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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

Report of a conference
Ανταπόκριση από συνέδριο

Ανταπόκριση

145

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.
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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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