ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΘΡΗΚΔΤΣΙΚΗ ΔΛΔΤΘΔΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑ
ΘΡΗΚΔΤΣΙΚΩΝ ΣΑ ΥΟΛΔΙΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ
ΓΙΑΚΟΤΜΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ (2527)

ΔΠΙΒΛΔΠΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ: ΗΒΗ ΜΑΤΡΟΜΟΤΣΑΚΟΤ

Δηζαγσγή .................................................................................

2

Κεθάιαην 1. Θξεζθεπηηθή Διεπζεξία θαη εθπαίδεπζε ........................

3

1.1 Σν δήηεκα ηεο ζξεζθεπηηθήο ειεπζεξίαο .................................................. 3
1.2 Ζ ζξεζθεπηηθή ειεπζεξία κέζα απφ ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ..................... 5
1.2.1 Σν κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθώλ ζην ζρνιείν ........................................ 5
1.2.2 θνπόο ηνπ καζήκαηνο θαη ζηόρνη ....................................................... 6
1.3 πληαγκαηηθφ πιαίζην ηεο ζξεζθεπηηθήο εθπαίδεπζεο ............................ 8
1.4 Καιιηέξγεηα ζξεζθεπηηθήο ειεπζεξίαο ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ
ζχζηεκα .......................................................................................................... 10
1.5 Γηδαθηηθέο ηερληθέο ζην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ ............................. 11
Κεθάιαην 2. Αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ησλ Θξεζθεπηηθώλ ζηε
δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ........................................................

17

2.1 Σα Αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα.................................................................... 17
2.1.1 Δπίζεκν Αλαιπηηθό πξόγξακκα θαη ζξεζθεπηηθή ηαπηόηεηα ............. 24
2.3 ηάζεηο απέλαληη ζηα Νέα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα ............................ 26
Κεθάιαην 3. Θξεζθεπηηθή Διεπζεξία κέζα από ην κάζεκα ησλ
Θξεζθεπηηθώλ ........................................................................

31

3.1 Θξεζθεπηηθά θαη Γηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε ........................................ 31
3.2 Αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα Θξεζθεπηηθψλ γηα Θξεζθεπηηθή Διεπζεξία . 33
3.3 Δπίηεπμε ηεο ζξεζθεπηηθήο ειεπζεξίαο κέζα απφ ηελ θξηηηθή ζθέςε ... 36
3.4 Σα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ησλ Θξεζθεπηηθψλ θαη ζξεζθεπηηθή ειεπζεξία 38
πκπεξάζκαηα ........................................................................

47

Βηβιηνγξαθία ..........................................................................

49

Παξαξηήκαηα .........................................................................

