σε ένα αρχείο word που θα αποθηκεύετε στην επιφάνεια εργασίας του Η/Υ
της ομάδας σας να αναπτύξετε ένα κείμενο όπου θα αναλύετε την τεχνοτροπία
της εικόνας που επιλέξατε και να εμβαθύνετε θεολογικά ως προς αυτή. Τα
ακόλουθα ερωτήματα θα σας βοηθήσουν και στα δύο σκέλη της συγκεκριμένης
δραστηριότητας:
α) Τι χρώματα χρησιμοποιεί ο αγιογράφος; Γιατί επιλέγει τα συγκεκριμένα;
β) Γιατί δεν αποδίδει το εικονιζόμενο πρόσωπο όπως είναι στην πραγματικότητα;
γ) Ποια είναι η έκφραση του προσώπου που εικονίζεται; (χαμογελάει, είναι σοβαρό;)
δ)Τι προσπαθεί να πετύχει ο αγιογράφος με αυτή την έκφραση;
ε) Ποιο μήνυμα φαντάζεστε ότι ο αγιογράφος στέλνει με το έργο του και με ποια
χριστιανική διδασκαλία μπορεί να έχει σχέση αυτό. *Θα σας βοηθήσει το κείμενο του
Συμβόλου της Πίστης το οποίο θα βρείτε στο βοηθητικό υλικό που υπάρχει στο αρχείο
της επιφάνειας εργασίας του Η/Υ σας με το όνομα «Ανάλυση εικόνας, Θρησκευτικά
Β΄». (χρόνος εργασίας των ομάδων 15΄)
• Παρουσίαση της εργασίας των ομάδων. Ο εκπρόσωπος της ομάδας παρουσιάζει,
κατόπιν συνεννόησης με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας του το κείμενο του αρχείου
word το οποίο μεταφέρει στον Η/Υ που συνδέεται με τον βιντεοπροβολέα (χρόνος
παρουσίασης για κάθε ομάδα 5΄).
• Ο καθένας ξεχωριστά, γράφει σε χρωματιστό χαρτάκι το συμπέρασμά του από
το μάθημα των τεσσάρων αυτών διδακτικών ωρών για την ιδιαίτερη αξία της
βυζαντινής εικόνας στο θέμα της πίστης.
Ξεκινά με τη φράση: «Κατά τη γνώμη μου η βυζαντινή εικόνα έχει ιδιαίτερη αξία
για τον πιστό, διότι ……………………………………………».
Καρφιτσώνει το χρωματιστό χαρτάκι πάνω στην άσπρη κόλλα του πίνακα. (χρόνος
5΄)
• Κάθε μαθητής θυμάται τον αγιογράφο που υποδύθηκε με την ομάδα του
στην αρχή του μαθήματος. Φορώντας τον ρόλο αυτό αναρωτιέται αν οι εικόνες που
ζωγραφίζει διδάσκουν κάτι από τη χριστιανική πίστη. Γράφει σε λευκό χαρτάκι ποια
από αυτές που έχει ζωγραφίσει είναι η αγαπημένη του και τι διδάσκει.
Ρίχνει το λευκό χαρτάκι στο μαύρο κουτί της έδρας. (χρόνος 5΄)
Σύνδεσμοι/πηγές βοηθητικού υλικού:
• Διαδίκτυο, ως περιβάλλον αναζήτησης πληροφοριών (εικόνων κλπ.)
• Μάθημα 14. «Αιρέσεις: Εσωτερική πληγή της Εκκλησίας, Κείμενο: ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟΝ
ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ, σ. 56, ιστότοπος:
http://ebooks.edu.gr/courses/DSGYM-C117/document/4be7e2797rys/524026c2blj9/5
24026e3381n.pdf
• Χρήση υλικού και γνώσεων που αποκτήθηκαν στις τρεις προηγούμενες ώρες.
2.3 Υλικοτεχνική Υποδομή.
Αίθουσα Πληροφορικής, βιντεοπροβολέας, Η/Υ, USB stick.
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3.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
Οι μαθητές μαθαίνουν μέσα από τη διαδικασία ενός πολυτροπικού μαθήματος που
διεξάγεται στην αίθουσα διδασκαλίας και στο εργαστήριο Πληροφορικής του σχολείου.
Με την προβολή των βίντεο, την ενσυναίσθηση που επιτυγχάνεται μέσω της τεχνικής
της υπόδυσης του αγιογράφου, με την εργασία σε ομάδες και, βέβαια, με τη χρήση
ψηφιακών εργαλείων, προκειμένου να υλοποιηθούν οι δραστηριότητες, το μάθημα
διεξάγεται με ιδιαίτερα ελκυστικό τρόπο και οι μαθητές ανταποκρίνονται με πολλή
όρεξη. Αναζητούν οι ίδιοι τις πληροφορίες τους στο διαδίκτυο, στοχευμένα, βάσει
συνδέσμων και πηγών που τους υποδεικνύονται, τις αναλύουν, εμβαθύνουν σε αυτές,
δημιουργούν, προβληματίζονται, αποκτούν τη γνώση αναζητώντας και ερευνώντας
και εργαζόμενοι συνεργατικά επινοούν τον τρόπο παρουσίασης της εργασίας τους.
Μέσω της διαδικασίας παρουσίασης των εργασιών στην ολομέλεια μαθαίνουν από τη
δουλειά των συμμαθητών τους. Αναστοχάζονται πάνω σε ό,τι έμαθαν με κατευθυνόμενο
από την καθηγήτρια διάλογο που λαμβάνει χώρα στην αίθουσα εργασίας (αίθουσα
διδασκαλίας ή εργαστήριο Πληροφορικής) καθώς και μέσω της διαδικασίας κατά το
τελευταίο δεκάλεπτο της 4ης διδακτικής ώρας (χρωματιστά χαρτάκια καρφιτσωμένα
πάνω στη λευκή κόλλα του πίνακα και λευκά χαρτάκια μέσα στο μαύρο κουτί της
έδρας). Μέσα από κάθε δραστηριότητα επιτυγχάνονται οι επιμέρους στόχοι του
μ-σεναρίου ως προς το γνωστικό αντικείμενο και τη μαθησιακή διαδικασία καθώς
και ο γενικός σκοπός του.
Βιβλιογραφικές Πηγές του σχεδίου
•

Νέα Προγράμματα Σπουδών στα Θρησκευτικά, Προγράμματα Σπουδών, Δημοτικό –Γυμνάσιο,
ΦΕΚ 2104-19.06.2017, Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής
Πολιτικής, σσ.77-80.

•

www.edutv.gr/index.php/deyterobathmiahttp://photodentro.edu.gr/video/r/8522/320?locale=el

•

-

http://photodentro.edu.gr/video/r/8522/322?locale=el

-

http://photodentro.edu.gr/video/r/8522/259?locale=el

-

http://photodentro.edu.gr/video/r/8522/318?locale=el

-

http://photodentro.edu.gr/video/r/8522/321?locale=el

-

http://photodentro.edu.gr/video/r/8522/320?locale=el

Μάθημα 18. «Οι άγιες εικόνες, έκφραση της πίστης»), ιστότοποι:
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A106/116/896,3324/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A106/98/794,2895/

•

Μάθημα 19, «Εικονομαχία, μια τραγωδία που συγκλόνισε την εκκλησία», σσ. 74-76, ιστότοπος:
http://ebooks.edu.gr/courses/DSGYM-C117/document/4be7e2797rys/524026c2blj9/524026e3381n.pdf

•

Μάθημα 20, «Εκκλησιαστική τέχνη Α΄: ναοδομία και αγιογραφία», σσ. 78-81, ιστότοπος:
http://ebooks.edu.gr/courses/DSGYM-C117/document/4be7e2797rys/524026c2blj9/524026e3381n.pdf
http://www.greeklanguage.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides
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•

