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Το International Seminar on Religious Education and Values (ISREV) είναι μία πα-

γκόσμια ένωση που ξεκίνησε το 1978 με 40 μέλη και σήμερα αριθμεί περισσότερα από

290 μέλη από 34 χώρες. Αποτελεί μία ραγδαία αναπτυσσόμενη, σε αριθμό και επιρροή,

ένωση, η οποία αναγνωρίζεται παγκοσμίως ως η σημαντικότερη επιστημονική και ερευνητική

ένωση που συγκροτείται από ακαδημαϊκούς-πανεπιστημιακούς και ειδικούς επαγγελματίες

των πεδίων της «Θρησκευτικής Εκπαίδευσης» (ΘΕ), της «Θρησκευτικής Αγωγής» και της

«Εκπαίδευσης στις Αξίες».

Η ένταξη στο ISREV γίνεται σε δύο στάδια. Τα νέα μέλη γίνονται δεκτά, αρχικά,

ως συνδεδεμένα μέλη (associate members), αφού προταθούν από δύο πλήρη μέλη (full

members) του ISREV, που πιστοποιούν το ακαδημαϊκό και ερευνητικό επίπεδό τους και,

στη συνέχεια, ψηφίζονται ως πλήρη μέλη μετά από μία χρονική περίοδο περίπου 5 ετών

και όταν καλύπτουν συγκεκριμένες ακαδημαϊκές προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες

μπορεί να βρει κανείς στην ιστοσελίδα www.yorksj.ac.uk/isrev/
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Τα μέλη της ένωσης διοργανώνουν, από το 1978, κάθε δύο χρόνια μία διεθνή συνδιάσκε-

ψη, στην οποία μπορούν να συμμετέχουν και άλλοι ενδιαφερόμενοι, επιστήμονες, ερευνητές

και φοιτητές.

Η 21η Συνδιάσκεψη του ISREV πραγματοποιήθηκε στη Νυρεμβέργη, στη Βαυαρία της

Γερμανίας, φέτος, από τις 29 Ιουλίου έως τις 3 Αυγούστου 2018. Είχε τίτλο: «Συγκριτικές

Προοπτικές και Συναφείς Προκλήσεις στη Θρησκευτική Εκπαίδευση και στην Εκπαίδευ-

ση για τις Αξίες» (Comparative Perspectives and Contextual Challenges in Religious

and Values Education). Φιλοξενήθηκε σε μία από τις Πανεπιστημιουπόλεις του Friedrich

Alexander University της Erlangen-Nürnberg, στη Villa St.Paul (φωτο), στις εγκατα-

στάσεις της οποίας εκπαιδεύονται οι εκπαιδευτικοί της Γερμανίας, αναμεσά τους και όσοι

διδάσκουν το μάθημα των Θρησκευτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευ-

ση.

Στην 21η Συνδιάσκεψη παρέστησαν σχεδόν όλοι και όλες που ασχολούνται παγκόσμια

σε ακαδημαϊκό και ερευνητικό επίπεδο με τη ΘΕ, όπως οι Leslie Francis, Julian Stern,

Michael T. Buchanan, Gloria Durka, John Valk, Geir Skeie, Ina ter Avest, Denise Cush,

Wolfram Weisse, Hans-Georg Ziebertz, Friedrich Schweitzer, Siebren Miedema, Trevor

Cooling κ.ά. και, όσοι δεν παρέστησαν, όπως ο Robert Jackson απουσίαζαν δικαιολογημένα,

χαιρετίζοντας τις εργασίες της συνδιάσκεψης.

Στη διάρκεια των πέντε ημερών παρουσιάστηκαν περισσότερες από 120 εισηγήσεις με

τις σχετικές αποκρίσεις τους, προκαλώντας συζητήσεις και νέους προβληματισμούς. Η επι-

λογή σε κάθε εισήγηση να αποκρίνεται ένας ειδικός επιστήμονας, ο οποίος είχε 10 λεπτά στη

διάθεσή του να σχολιάσει και να ρωτήσει τον εισηγητή, ανοίγοντας έτσι τη συζήτηση με το

κοινό, ανέδειξε μία διαφορετική κουλτούρα από αυτήν που συναντούμε συχνά σε συνέδρια.