57

1

Δηζαγσγή
Ζ παξνχζα εξγαζία έρεη ζηφρν λα κειεηήζεη ηε ζξεζθεπηηθή ειεπζεξία
ζε ζπλδπαζκφ κε ην κάζεκα ησλ ζξεζθεπηηθψλ ζηα ειιεληθά ζρνιεία. Ζ
κεζνδνινγία ηεο εξγαζίαο ζηεξίδεηαη ζηε ζπιινγή δεπηεξνγελψλ δεδνκέλσλ,
ηα νπνία ζπιιέρζεθαλ κέζα απφ βηβιία άξζξα ζε πεξηνδηθά αιιά θαη κέζα
απφ επίζεκνπο δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο. Ζ εξγαζία νινθιεξψλεηαη κέζα απφ
ηξία θεθάιαηα. Σν πξψην θεθάιαην παξνπζηάδεη ηε ζξεζθεπηηθή ειεπζεξία ζε
ζπλδπαζκφ κε ηελ ζξεζθεπηηθή εθπαίδεπζε αλαιχνληαο ην δήηεκα ηεο
ζξεζθεπηηθήο ειεπζεξίαο θαη εηδηθά ηεο ζξεζθεπηηθήο ειεπζεξίαο κέζα απφ ην
ζρνιηθά εγρεηξίδηα εζηηάδνληαο ζην κάζεκα ησλ ζξεζθεπηηθψλ. Δλ ζπλερεία
παξνπζηάδεη ην ζπληαγκαηηθφ πιαίζην ηεο ζξεζθεπηηθήο εθπαίδεπζεο, αιιά
θαη ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ζξεζθεπηηθήο ειεπζεξίαο ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ
ζχζηεκα αλαθέξνληαο θαη ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθέο ηερληθέο γηα ε επίηεπμε
ηεο ζξεζθεπηηθήο ειεπζεξίαο.
Σν δεχηεξν θεθάιαην παξνπζηάδεη ηα παιηά αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα
ησλ Θξεζθεπηηθψλ φπσο απηά ίζρπαλ ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ελ
ζπλερεία παξνπζηάδεη ηα λέα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα αιιά θαη ηηο ζηάζεηο,
ηφζν αξλεηηθέο, φζν θαη ζεηηθέο απέλαληη ζηα λέα απηά αλαιπηηθά
πξνγξάκκαηα.
Σν ηξίην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην εζηηάδεη ζηε ζξεζθεπηηθή ειεπζεξία
κέζα απφ ην κάζεκα ησλ ζξεζθεπηηθψλ ζηα πιαίζηα κηαο δηαπνιηηηζκηθήο
εθπαίδεπζεο.