Μάθημα 14. «Αιρέσεις: Εσωτερική πληγή της Εκκλησίας, Κείμενο: ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟΝ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ,
σ. 56, ιστότοπος:
http://ebooks.edu.gr/courses/DSGYM-C117/document/4be7e2797rys/524026c2blj9/524026e3381n.pdf

•

Επιμορφωτικό υλικό, Συνεδρίας 5, «Συνεργατικά και άλλα εργαλεία γενικής χρήσης», Συνεδρίας
6, «Μικροσενάρια (μ-σενάρια) και Μικροδραστηριότητες (μ-δραστηριότητες)», Συνεδρίας 8,
«Εννοιολογική χαρτογράφηση», Συνεδρίας 4, «Διαδραστικά σχολικά βιβλία», Συνεδρίας 9 «Εφαρμογές
ψηφιακών μέσων στη διδακτική πράξη», Συνεδρίας 11, «Ασφαλής χρήση το διαδικτύου και των
ψηφιακών πόρων e-πολιτειότητα», Εισαγωγική Επιμόρφωση για την εκπαιδευτική αξιοποίηση
ΤΠΕ (επιμόρφωση Β1 επιπέδου), Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,
Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ 2014-2020.
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3η Πανελλήνια Συνάντηση Θεολόγων
του Πανελλήνιου Θεολογικού Συνδέσμου «ΚΑΙΡΟΣγια την αναβάθμιση της θρησκευτικής εκπαίδευσης»
[Αθήνα 6-8 Σεπτεμβρίου 2019]

