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Πολύβιος Στράντζαλης*
*

Σχολικός Σύμβουλος

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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