Στη συνδιάσκεψη του ISREV κάθε εισήγηση συνοδευόταν από απόκριση/σχολιασμό. ΄Ε-

τσι, προκαλούσε συζήτηση, αναδεικνυόταν η απόδοσή της και η επίδρασή της στο κοινό

ενώ παράλληλα υπήρχε πάντα η σχετική αξιολόγηση από κάποιον συνάδελφο και φυσικά

ο αντίλογος στην περίπτωση που ήταν αναγκαίος. Ο αποκρινόμενος/σχολιαστής είχε στη

διάθεσή του την εισήγηση που αναλάμβανε τουλάχιστον ένα μήνα πριν, για να προετοιμάσει

την δεκάλεπτη απόκρισή του. Γίνεται αντιληπτό το πολύ υψηλό επίπεδο της συνδιάσκε-

ψης και των κριτηρίων αξιολόγησης όλων των εισηγήσεων. Από την άλλη, διαπιστώσαμε

ότι η εφαρμογή ενός τέτοιου μοντέλου παρουσίασης προκαλεί την επιστημονική εγρήγορση

και των δύο μερών, εισηγητή και αποκρινόμενου/σχολιαστή, αλλά και των συμμετεχόντων.

΄Ετσι καμία εισήγηση δεν μένει χωρίς ουσιαστική ανταπόκριση.

Στις πρωινές ολομέλειες παρουσιάστηκαν σημαντικές έρευνες και θέσεις που σημαδεύ-

ουν στην εποχή μας το πεδίο της ΘΕ και ανοίγουν νέες προοπτικές. Ο Michael T.

Buchanan από την Αυστραλία και μέλος της Διεθνούς Επιστημονικής Επιτροπής του ΕΛ-

ΘΕ/GjRE άνοιξε τη Συνδιάσκεψη με την εισήγησή του: The role and contribution of
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Η Villa St.Paul στην Πανεπιστημιόπολη του Friedrich Alexander University της Erlangen-Nürn-

berg

confessional and non-confessional religious education – A pedagogy of encounter in faith-

based religious education και σε αυτήν αποκρίθηκε/σχολίασε ο Phra Nicholas Thanissaro.

΄Αλλες εισηγήσεις στις πρωινές ολομέλειες που ξεχώρισαν για τις θέσεις και την ερευνητική

τους αξία ήταν: α) της Joyce Miller από τη Μεγάλη Βρετανία με τίτλο, The role and con-

tribution of non-confessional religious education for multi-faith, secular societies, στην

οποία αποκρίθηκε/σχολίασε η Lorna MA Bowman και β) του Manfred L. Pirner, από

τη Γερμανία, με τίτλο Religious beliefs and professional beliefs of (religious education)

teachers. Research findings on their relationship and conclusions for teacher training

με αποκρινόμενο/σχολιαστή τον Cok Bakker. Καθώς υπήρχαν ερευνητές από 34 χώρες

παρουσιάστηκαν διαφορετικοί τύποι ΘΕ και ποικίλες παιδαγωγικές προσεγγίσεις της δι-

δασκαλίας της θρησκείας σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, που ποικίλουν όσον αφορά στην

ύπαρξη, τη θέση και το περιεχόμενο του μαθήματος των Θρησκευτικών. ΄Εντονο ενδια-

φέρον προκάλεσε η διδασκαλία των θρησκειών στη Νότια Αφρική, η οποία γίνεται μέσω

των ΑΠΣ άλλων μαθημάτων (René Ferguson/Religion education and public life: the case
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for new religions and alternative spiritualities in teacher education), όπως και η παρόμοια

αλλαγή που επιχειρείται στη Λετονία, για να διδάσκονται οι θρησκείες και στις τάξεις στις

οποίες δεν υφίσταται το μάθημα, δηλαδή από την Δ΄ Δημοτικού έως την Γ΄Λυκείου (Laima

Geikina/Religious competence and the new National Curriculum of Latvia: current de-

velopments).

Ανάμεσα σε άλλες χώρες παρουσιάσαμε και την περίπτωση της Ελλάδας, η οποία προ-

κάλεσε έντονο ενδιαφέρον και συζήτηση (Marios Koukounaras Liagkis/At last, something

is finally happening! How the philosophical and pedagogical framework of the new Cur-

ricula has effected profound changes in Religious Education in Greece). Η συνδιάσκεψη

μάλιστα έδωσε την ευκαιρία για σύγκριση των διαφόρων τύπων και προσεγγίσεων της ΘΕ.

Επιβεβαιώσαμε πολλά παράλληλα της ελληνικής ΘΕ και της ιστορίας της α) με την πε-

ρίπτωση της Νορβηγίας, στην οποία αρχίζει φέτος νέα αναθεώρηση της χριστιανικής ΘΕ, η

οποία είναι υποχρεωτική για όλους τους μαθητές και όλες τις μαθήτριες της Πρωτοβάθμιας

και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ύστερα από καταδίκη στο ΕΔΔΑ (υπόθεση Folgerø) και

πολλαπλές αναθεωρήσεις μετά το 2007. Η νέα αναθεώρηση γίνεται με κεντρικό άξονα τη

«θεωρία των Βασικές Ιδεών» (Big ideas), δηλαδή τις προαποφασισμένες γνώσεις και αρ-