Ο Πανελλήνιος Θεολογικός Σύνδεσμος «ΚΑΙΡΟΣ-για την αναβάθμιση της θρησκευτικής
εκπαίδευσης» διοργάνωσε τη τρίτη κατά σειρά πανελλήνια συνάντηση θεολόγων
από τις 6 έως τις 8 Σεπτεμβρίου 2019, στις φιλόξενες, πλήρως ανακαινισμένες και
άρτια εξοπλισμένες εγκαταστάσεις του Γυμνασίου – Λυκείου της Ελληνογαλλικής
Σχολής Ουρσουλινών στο Νέο Ψυχικό, με θέμα «Η Ορθόδοξη θεολογία μεταξύ
κριτικής σκέψης και ανορθολογισμού», με σκοπό την ανάπτυξη του θεολογικού
και διεπιστημονικού διαλόγου και της παιδαγωγικής προσέγγισης της θεολογικής
γνώσης. Στόχος της θεματικής του συνεδρίου ήταν η ανάδειξη της θέσης της θεολογίας
μέσα σε μια κοινωνία όπου, από τη μια, η επιστήμη γίνεται όμηρος κοινωνικών
αντιθέσεων και ομάδων συμφερόντων ενώ από την άλλη, ο ανορθολογισμός ελκύει τους
πάντες με (αυτο)καταστροφικά αποτελέσματα, αλώνοντας, με την ψευδή ή αληθινή
πληροφόρηση των ΜΜΕ, των κοινωνικών δικτύων και άλλων μηχανισμών, χωρίς ή
με ελλιπή θεσμικό δημοκρατικό έλεγχο, την εκπαίδευση, την πολιτική, τη διανόηση.
Ταυτόχρονα επιδίωξη ήταν να διαφανεί, σε αυτό το περιβάλλον, ποια μπορεί να
είναι η δύναμη του χριστιανού να φέρει μία νέα κοινωνία, ώστε να αλλάξει και να
μεταμορφώσει στο παρόν τον κόσμο.
Με τη συμμετοχή 150 περίπου συναδέλφων θεολόγων εκπαιδευτικών στη
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δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση, αδιορίστων πτυχιούχων θεολογίας και μεταπτυχιακών
φοιτητών που ανταποκρίθηκαν στη πρόσκλησή του, από την Αττική, την Πάτρα, τη
Θεσσαλονίκη, τη Ρόδο, την Κρήτη, την Κοζάνη, τη Λάρισα, το Βόλο, την Αργολίδα,
τη Μεσσηνία, την Αιτωλοακαρνανία κι αλλού, τη Παρασκευή(6/9) το απόγευμα μετά
τους χαιρετισμούς(του εκπροσώπου του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών &
Πάσης Ελλάδος, Αιδεσιμολογιωτάτου π. Αλεξάνδρου Καριώτογλου, του προέδρου
του τμ. Θεολογίας της Θεολογικής σχολής ΕΚΠΑ αναπληρωτή καθηγητή κ. Θωμά
Ιωαννίδη, της αντιπροέδρου του τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας
αναπληρώτριας καθηγήτριας κ. Κίρκης Κεφαλέα, του κοσμήτορα της Θεολογικής σχολής
ΑΠΘ καθηγητή κ. Θεόδωρου Γιάγκου και του συμβούλου Β΄του ΙΕΠ κ. Ευστράτιου
Ψάλτου), ο πρόεδρος του Δ.Σ καθηγητής του τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής
Σχολής ΕΚΠΑ κ. Χρήστος Καρακόλης χαιρετίζοντας τους συμμετέχοντες εξήγησε το
σκεπτικό για την επιλογή του θέματος της 3ης πανελλήνιας συνάντησης Θεολόγων,
υπογραμμίζοντας πως « στην εποχή της άνθησης των επιστημών, της κυριαρχίας του
λόγου και της λογικής, αλλά και της προώθησης της ελευθερίας της σκέψης και του
διαλόγου, φαίνονται να ενισχύονται συγχρόνως αντίρροπες δυνάμεις που πρεσβεύουν
την εμμονή σε μη λειτουργικά σχήματα και ιδεολογήματα του παρελθόντος, καθώς
επίσης και σε μια ανορθολογική κατανόηση του κόσμου, της κοινωνίας και φυσικά
της θρησκείας». Τόνισε επίσης ότι «Η αυθεντική εμπειρία της Εκκλησίας δεν είναι σε
καμία περίπτωση παράλογη ούτε ασφαλώς μόνον υπέρλογη, αλλά οπωσδήποτε και
πρωτίστως έλλογη (ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεὸν καὶ θεὸς ἦν
ὁ λόγος). Το έλλογον του εκκλησιαστικού γεγονότος μας προφυλάσσει αφενός από
μια απόλυτη λογοκρατία, στην οποία ο Θεός δεν έχει ουσιαστική σημασία, αλλά και
από έναν άκρατο μυστικισμό, ο οποίος τοποθετεί στη θέση του Θεού υποκειμενικά
βιώματα και άλογες εμμονές».
Αμέσως μετά έλαβε το λόγο ο κ. Βασίλης Καραποστόλης, ομότιμος καθηγητής
Πολιτισμού και Επικοινωνίας ΕΚΠΑ, που ανέπτυξε το θέμα «Η Χριστιανική θέση
απέναντι στα Κοινά». Ο ομιλητής με νηφάλιο και συγκροτημένο λόγο παρουσίασε τη
θέση του ανθρώπου διαχρονικά μέσα στην ιστορία απέναντι στα Κοινά(αρχαιότητα,
Ρώμη, Μεσαίωνας, Μεταρρύθμιση) επισημαίνοντας ότι ενώ σήμερα παρατηρείται μια
τάση φυγής του σύγχρονου ανθρώπου από τον κόσμο, η θέση του χριστιανού μέσα
σ΄ αυτόν είναι καίριας σημασίας καθώς όταν ο άνθρωπος υπηρετεί τον κόσμο στη
πραγματικότητα υπηρετεί το Θεό χαρακτηρίζοντας το Χριστιανισμό ως μια πηγή
ενέργειας για το καλό της κοινωνίας. Ο χριστιανός με σπλαχνική αγάπη για τον πλησίον,
που λυπάται για το κακό, είναι μια ύπαρξη που πρέπει να ληφθεί υπόψη για έναν
καλύτερο κόσμο. Αυτό που μετρά τελικά είναι το αποτέλεσμα καθώς ο κόσμος έχει
ανάγκη από τον πιστό αλλά και τον ακέραιο, από τη θρησκεία αλλά και την ηθική. Στη
Α΄ συνεδρία που ακολούθησε ο επίκουρος καθηγητής Φιλοσοφίας της Θρησκείας του
τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής σχολής ΕΚΠΑ
κ. Χαράλαμπος Βέντης, ανέπτυξε το θέμα «Διαψευσιμότητα και αναστοχασμός
στην επιστήμη και τη χριστιανική σκέψη: μια σύντομη περιήγηση σε ένα τεράστιο
θέμα» . Ο ομιλητής αφού τοποθέτησε την Ορθοδοξία διαλεγόμενη με την κοινωνία, τις
τέχνες, την επιστήμη, τη γνώση, καθόρισε πως ο διάλογος αυτός πρέπει να διέπεται
από αρχές και όρους σημειώνοντας πως η ιδρυματική ορθοδοξία δεν διαλέγεται αφού
κάνει κατήχηση ενώ η επιστήμη βασίζεται στη αρχή της διαψευσιμότητα και στον
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απροκατάληπτο χαρακτήρα της. Όλα τα ενδεχόμενα στην επιστήμη είναι ανοικτά, τα
σημεία στίξης στην επιστήμη είναι το ερωτηματικό και η άνω τελεία. Αμφισβητώντας το
προφανές η επιστήμη ως έχουσα πεδίο έρευνας τον κόσμο δεν είναι εγγενώς αθεϊστική.
Ο Χριστιανισμός από την άλλη πλευρά είναι ένα εξελισσόμενο μόρφωμα μέχρι τα
έσχατα. Στον 21ο αιώνα η θεολογία πρέπει να διδαχθεί από τον σύγχρονο κόσμο και τον
άνθρωπο για μια θεολογία περί του κόσμου. Ο δεύτερος εισηγητής της Α΄ συνεδρίας π.
Αυγουστίνος Μπαϊραχτάρης, μόνιμος επίκουρος καθηγητής Πατριαρχικής Ανωτάτης
Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Κρήτης ανέπτυξε το θέμα «Κοινωνική βαρβαρότητα και
θρησκευτική βία στη σύγχρονη μετασχηματίζουσα πραγματικότητα. Ορθολογισμός ή
θρησκεία; Ο Χριστιανισμός ως ανακαινιστική δύναμη του κόσμου». Ο εισηγητής καθόρισε
από την αρχή την κοινωνική βαρβαρότητα ως τη συλλογική βία, δηλαδή την άσκηση
καταστροφικής δύναμης σε βάρος των άλλων διακρίνοντάς την από την προσωπική
βία(ψυχολογική/συναισθηματική) και την δομική βία( οικονομική καταπίεση, σεξισμός,
ρατσισμός). Παρατηρώντας με κριτική ματιά επισήμανε πως χάθηκε η λειτουργικότητα
της θρησκείας λόγω του νόμου, της ιδρυματικής της λογικής και του ρόλου του
ιερατείου, τονίζοντας πως η απολυτότητα στην περί Θεού αντίληψη, γεννά μια στάση
παθητικότητας και συνάμα επιθετικότητας, που οδηγεί σε μια μιμητική συμπεριφορά
εκείνων που διδάσκονται τα «πρέπει» και « δεν πρέπει», ενώ η αυθεντική θρησκεία
οφείλει να αγωνίζεται για την εδραίωση της ειρήνης. Αναλύοντας το ρόλο της θεολογίας
στο κόσμο επισήμανε πως το έργο της είναι η διάκριση των ποικίλων πνευμάτων της
κοινωνίας ενώ ο χριστιανισμός οφείλει να διαπνέεται από μια ανακαινιστική πράξη
αγάπης, μαρτυρία και αγώνας ως διακονία του πλησίον, επισημαίνοντας πως το να
είναι κανείς θεολόγος σημαίνει ότι συμμετέχει δυναμικά στη μεταμόρφωση του κόσμου.
Η Α΄ συνεδρία ολοκληρώθηκε με ζωηρή και ενδιαφέρουσα συζήτηση.
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Το Σάββατο 7/9 συνεχίστηκε το πρόγραμμα των εισηγήσεων, οι οποίες αναπτύχθηκαν
στη διάρκεια της Β΄συνεδρίας με την εξής σειρά. Ο κ. Δημήτριος Ουλής, Καθηγητής
θεολόγος - Διδάσκων στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας ΕΚΠΑ,
ανέπτυξε το θέμα «Φονταμενταλιστική θρησκεία της τεχνοκρατίας και θρησκευόμενοι
φονταμενταλιστές τεχνοκράτες: Η περίπτωση Johan Norberg» . Ο ομιλητής «διάβασε»
με οξύνεια και κριτική διάθεση το βιβλίο του Johan Norberg «Πρόοδος» αναδεικνύοντας
τις αντιφάσεις του συγγραφέα αλλά κυρίως τα δομικά ελλείμματα του βιβλίου όπως
η ανιστορικότητά του, ότι η αντίληψή του περί προόδου είναι φονταμενταλιστική
αφού η νεωτερικότητα κατά τον συγγραφέα του βιβλίου είναι συλλήβδην κάτι καλό
και τα κριτήριά του για την πρόοδο του κόσμου αφορούν ένα επιβιοτισμό και μόνο.
Ο συγγραφέας κατά τον εισηγητή αρνείται σκόπιμα την ιστορικότητα της έννοιας
«πρόοδος» καθώς δεν αναφέρεται στη Γερμανία του Γ΄ Ράϊχ και στον Β΄Π.Π που
προκάλεσε ούτε στη Γαλλία της δεκαετίας του 1960 και στο Μάη του 68 δηλαδή
σε δύο χώρες που ήταν στη κορυφή της προόδου την αντίστοιχη , η καθεμιά, εποχή.
Σημείωσε με έμφαση πως οι τρεις ιδέες που διέπουν την έννοια της προόδου , δηλ. α)
η γραμμική αντίληψη του χρόνου, β)η ανθρωπότητα ως συλλογικό υποκείμενο και γ)η
ανάγκη για μετασχηματισμό του κόσμου είναι χριστιανικές ιδέες. Ωστόσο το πρώτο στο
Χριστιανισμό θεωρείται ως κάτι το υπερβατικό αφού καταλήγει στη σωτηρία και στην
αιώνια ζωή ενώ στον Νorberg έχει την έννοια της «ευτυχίας». Αλλά αυτή η έννοια δεν
προσδιορίζεται περισσότερο αφού τελικός σκοπός της προόδου είναι η καταναλωτική
ευχέρεια χωρίς να δίνεται εξήγηση από πού προκύπτει αυτό. Ο Χριστιανισμός ασκεί
κριτική στο ιδεολόγημα της προόδου με τον αναστοχασμό του δικού του οράματος.
Στη συνέχεια ο κ. Πέτρος Παναγιωτόπουλος, επίκουρος καθηγητής του τμήματος
Θεολογίας ΑΠΘ εισηγήθηκε το θέμα «Καινοφανείς προκλήσεις και χριστιανική θεολογία:
Προφανής αμηχανία και αφανείς απαντήσεις» σημείωσε με έμφαση και μέσα από
παραδείγματα ότι η θεολογία σήμερα στο σύγχρονο κόσμο είναι πράξη και όχι σκέψη,
απαντώντας σε ζητήματα σχετικά με τον ανθρώπινο πόνο, την αρρώστια και το θάνατο
και χρησιμοποιώντας εύγλωττα παραδείγματα από τη σύγχρονη ζωή. Ο εισηγητής
θεωρεί ότι στις μέρες μας έχουν ανατραπεί βασικές έως σήμερα ανθρωπολογικές
αντιλήψεις, όπως τεχνολογικές αλλαγές, που διαμορφώνουν νέα δεδομένα για τη ζωή
και το θάνατο. Επίσης ότι οι αλλαγές «τρέχουν» με ταχύτατους ρυθμούς και γι αυτό
απαιτούν άμεσα απαντήσεις. Στη συνέχεια ανέπτυξε τη τυπολογία των στάσεων του
ανθρώπου απέναντι σε αυτές τις αλλαγές που ξεκινούν από μια απάρνηση, περνούν
σε ένα συσχηματισμό μαζί τους για να φθάσουν σε μια κριτική θεώρηση των νέων
δεδομένων. Κατέληξε επισημαίνοντας τις ευθύνες της χριστιανικής θεολογίας, η οποία
πρέπει να διέπεται από πρακτικό πνεύμα, από πνεύμα διαλόγου, να αναπτύξει νέους
γλωσσικούς κώδικες επικοινωνίας και να απεμπλακεί από τυπολατρικές δεσμεύσεις.
Έφερε ως παράδειγμα για όλα τα προηγούμενα, την «θεολογία του πόνου» ενώ
σημείωσε πως η χριστιανική θεολογία είναι ένα πεδίο συνύπαρξης ηθικών αξιών παρότι
τελικά η αναζήτηση απαντήσεων είναι μια συνεχής σχοινοβασία. Τέλος ο Κωνσταντίνος
Κορναράκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Θεολογίας Ε.Κ.Π.Α ανέπτυξε
με τη συνδρομή προβολής το θέμα «Φίλος ή εχθρός; Το σύγχρονο τεχνοπώλιο και η