χές της ΘΕ, στις οποίες πρέπει να επικεντρώνεται η διδακτική και μαθησιακή διαδικασία

(Geir Skeie/‘Core elements’ in the religious education curriculum. Reporting from a

curriculum development process on national level in Norway) και β) με την περίπτωση

του Quebec του Καναδά, όσον αφορά στις αντιδράσεις στην μεταρρύθμιση της ΘΕ και τον

τρόπο που η πολιτεία αντιδρά και προχωρά σε συνεχείς αναθεωρήσεις χωρίς προηγούμενες

ουσιαστικές αξιολογήσεις (Stephanie Tremblay/The social debate concerning The Ethics

and Religious Culture Course in Quebec: A new challenge in Religious Education).

Τρεις νέες τάσεις στη ΘΕ, που παρουσιάστηκαν με ερευνητικά δεδομένα, προέρχονται

από την Ευρώπη, με την επίδραση του Συμβουλίου της Ευρώπης, τη Γερμανία και τις

Η.Π.Α, με τη δεύτερη και τρίτη να αφορούν μεν στο πλαίσιο των χωρών που εμφανίζονται,

να παρουσιάζουν δε γενικό ενδιαφέρον. Μιλάμε:

α) για την «Συμπεριληπτική ΘΕ» (Inclusive RE), η οποία βασίζεται στη διαπολιτισμική

εκπαίδευση και πρωτεργάτης της είναι ο Robert Jackson. Μία συμπεριληπτική ΘΕ

αγκαλιάζει τη μάθηση για τις θρησκείες και τις θεωρίες για τον κόσμο, αλλά και τον

αναστοχασμό των προ-αντιλήψεων των μαθητών/τριών, οι οποίες πηγάζουν από τις

παραδόσεις τους, όπως και τον κριτικό διάλογο με βάση τη νέα προσφερόμενη γνώση

και μάθηση (Geir Skeie και Øystein Lund Johannessen/The relationship between

religious education and intercultural education, Marie von der Lippe και Karin Kit-

telmann Flensner/Issues in establishing the classroom as a ‘safe space’ for teach-

ing and learning about religions and other world views in an intercultural context,
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Oddrun M. H. Br̊aten και Judith Everington/Issues in the integration of religious

education and world views education in an intercultural context, Thérèse Halvarson

Britton και Camilla Stabel Jørgensen/Construction of “religions” during excur-

sions, Jenny Berglund και Bill Gent: Quran education and non-confessional RE:

an intercultural perspective),

β) για την «Οικουμενική και Συνεργατική ΘΕ» (Ecumenical and Cooperative RE) και

τη «Διαλογική ΘΕ” (Dialogical RE) του προγράμματος «Religion and Dialogue in

modern societies», που αναπτύσσονται τώρα στη Γερμανία. Στη χώρα αυτή υφίστα-

ται η πολυομολογιακή ΘΕ, την οποία συντονίζουν οι θρησκευτικές κοινότητες, με

αποτέλεσμα πολλά σχολεία να διαμορφώνουν το πρόγραμμα τους και με ευθύνη των

διευθυντών να μην έχουν καθόλου στο πρωινό πρόγραμμα ΘΕ ή να την περιορίζουν σε

απογευματινή προαιρετική ώρα. Η διαπίστωση αφορά όλα τα Γερμανικά κρατίδια και α-

ποτελεί ένα απτό πρόβλημα της πολυομολογιακής εκπαίδευσης, όπου αυτή ισχύει (π.χ.

και στην Αυστρία). Η «Οικουμενική και Συνεργατική ΘΕ», αλλά και το πρόγραμμα

ReDi που εφαρμόστηκε από το 2013 έως το 2018 στο Αμβούργο και Ρηνανία, αλλά

και στη Σκανδιναβία και το Λονδίνο, φαίνεται να επιχειρούν να απαντήσουν στις νέες

απαιτήσεις και ανάγκες που προβάλλουν τον διάλογο και την επικοινωνία ως βάση της

διδασκαλίας και της μάθησης στην Εκπαίδευση. Στην «Οικουμενική-Συνεργατική

ΘΕ» επιχειρείται να γίνει κοινό χριστιανικό μάθημα με ταυτόχρονη διδασκαλία και

κοινό ΠΣ των Ρωμαιοκαθολικών και Ευαγγελικών κοινοτήτων, σε πρώτη φάση, και,

σε δεύτερη φάση, και των Ορθοδόξων, παρόλο που δεν φαίνεται στη Γερμανία η

Ορθόδοξη Εκκλησία/Εκκλησίες να ομονοούν ή να το αποδέχονται θεολογικά και

παιδαγωγικά (Peter Schreiner/Religious Education on the move. Empirical studies

shaping future perspectives of RE in Germany). Η «Διαλογική ΘΕ» επιχειρεί να

εφαρμόσει τις αρχές του διαπολιτισμικού διαλόγου και της «Θεολογίας σε διάλογο»