θαυμαστή καινούργια ανθρωπολογία του μέσα από τη θεολογική ματιά» Στην εισήγησή
του έθιξε κυρίως το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης και των διαφόρων εφαρμογών της,
την οποία θεωρεί ως απειλή για την αλλοτρίωση του προσώπου αλλά και ταυτόχρονα
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ως μια αγωνία για την αθανασία επισημαίνοντας ότι ο άνθρωπος εκχωρεί την αθανασία
του στη τεχνολογία. Αρχικά έδωσε τον ορισμό της τεχνητής νοημοσύνης καθώς και τα
διάφορα επίπεδά της(μηχανική μάθηση, προηγμένη μηχανική), ως μια αλληλεπίδραση
ανθρώπων και μηχανών. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο παράδειγμα της Γενετικής
Μηχανικής με έμφαση στην επεξεργασία του ανθρώπινου γονιδιώματος και της
μεθόδου CripR (αντικατάσταση και επεξεργασία γονιδίων που έχει σαν αποτέλεσμα
την αλλαγή της αλληλουχίας του DNA). Στη συνέχεια επισήμανε τις περιπέτειες
στις οποίες μπαίνει το ανθρώπινο πρόσωπο την εποχή του τεχνοπωλίου καθώς
διαγράφεται ο κίνδυνος εκχώρησης της ελευθερίας στην τεχνική καθώς ο βιο-άνθρωπος
αντικαθίσταται από τον Homo medicus. Οι αλλοιώσεις του προσώπου σε σχέση με
την ελευθερία του θα μπορούσαν να οριστούν ως α) το «ψηφιακό πρόσωπο» , αυτό
δηλαδή των κοινωνικών δικτύων και των διαφημίσεων, β)το πρόσωπο της ανθρώπινης
βελτίωσης(human enhancement) και γ) το πρόσωπο της τεχνητής νοημοσύνης(robot,
android). H αγωνία για την αθανασία, μέσω της υπόσχεσης της επιστήμης στον άνθρωπο
της νεωτερικότητας ότι δια της τεχνικής θα τον καταστήσει άτρωτο απέναντι στις
επιφορές του βίου. Χωρίς όμως να το καταλαβαίνει ο άνθρωπος εκχωρεί τη ευθύνη
για την ύπαρξή του στη τεχνολογία. Ο ομιλητής καταλήγοντας ανέδειξε το ρόλο της
θεολογίας που βρίσκεται α) στη παιδεία του προσώπου, ώστε να αξιολογεί με σύνεση
τα θαυμαστά επιτεύγματα της ανθρώπινης νόησης. Η συμβολή της θεολογίας μπορεί
να γίνει με την θεολογική παιδαγωγική αρχή της «διπλής γνωσιολογίας» του Αγίου
Γρηγορίου Παλαμά, η οποία θέτει το ανθρώπινο πρόσωπο, ως κριτήριο αξιολόγησης
των επιστημονικών επιτευγμάτων. Για να υπάρχει ο άνθρωπος αληθινά πρέπει να
είναι πρόσωπο, ελεύθερος από κάθε αναγκαιότητα φυσική ή ηθική. Ο Μ. Βασίλειος
περιγράφει αυτό τον τρόπο ζωής με όρους κυβερνητικής, όπου ο νους ως κυβερνήτης
συμβάλλει στην ισορροπία των ανθρωπίνων καταστάσεων. β) Η αλήθεια της ύπαρξης ως
κοινωνία αγάπης(έξοδος από τον εαυτό μας, ελεύθερη υποδούλωση στο θέλημα κάποιου
άλλου) γιατί το μοντέλο του σύγχρονου τεχνοανθρώπου προϋποθέτει τη δέσμευση στη
τεχνική, ενισχύοντας την αυτοαναφορικότητα. γ) ο σεβασμός στο πρόσωπο ως ελπίδα
αθανασίας. Μπορεί η επιστήμη να μας οδήγησε στο φεγγάρι αλλά δυσκολευόμαστε
να γνωρίσουμε το γείτονά μας απέναντι. Το πρόβλημα που είναι η έλλειψη νοήματος
όταν βλέπουμε τον άνθρωπο ως αντικείμενο μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με τη
θεώρηση του ανθρώπου ως εξ αγάπης και ελευθερίας δημιούργημα του Θεού, που
συντηρείται από την πρόνοιά του και οφείλει να ασκήσει την ελευθερία του για την
τελείωση της φύσης του.
Την άλλοτε καθιερωμένη συζήτηση επί των εισηγήσεων διαδέχθηκε αυτή τη φορά
μια καινοτομία καθώς οι σύνεδροι χωρίστηκαν (κατά δήλωσή τους) σε 4 θεματικές
ομάδες εργασίας με τους ενδεικτικούς τίτλους, α. Τεχνητή νοημοσύνη: ο άνθρωπος
του μέλλοντος, β. Πρόοδος: λόγος αισιοδοξίας; , γ. Τεχνολογία: φίλος ή εχθρός; Και δ.
Ελευθερία. Ο καταναγκασμός της επιλογής. Οι τίτλοι αυτοί που αφορούσαν σε θέματα
των εισηγήσεων της β΄ συνεδρίας έγιναν αντικείμενο εργασίας από τα μέλη των ομάδων,
τα οποία στη συνέχεια σε ολομέλεια, διάρκειας δύο(2) ωρών, έθεσαν στους παρόντες
εισηγητές ερωτήματα, θέσεις και απόψεις. Οι εισηγητές απάντησαν δευτερολογώντας
με ουσιαστικό τρόπο ολοκληρώνοντας εποικοδομητικά την β΄ συνεδρία, που έκλεισε
το πρόγραμμα της δεύτερης ημέρας.
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Τη Κυριακή 8/9 το πρόγραμμα άνοιξε με την παρουσίαση σε ολομέλεια στρογγυλής
τράπεζας με θέμα «Η Θρησκευτική Εκπαίδευση μεταξύ κριτικής σκέψης και
ανορθολογισμού» με τους Βασιλική Μητροπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Α.Π.Θ.,
Μάριο Κουκουνάρα - Λιάγκη, Επίκουρος Καθηγητής, Ε.Κ.Π.Α, Σπύρο Ζωνάκη,
Δημοσιογράφο, περιοδικού «Σχεδία». Ο Μάριος Κουκουνάρας-Λιάγκης παρουσιάζοντας
τους συγκαθήμενους προσκεκλημένους εισηγήθηκε το θέμα της στρογγυλής τράπεζας,
επισημαίνοντας τη σχέση της θρησκευτικής εκπαίδευσης με τη κριτική σκέψη και τον
ανορθολογισμό. Στην επίδραση του τελευταίου στη διαμόρφωση της θέσης που έχει
η Θ.Ε στο σχολείο και της κοινής γνώμης γι αυτό, καταλήγοντας πως η εκπαίδευση
είναι ένα αποτέλεσμα της νεωτερικότητας, ενώ τα ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα
αποτέλεσμα του διαφωτισμού το οποίο διεκδικούν πλήθος μνηστήρων όπως είναι
το Κράτος, η Εκκλησία, οι Θεολογικές σχολές, οι θεολογικές ενώσεις ακόμη και η
Δικαιοσύνη. Η κ. Μητροπούλου αναφέρθηκε στη σπουδαιότητα και τη θέση του ΜτΘ
στην εκπαίδευση παρά το γεγονός της αντίθεσης μεταξύ διακεκριμένων παιδαγωγών
όπως ο Δελμούζος(υπέρ) και ο Γληνός(κατά) για την παρουσία του στα σχολικά
προγράμματα∙ ομοίως στη σχέση του ΜτΘ με την Εκκλησία και το Κράτος, στα μοντέλα
του μαθήματος στην Ε.Ε, στις επικριτικές φωνές για το ΜτΘ το οποίο θεωρούν ως
δογματικό διαποτισμό και επιβολή, καταλήγοντας τελικά στο ερώτημα: ο τρόπος που
αντιλαμβανόμαστε τη Θρησκευτική εκπαίδευση δικαιώνει τελικά τις αντιπαραθέσεις
γύρω από το ΜτΘ; Ο τρίτος συντελεστής της τράπεζας δημοσιογράφος του περ.
ΣΧΕΔΙΑ, Σπύρος Ζωνάκης εξήγησε ότι οι τρομοκρατικές επιθέσεις στη Γαλλία αλλά
και ο θόρυβος στη Ελλάδα για τα νέα ΠΣ του ΜτΘ ήταν οι βασικές αιτίες για το
αφιέρωμα του περιοδικού(Απρίλιος 2019) στο μάθημα των Θρησκευτικών σημειώνοντας
ότι θέλησε με το αφιέρωμα αυτό να σπάσει το διαμορφωμένο σχήμα στην Ελλάδα
για το περιεχόμενό του( δογματικά καθαρό, ή θρησκειολογικό ή τίποτα). Με την
εμπειρία της λόγω σπουδών αλλά και επαγγέλματος σχέση του με τη Γαλλία σχολίασε
προτεσταντικές πρακτικές σε επίπεδο δημοσιεύσεων στο τύπο για θρησκευτικά θέματα
σε σύγκριση με το ελληνικό μοντέλο διαχείρισης ανάλογων θεμάτων. Στη συζήτηση που
ακολούθησε αλλά και στις δευτερολογίες των συντελεστών της στρογγυλής τράπεζας
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σημειώθηκε πως στα νεότερα χρόνια, σοβαρή θεολογία αναπτύχθηκε μόνο εκεί όπου οι
κοινωνίες πέρασαν από τη φάση της εκκοσμίκευσης. Η ορθόδοξη θεολογία αναδείχθηκε
ιδιαίτερα όταν συναντήθηκε με τις εκκοσμικευμένες κοινωνίες της Δύσης, όπως έγινε
με τους Ρώσους της διασποράς . Επίσης τονίστηκε η συμβολή των κειμένων του
Τολέδο και της σύστασης του Συμβουλίου της Ευρώπης στην ανάδειξη του ΜτΘ για
την εμπέδωση της δημοκρατίας και της ειρήνης, μέσα από τα ερωτήματα , την κριτική
διαπραγμάτευση και τον αναστοχασμό των μαθητών και τελικά τη διαμόρφωση όχι
απλά μιας θρησκευτικής ταυτότητας αλλά μιας θρησκευτικής-δημοκρατικής ταυτότητας.
Στα βιωματικά εργαστήρια παιδαγωγικής και διδακτικής μεθοδολογίας δίωρης
διάρκειας που ακολούθησαν σύμφωνα με το πρόγραμμα, έμπειροι συνάδελφοι από
τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση αλλά και μεταπτυχιακοί φοιτητές της Θεολογικής
σχολής ΕΚΠΑ με γνώση του αντικειμένου και των σύγχρονων διδακτικών τεχνικών
λειτούργησαν με επιτυχία ως εξής: 1. Από τον π. Ευάγγελο Μαρκαντώνη, ΧημικόΘεολόγο, MEd, Εκπαιδευτικό με θέμα «Από τη Δημιουργία του κόσμου στη Νέα
Δημιουργία(Γένεση και Αποκάλυψη)-Η θέση του ανθρώπου σε μια απειλούμενη
βιόσφαιρα», 2. Από την Μαρία Λυράκη, θεολόγο εκπαιδευτικό στην Ελληνογαλλική
σχολή Ουρσουλινών με θέμα «Βιοηθικά διλήμματα σε βιβλικά κείμενα», 3. Από τον
Χρήστο Φραδέλλο , Πτυχιούχο θεολογίας ΕΚΠΑ, ΜΑ θεολογίας, Εκπαιδευτικό (3ο
Λύκειο Χανίων), με θέμα «Η διαχρονική γοητεία του ανορθολογισμού και η χρήση
του στη πολιτική και τη θεολογία», 4. Από τον Ναζίρ-Παύλο Ναζάρ, Θεολόγο(ΕΚΠΑ),
πτυχιούχο Hartford Seminary (Hartford CT. USA), φοιτ. ΠΜΣΘεολογίας/Επιστήμες
της Αγωγής και Θρησκευτική Εκπαίδευση (ΕΚΠΑ) με θέμα «Διασχίζοντας το μάτι
της βελόνας: ξεπερασμένη εντολή ή διαχρονικός τρόπος ζωής;» και 5. Από τους
Γιώργο Γκρίλη θεολόγο εκπαιδευτικό(αναπληρωτή) στο 1ο Λύκειο Καλλιθέας &
φοιτητή ΠΜΣ Επιστήμες της Αγωγής & Θρησκευτική Εκπαίδευση(ΕΚΠΑ), Στέφανο
Ζάρκα εκπαιδευτικό Λεόντειου Σχολής Αθηνών, φοιτ.ΠΜΣ Θεολογίας/Επιστήμες
της Αγωγής και Θρησκευτική Εκπαίδευση, Νίκο Κουστουράκη Θεολόγο, φοιτ. ΠΜΣ
Θεολογίας/Επιστήμες της Αγωγής και Θρησκευτική Εκπαίδευση και Αναστασία
Νικηταρά, θεολόγο και φοιτ. ΠΜΣ Θεολογίας/Συστηματική Θεολογία και Επιστήμες
της Επιστήμες της Εκπαίδευσης με θέμα « Game on: τα παιχνίδια προσομοίωσης ως
εργαλείο στη θρησκευτική εκπαίδευση». Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί εξέφρασαν
την απόλυτη ικανοποίησή τους κατά την επακολουθήσασα ολομέλεια τόσο για την
ποιότητα και το βάθος των εισηγήσεων όσο και για την πρωτοτυπία των βιωματικών
εργαστηρίων, από τα οποία εμπνεύστηκαν ιδέες και σχέδια ενόψει της έναρξης του
νέου σχολικού έτους, όπως δήλωσαν οι ίδιοι στην εν είδει απολογισμού συζήτηση, με
την οποία ολοκληρώθηκε η Τρίτη πανελλήνια συνάντηση του συλλόγου μας.
Η 3Η Πανελλήνια Συνάντηση Θεολόγων έθεσε καίρια ζητήματα της εποχής μας ,
όπως επιστήμη και χριστιανική πίστη, ορθολογισμός και θρησκεία, πρόοδος και το
νόημα της ζωής, προκλήσεις της ορθόδοξης θεολογίας τον 21ο αιώνα, τεχνητή νοημοσύνη
- τεχνολογία και ανθρώπινο πρόσωπο. Με όλα αυτά αναμετριέται καθημερινά η
θρησκευτική εκπαίδευση και η ορθόδοξη θεολογία στην καθημερινότητα της ζωής αλλά
και της σχολικής τάξης. Όλα αυτά αναδεικνύουν επίσης με τον πλέον ηχηρό τρόπο
την ευθύνη του χριστιανού σήμερα, ιδιαίτερα των εκπροσώπων της νέας γενιάς που
βρίσκονται στη φάση της μαθητείας τους αλλά και το ρόλο που καλείται να παίξει το
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ΜτΘ και η ορθόδοξη θεολογία, στη σύγχρονη εκπαίδευση συντελώντας στην επίτευξη
του τελικού στόχου και σκοπού της παιδείας, που είναι η διαμόρφωση του νέου
ανθρώπου σε υπεύθυνο, ελεύθερο και δημοκρατικό πολίτη. Τελικά στην διαμόρφωση
ενός χριστιανού πολίτη με συνείδηση της ευθύνης του για τη στάση του απέναντι στα
«κοινά» ως διακονία του πλησίον για ένα καλύτερο κόσμο.
Γιώργος Παπαδόπουλος, Θεολόγος-Φιλόλογος
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Συμφιλιώνοντας πραγματικότητες
στη Θρησκευτική Εκπαίδευση
Ανταπόκριση από τo XIV συνέδριο
του European Forum for Teachers of
Religious Education (EFTRE), Δουβλίνο,
28-31 Αυγούστου 2019