στη διδασκαλία της ΘΕ και από αυτό έχουν παραχθεί συστάσεις για νέες πολιτικές

στη ΘΕ και νέες εφαρμογές του διαλόγου στη διδασκαλία, και

γ) για το άνοιγμα της χριστιανικής ΘΕ στις Η.Π.Α στις θεωρίες για τον κόσμο και τον

άνθρωπο και στις διαφορετικές απόψεις των προσώπων που πρέπει και να αποκτήσουν

τη φωνή τους και των θρησκειών. Φυσικά αφορά στη ΘΕ που παρέχεται στα θρησκευ-

τικά σχολεία ή στις ενορίες, αφού δεν υφίσταται ΘΕ ως μάθημα στα δημόσια σχολεία.

Με επιχειρήματα που βασίζονται στην Εκπαίδευση και τη Συστηματική και Πρακτική

Θεολογία, ο ερευνητήςWilliam Mascitello παρουσίασε μία νέα για τις Η.Π.Α. παιδα-

γωγική προσέγγιση της ΘΕ, βασιζόμενος στην ευρωπαϊκή και αμερικανική εμπειρία,

που θα μπορούσε σύμφωνα με τον ίδιο να αφορά και στα σχολεία των Η.Π.Α. και

όχι μόνο τις ενορίες. ΄Εχει πράγματι ενδιαφέρον να ακούγεται μία τέτοια πρόταση
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που βασίζεται στη χριστιανική θεολογία από τις Η.Π.Α., αφού αποτελεί για το συ-

γκεκριμένο περιβάλλον πρόκληση και για αυτό προκάλεσε έντονη συζήτηση, κυρίως

γιατί ακόμη δεν έχει ερευνηθεί και γιατί υιοθετεί ευρωπαϊκές προσεγγίσεις της ΘΕ,

που είναι άγνωστες στις Η.Π.Α. (William J. Mascitello/Espousing a more inclusive

worldview for Christian Religious Education).

Είναι άξιο να αναφερθεί ότι στη συνδιάσκεψη παρουσιάστηκαν πολλές εμπειρικές έρευ-

νες, αναδεικνύοντας το ενδιαφέρον των ειδικών για την έρευνα: α) των βασικών θρησκευ-

τικών γνώσεων και του θρησκευτικού γραμματισμού, β) των παιδαγωγικών προσεγγίσεων

και διδακτικών εφαρμογών της ΘΕ, γ) της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών που διδάσκουν

ΘΕ, δ) της πνευματικότητας και της πίστης και της επίδρασής τους στα υποκείμενα της

εκπαίδευσης, μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς.

Ανάμεσα σε πολλές ξεχωρίσαμε τις παρουσιάσεις ερευνών 5 σημαντικών και αναγνωρι-

σμένων ερευνητών, που φαίνεται να χρησιμοποιούν άριστα ποιοτικές και ποσοτικές μεθόδους

και τα αποτελέσματα των ερευνών τους μπορούν να επιδράσουν τη ΘΕ, σε θεωρία και πράξη:

• Manfred L. Pirner (Professor of Religious Education and Director of the Research

Unit for Public Religion and Education (RUPRE) at the University of Erlangen-

Nuremberg, Γερμανία): Religious beliefs and professional beliefs of (religious educa-

tion) teachers. Research findings on their relationship and conclusions for teacher

training

• Wolfram Weisse (Professor of Education, Director of “World Religion in Dialogue,”

center/ University of Hamburg, Γερμανία): Dialogical Religious Education in the

Life Trajectories of political and religious stake holders in Hamburg

• Leslie J. Francis (Professor of Religions and Education and Director of the War-

wick Religions and Education Research Unit, Centre for Education Studies, Uni-

versity of Warwick, Μεγάλη Βρετανία): Parental influence on church attendance

among 9- to 11-year-old students attending Anglican

• Julian Stern (Professor of Education and Religion, York St John University, Με-

γάλη Βρετανία): The Spirit of Religious Education

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

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

The impact of religious commitment and socio-cultural orientation. An empirical

study among youth in Germany
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Κλείνοντας να αναφέρουμε ότι στην 21η Συνδιάσκεψη του ISREV παρουσιάστηκαν

και εκτέθηκαν πολλές εκδόσεις. Ανάμεσά τους και το εγχείρημα του ΚΑΙΡΟΥ, το πα-

ρόν επιστημονικό περιοδικό ΕΛΘΕ/GjRE. Ελπίζουμε οι ερευνητές και ερευνήτριες να το

στηρίξουν τα επόμενα χρόνια με άρθρα και έρευνες.
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