To EFTRE ιδρύθηκε το 1980 και είναι ο ευρωπαϊκός σύνδεσμος όλων των ενώσεων
των εκπαιδευτικών, των χωρών/μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης, που διδάσκουν
το μάθημα των Θρησκευτικών στην Α/θμια και Β/θμια Εκπαίδευση. Τα μέλη του
διοικητικού συμβουλίου του EFTRE, όπως και οι εκπρόσωποι των χωρών που συμμετέχουν σε αυτό, έχουν επιτελικές θέσεις στον χώρο της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης
στη χώρα τους.
Σκοπός του συνδέσμου είναι να δημιουργήσει ένα πλαίσιο διαλόγου και ανταλλαγής ιδεών σε θέματα που αφορούν στη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών. Συγκεκριμένα, το EFTRE επιδιώκει να συμβάλλει στη συνεργασία μεταξύ
των εκπαιδευτικών που διδάσκουν το μάθημα των Θρησκευτικών, σε θέματα που
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αφορούν στη θεωρία αλλά και κυρίως στη πράξη της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης, και
να αναπτύξει δεσμούς μεταξύ των μελών των χωρών που συμμετέχουν στο EFTRE,
με απώτερο στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης. Το
συνέδριο του EFTRE διοργανώνεται κάθε τρία χρόνια και, πέραν των μελών του,
μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτό και άλλοι ενδιαφερόμενοι επιστήμονες, ερευνητές
και φοιτητές.
Το XIV συνέδριο του EFTRE, στο οποίο συμμετείχαν 80 περίπου επιστήμονες,
πραγματοποιήθηκε στο Δουβλίνο, στον φιλόξενο χώρο του St Patrick’s College, το
οποίο είναι η έδρα του Εκπαιδευτικού Ινστιτούτου του Πανεπιστημίου του Δουβλίνου και εκεί εκπαιδεύονται οι εκπαιδευτικοί της Ιρλανδίας, μεταξύ αυτών και
όσοι διδάσκουν το μάθημα των Θρησκευτικών στην Α/θμια και Β/θμια Εκπαίδευση. Είχε ως θέμα: Συμφιλιώνοντας πραγματικότητες στη Θρησκευτική Εκπαίδευση
(Reconciling Realities in Religious Education).
Με δεδομένο ότι σήμερα η Θρησκευτική Εκπαίδευση στην Ευρώπη λαμβάνει
χώρα σε μία πραγματικότητα που χαρακτηρίζεται από μία πολυμορφία ιδεών και
αντιλήψεων, το συνέδριο διερεύνησε τους τρόπους με τους οποίους η Θρησκευτική
Εκπαίδευση μπορεί να αντιμετωπίσει αλλά και να εναρμονίσει μέσα στη σχολική
τάξη την πληθώρα των ερωτημάτων και των απαντήσεων, που αφορούν στη θρησκευτική πίστη αλλά και τις διάφορες πεποιθήσεις σχετικά με το φαινόμενο της θρησκείας, αλλά και το πώς, βεβαίως, κατ’ αυτόν τον τρόπο θα συνεισφέρει στην ολόπλευρη
ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών.
Καθώς υπήρχαν εκπαιδευτικοί από διάφορες χώρες, παρουσιάστηκε ένα ευρύ
φάσμα παιδαγωγικών προσεγγίσεων της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης, που διαφοροποιούνται όσον αφορά στην ύπαρξη, τη θέση και το περιεχόμενο του μαθήματος των
Θρησκευτικών. Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ημερών που διήρκεσαν οι εργασίες
του συνεδρίου, παρουσιάστηκαν τέσσερις κεντρικές διαλέξεις ενώ πραγματοποιήθηκαν και εννέα παράλληλα εργαστήρια.
Στη σειρά των κεντρικών διαλέξεων μίλησε η Dr. Anne Looney (Executive Dean
of the Institute of Education, Dublin City University, Ireland), με θέμα «Directions
in Education; Place and Possibilities for Religious Education», όπου εξέτασε το πώς η
Θρησκευτική Εκπαίδευση μπορεί να σταθεί ανάμεσα στις σύγχρονες τάσεις που
αναδύονται στην Εκπαίδευση, τονίζοντας ότι σε αντίθεση με πολλές κατευθύνσεις
στη σύγχρονη Εκπαίδευση που επικεντρώνονται στην προετοιμασία των μαθητών εν
όψει του επερχόμενου μέλλοντος και οι οποίες της προσδίδουν έναν τεχνοκρατικό
χαρακτήρα, η Εκπαίδευση και ειδικότερα η θρησκευτική, έχοντας ως στόχο την ανάπτυξη της προσωπικότητας του μαθητή, οφείλει να εμπλακεί στο παρόν και να πάρει
θέση απέναντι στα ζητήματα που αυτό θέτει. Ως παράδειγμα δε έμπνευσης για τη
Θρησκευτική Εκπαίδευση αναφέρθηκε η κινητοποίηση της μαθήτριας από τη Σουηδία
για την κλιματική αλλαγή.
Ο Pádraig Ó Tuama, θεολόγος, ποιητής και πρόεδρος της αρχαιότερης χριστιανικής κοινότητας της Β. Ιρλανδίας (Corrymela Community), με το θέμα «St Patrick,
patron saint of Reconciliation-reflections on a kidnapped British boy who became a patron of
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Ireland», έδειξε ότι η ιστορία της αιχμαλωσίας του Αγίου Πατρικίου αποτελεί ένα
παράδειγμα για το πώς η θεολογία μέσω της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης μπορεί να
ασχοληθεί με σημερινά προβλήματα όπως η φτώχεια, οι σύγχρονες μορφές δουλεμπορίου κ.ά.
Ο Dr. Abdula Trevathan (Education Consultant, U.K.) μίλησε με θέμα «Reconciling
Religious Education to reality», τονίζοντας ότι η Θρησκευτική Εκπαίδευση στον 21ο αι.
οφείλει να αποκτήσει έναν υπαρξιακό χαρακτήρα και με τη χρήση σύγχρονων παραδειγμάτων να στοχεύει σε απαντήσεις που αφορούν σε ερωτήματα που απασχολούν
τους μαθητές, καθώς και σε ζητήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινή τους
ζωή.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η εισήγηση του Dr. Manfred Pirner (Professor
of Religious Education, University of Erlangen-Nürnberg, Germany), με θέμα «Does
Religious Education contribute to social cohesion? Empirical Research and conceptual
perspectives». Παραθέτοντας πρόσφατες έρευνες έδειξε ότι στις πλουραλιστικές κοινωνίες η θρησκεία έχει τη δυνατότητα να ενισχύσει αλλά και ωστόσο να παρεμποδίσει την κοινωνική συνοχή. Κατά παρόμοιο τρόπο τα ερευνητικά δεδομένα δείχνουν
τη Θρησκευτική Εκπαίδευση να αποτελεί ένα εργαλείο που ενισχύει την κατανόηση
μεταξύ των θρησκειών και την ειρηνική συνύπαρξη των πολιτών, χωρίς όμως αυτό
να συμβαίνει πάντα. Έχοντας υπόψη τα παραπάνω εμπειρικά δεδομένα, ο εισηγητής
παρουσίασε κριτήρια για το πώς είναι δυνατόν να αυξηθούν οι πιθανότητες, ώστε
η Θρησκευτική Εκπαίδευση να συμβάλει στην κοινωνική συνοχή, με κεντρικό άξονα
των κριτηρίων αυτών τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Όσον αφορά στα εργαστήρια, η εισήγηση του Graeme Nixon (Lecturer of Religious,
Moraland Philosophical Studies, University of Aberdeen, Scotland), Religion Education
and the Sanitisation of Religion, παρουσίασε τα αποτελέσματα έρευνας στη Μ. Βρετανία, στους δασκάλους της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης, όπου διαπιστώθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν Θρησκευτικά προσπαθούν να παρουσιάσουν μία «αποκαθαρμένη» (sanitized) εικόνα περί θρησκείας στη σχολική τάξη, θεωρώντας ότι η
αληθής θρησκεία είναι η θρησκεία της αγάπης και της ειρήνης, η οποία διαχωρίζεται
από την ψευδή θρησκεία που είναι μια βλαπτική παραμόρφωση της πρώτης και ως
εκ τούτου μία κακή θρησκεία. Ο εισηγητής τόνισε ότι μία Θρησκευτική Εκπαίδευση
που καλλιεργεί τον θρησκευτικό γραμματισμό και την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης
οφείλει να ξεφύγει από την παραπάνω καλοπροαίρετη πλην όμως λανθασμένη εικόνα της θρησκείας και να παρουσιάσει την τελευταία ως ένα πολυσύνθετο αλλά και
περίπλοκο κοινωνικό φαινόμενο που χρήζει βαθιάς κατανόησης.
Η Salla Vainio (Τrainer and learning Consultant, Church Training College, Finland),
με την εισήγηση «Using technology to enhance the learning process in religious spaces»,
έδειξε με ποιον τρόπο η χρήση της τεχνολογίας μπορεί να βοηθήσει ώστε να μεταφερθούν βασικά χαρακτηριστικά των θρησκευτικών χώρων στη σχολική αίθουσα, με
σκοπό την ενίσχυση της γνώσης των διαφόρων θρησκευτικών παραδόσεων μέσα παράλληλα από τον διάλογο των μαθητών.
O James Nelson (Lecturer in Religious Education, Queen’s University, Belfast,
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Northern Ireland), με το εργαστήριο «Address in controversia lissue sthrough classroom
deliberation», ανέδειξε την παιδαγωγική αξία του διαλόγου στη συζήτηση αμφιλεγόμενων ζητημάτων, στοχεύοντας παράλληλα στο πώς μπορεί να οικοδομηθεί στη σχολική
τάξη το κατάλληλο κλίμα, το οποίο θα αναγνωρίζει σε όλους τους μαθητές το νόμιμο
δικαίωμα της διαφωνίας και ιδιαίτερα για εκείνους που αποτελούν μειονότητα στην
τάξη.
Ενδιαφέρον ήταν και το εργαστήριο του Henk Pol (Professor of Education, Stenden
University of Applied Sciences, Nederland), με τίτλο «Using Sacred texts to Reconcile
Realities in Religious Education», όπου έδειξε πώς η παραβολή του Ασώτου μπορεί να
χρησιμοποιηθεί σε μία συμπεριληπτική Θρησκευτική Εκπαίδευση, ώστε να εξηγήσει
τι συμβαίνει στη σύγχρονη κοινωνία η οποία χαρακτηρίζεται από την πολυμορφία, εν
κατακλείδι πώς η Θρησκευτική Εκπαίδευση μπορεί να απαντήσει σε ερωτήματα που
σχετίζονται με την ίδια τη φύση του ανθρώπου.
O Florin Tomoioaga (Αssistant Lecturer of Systematic Theology, University of
Oradea, Romania), με το εργαστήριο «Environment from an Orthodox Perspective», χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα το βιβλίο της Γένεσης στο πλαίσιο της Θρησκευτικής
Εκπαίδευσης, εξέτασε τη δυνατότητα συνδυασμού της διδασκαλίας της θρησκείας με
σύγχρονα περιβαλλοντικά θέματα, όπως η μόλυνση της ατμόσφαιρας, η εξάντληση
των φυσικών πόρων κ.ά.
Αξίζει να σημειωθεί και το εργαστήριο της Dr. Sonja Danner (Τrainer of Religious
Education teachers of Secondary schools, Austria) «Holocaust Education and Religious
Education», στο οποίο διερευνήθηκε με ποιον τρόπο η Θρησκευτική Εκπαίδευση θα
μπορούσε να συμφιλιωθεί με τη διδασκαλία του ολοκαυτώματος, δεδομένης της βαριάς κληρονομιάς που άφησε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, κατά τη διάρκεια του
οποίου πολλές χριστιανικές εκκλησίες απέτυχαν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να στηρίξουν τους ανθρώπους που διώκονταν και ιδιαιτέρως τους Εβραίους.

Report of a conference
Ανταπόκριση από συνέδριο

Ανταπόκριση

147

Στο συνέδριο, τέλος, υπήρχε και ελληνική συμμετοχή. Ο Επίκουρος Καθηγητής
της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ Μάριος Κουκουνάρας Λιάγκης παρουσίασε το
εργαστήριο «Building Bridges in the Religious Education Classroom using Drama/Theatre
Techniques», το οποίο προκάλεσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και συζήτηση. Το εργαστήριο
είχε ως στόχο να δείξει ότι το μάθημα των Θρησκευτικών μπορεί να ενισχύσει την
αποδοχή της ποικιλομορφίας στη σύγχρονη κοινωνία και τον σεβασμό του «άλλου»,
του διαφορετικού, χρησιμοποιώντας ως εργαλείο στη σχολική τάξη θεατρικές τεχνικές. Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που χρησιμοποιεί θεατρικούς
συγγραφείς, σε συνδυασμό με νέες παιδαγωγικές μεθόδους, με τελικό στόχο να
αντιληφθούν οι μαθητές ότι η αποδοχή της ετερότητας είναι μια προσπάθεια που
απαιτεί από τον μαθητή να νοηματοδοτεί εκ νέου τις θέσεις του και να αφήνει τις
προηγούμενες γνώσεις και βεβαιότητές του.
Για την ελληνική πλευρά επιπρόσθετο ενδιαφέρον είχε και η εκλογή στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του EFTRE του καθηγητή Μάριου Κουκουνάρα Λιάγκη
ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, γεγονός που επισημαίνει με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο την ελληνική επιστημονική σφραγίδα στα ευρωπαϊκά πράγματα, όσον
αφορά στη Θρησκευτική Εκπαίδευση.
Κλείνοντας να αναφέρουμε ότι στο συνέδριο του EFTRE παρουσιάστηκαν πολλές εκδόσεις ανάμεσα σε αυτές και το εγχείρημα του «Καιρού», το παρόν επιστημονικό περιοδικό ΕΛΘΕ/GjRE.
Μιχάλης Παρασκευόπουλος, Δρ. Θεολογίας, καθηγητής Β/θμιας Εκπ/σης
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Πρώτη φορά μοριοδοτούμενη επιμόρφωση για τη Θρησκευτική Εκπαίδευση στην Α/
θμια και Β/θμια Εκπαίδευση από το μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο της χώρας.
Η Θρησκευτική Εκπαίδευση σήμερα είναι τόσο επίκαιρη όσο και αναγκαία. Όμως δεν
είναι μία εύκολη υπόθεση. Απαιτεί επάρκεια γνώσεων σε θεολογικό και θρησκειολογικό
επίπεδο και κυρίως παιδαγωγικών και διδακτικών προσεγγίσεων του ευαίσθητου θέματος,
της θρησκείας και της πίστης ή της μη πίστης.
Το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και η Learn Inn
Ε.Κ.Π.Α. οργανώνουν το E-learning πρόγραμμα ασύγχρονης επιμόρφωσης και εκπαίδευσης
με τίτλο «Παιδαγωγική και Διδακτική Μεθοδολογία της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης:
Διδάσκοντας Θεολογία και Θρησκειολογία στην Α/θμια και Β/θμια Εκπαίδευση», 7,5 μηνών
και 324 ωρών, το οποίο προσφέρει ECVET και τα μέγιστα μόρια στους διορισμούς και τις
επιλογές στελεχών στην Εκπαίδευση, και σε άλλες προκηρύξεις του Δημοσίου.
Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε ειδικά για όσους/ες διδάσκουν ήδη (δάσκαλοι, θεολόγοι,
εκπαιδευτικοί με γ’ ανάθεση) ή προετοιμάζονται να διδάξουν (φοιτητές/τριες) το μάθημα
των Θρησκευτικών στο Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο. Προσφέρει εκπαίδευση για το
παρόν και το μέλλον α) στη διδακτική μεθοδολογία και τις διαφορετικές προσεγγίσεις και
προσανατολισμούς του μαθήματος, ώστε τα αποτελέσματα της επιμόρφωσης να είναι βιώσιμα
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ανεξάρτητα από ποιο Α.Π.Σ. ισχύει στο ελληνικό σχολείο και β) στη σύγχρονη θεολογική και
θρησκειολογική γνώση, η οποία για πρώτη φορά προσφέρεται τόσο περιεκτικά και ουσιαστικά
ώστε να αποτελέσει πραγματικό εφόδιο για τον/την εκπαιδευτικό που μέχρι τώρα δεν έχει το
κατάλληλο επίπεδο θρησκευτικής γνώσης (δάσκαλοι, εκπαιδευτικοί με γ΄ανάθεση, φοιτητές/
τριες), ή το έχει (θεολόγοι), αλλά επιθυμεί να προσεγγίσει όσα νέα διδάσκονται σήμερα στις
θεολογικές και παιδαγωγικές σχολές.
Πρόκειται για 100% ασύγχρονη επιμόρφωση και εκπαίδευση, η οποία δεν χρειάζεται
μετακίνηση και δέσμευση ωρών για συναντήσεις μέσω υπολογιστή. Ο συμμετέχων/χουσα
ρυθμίζει ο ίδιος/η ίδια το πρόγραμμα ανάλογα με τον χρόνο του/της.
Διδάσκουν Καθηγητές τριών Πανεπιστημίων, Θεολογικών και Παιδαγωγικών Σχολών και 5
Τμημάτων (Θεολογίας, Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας, Παιδαγωγικό Δημοτικής
Εκπαίδευσης-Ε.Κ.Π.Α., Θεολογίας Α.Π.Θ., και Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Πανεπιστημίου Αιγαίου).
Μπορείτε να κάνετε αίτηση για την επιμόρφωση για το επόμενο τμήμα: https://learninn.
gr/paidagogiki-didaktiki-methodologia-tis-thriskeytikis-ekpaideysis/
Η E-learning επιμόρφωση και εκπαίδευση «Παιδαγωγική και Διδακτική Μεθοδολογία της
Θρησκευτικής Εκπαίδευσης: Διδάσκοντας Θεολογία και Θρησκειολογία στην Α/θμια και Β/
θμια Εκπαίδευση» χαρακτηρίζεται πρωτοπόρο πρόγραμμα εξειδικευμένης επιμόρφωσης
γιατί:
• Είναι πρόγραμμα του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών, του μεγαλύτερου Πανεπιστημίου της Ελλάδας.
• Είναι το μόνο σχετικό πρόγραμμα που παρέχει υψηλού επίπεδου ακαδημαϊκή θεολογική
και θρησκευτική γνώση σε συνδυασμό με την σχολική εκπαίδευση, στην πράξη.
• Είναι το μόνο σχετικό πρόγραμμα που προσφέρει 2 μόρια στους πίνακες κατάταξης
διορισμού και αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μόρια στην επιλογή στελεχών
εκπαίδευσης, διευθυντών και υποδιευθυντών.
• Απονέμει Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης» και Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού
Europass.
• Έχει φιλικά δίδακτρα και παρέχει εκπτώσεις σε όσους/ες τις έχουν ανάγκη και ευκολίες
καταβολής των διδάκτρων, σε 6 ισόποσες δόσεις.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους και όλες που εργάζονται ή σκοπεύουν να εργαστούν
στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Είναι ιδανικό για:
αποφοίτους Θεολογικών Σχολών, Παιδαγωγικών Σχολών, Φιλοσοφικών Σχολών, που έχουν
το επαγγελματικό δικαίωμα να διδάσκουν το μάθημα των Θρησκευτικών στην Α/θμια και Β/
θμια Εκπαίδευση, καθώς και σε μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/
θμιας Εκπαίδευσης, φοιτητές και φοιτήτριες Παιδαγωγικών Σχολών, Θεολογικών Σχολών,
ενδιαφερόμενους/ες για τη Θρησκευτική Εκπαίδευση.
Προσφέρονται πολλές απαλλαγές μέρους των διδάκτρων, που μπορείτε να αιτηθείτε ενώ
η πληρωμή διδάκτρων γίνεται σε δόσεις ώστε να διευκολύνονται όλοι.
Κάντε αίτηση τώρα https://learninn.elke.uoa.gr/aitiseis/
Πληροφορίες: info@learninn.gr, 2107275735 (11:00-14:00)
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