πγθεθξηκέλα

παξνπζηάδεη

πσο

πξέπεη

λα

είλαη

ηα

δηαπνιηηηζκηθά αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ησλ ζξεζθεπηηθψλ, αιιά θαη ηελ
επηδίσμε πνπ πξέπεη λα έρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί λα θαιιηεξγήζνπλ ηε
ζξεζθεπηηθή ειεπζεξία ζηνπο καζεηέο ηνπο κέζα απφ ηελ αλάπηπμε ηεο
θξηηηθήο ηνπο ζθέςεο. Σέινο παξνπζηάδεη πσο πξέπεη λα είλαη ηα ζρνιηθά
εγρεηξίδηα ησλ ζξεζθεπηηθψλ γηα ηελ επίηεπμε ηεο ζξεζθεπηηθήο ειεπζεξίαο
ησλ καζεηψλ.
ην ηέινο ηεο εξγαζίαο ζπλνςίδνληαη ηα βαζηθά ηεο ζπκπεξάζκαηα.
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Κεθάιαην 1. Θξεζθεπηηθή Διεπζεξία θαη εθπαίδεπζε
1.1 Σν δήηεκα ηεο ζξεζθεπηηθήο ειεπζεξίαο
χκθσλα κε ην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 θαη βάζεη ηνπ άξζξνπ 16
παξάγξαθνο 2 ηνπ ηζρχνληνο πληάγκαηνο ε ζξεζθεία πνπ επηθξαηεί ζηελ
Διιάδα είλαη ε ζξεζθεία ηεο Αλαηνιηθήο Οξζφδνμεο Δθθιεζίαο ηνπ Υξηζηνχ.
ηα ίδηα άξζξα αλαθέξεηαη φηη ε αγσγή είλαη ε βαζηθή επηδίσμε γηα ην
ειιεληθφ θξάηνο, ε νπνία απνζθνπεί λα αλαπηχμεη ηελ εζληθή θαη ζξεζθεπηηθή
ζπλείδεζε ηνπ καζεηή ψζηε λα ηνλ δηαπιάζεη ζε ειεχζεξν θαη ππεχζπλν
πνιίηε. Απφ ηα δχν απηά εδάθηα βγαίλνπλ ην εμήο ζπκπεξάζκαηα: Ο φξνο
«επηθξαηνύζα ζξεζθεία» δελ ζεκαίλεη ηίπνηε άιιν, παξά κνλάρα ηε ζξεζθεία
ηεο ζπληξηπηηθήο πιεηνςεθίαο ηνπ ειιεληθνχ ιανχ.
Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη βάζεη ηνπ Διιεληθνχ πληάγκαηνο ε
Οξζφδνμε Δθθιεζία ζεσξείηαη ε επηθξαηέζηεξε ζξεζθεία ζηελ Διιάδα. Κη
ελψ απηφ έρεη δηαπηζησηηθφ ραξαθηήξα, κε ηνλ θαηξφ, ε “επηθξαηνχζα
ζξεζθεία” ηαπηίζηεθε ελλνηνινγηθά κε ηελ ζξεζθεία πνπ πξέπεη λα επηθξαηεί
κε ηελ απνθαζηζηηθή ρεηξαγσγηθή ή θαηαζηαιηηθή ζπλδξνκή ηνπ ειιεληθνχ
θξάηνπο. Οη ζρέζεηο Κξάηνπο/Δθθιεζίαο πήξαλ ζηαδηαθά ηε κνξθή ελφο
θξαηηθφ ζξεζθεπηηθνχ εμνπζηαζηηθνχ πιέγκαηνο πνπ αληηκάρεηαη ηελ
αλεθηηθφηεηα θαη ηε ζξεζθεπηηθή δηαθνξεηηθφηεηα (Υξηζηνπνχινπ, 1999).
“Ζ ζξεζθεπηηθή ειεπζεξία απνηειεί αλαθαίξεην δηθαίσκα πνπ
ζεκειηψλεη θάζε αλζξψπνπ, ην θξάηνο δελ πξέπεη λα επεκβαίλεη ζε απηφ, νχηε
λα παξεκπνδίδεη ην άηνκν ή λα ηνπ επηβάιεη ην ζξήζθεπκά ηνπ ή λα
δηακνξθψλεη ζεηηθέο ή αξλεηηθέο ζηάζεηο γηα ζπγθεθξηκέλε/εο ζξεζθεία/εο.
χκθσλα κε φζα γίλνληαη δεθηά θαη απφ ηελ ζεσξία θαη απφ ηε λνκνινγία, ην
αηνκηθφ δηθαίσκα ηεο ζξεζθεπηηθήο ειεπζεξίαο πεξηιακβάλεη ηελ ειεπζεξία
ηεο ζξεζθεπηηθήο ζπλείδεζεο θαη ηελ ειεπζεξία ηεο ιαηξείαο (Μπέεο, 1997).
Ζ ειεπζεξία ηεο ζξεζθεπηηθήο ζπλείδεζεο πεξηιακβάλεη ηα εμήο
επηκέξνπο δηθαηψκαηα (Μπέεο, 1997): 1) Σν δηθαίσκα λα πξεζβεύεη θαλείο
νπνηαδήπνηε ζξεζθεία ή δόγκα ή αίξεζε νξηζκέλεο ζξεζθείαο επηζπκεί, ή λα
είλαη άζξεζθνο ή άζενο ή αγλσζηηθηζηήο. 2) Σν δηθαίσκα λα δηαθεξύζζεη θαλείο
ή λα απνθξύπηεη ηηο ζξεζθεπηηθέο ή άζξεζθεο πεπνηζήζεηο ηνπ. 3) Σν δηθαίσκα
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λα δηακνξθώλεη, λα κεηαβάιιεη ή λα εγθαηαιείπεη ηα ζξεζθεπηηθά ηνπ πηζηεύσ.
4) Σν δηθαίσκα λα κελ ππόθεηηαη ζε άληζε ή δπζκελή κεηαρείξηζε ιόγσ ησλ
ζξεζθεπηηθώλ ηνπ πεπνηζήζεσλ. 5) Σν δηθαίσκα λα κεηαδίδεη ηηο ζξεζθεπηηθέο
ηνπ πεπνηζήζεηο κε ηε δπλαηόηεηα ρξήζεο όισλ ησλ πξνζθεξόκελσλ από ην
ύληαγκα κέζσλ (ειεπζεξία γλώκεο, πξνθνξηθήο, έγγξαθεο, δηα ηνπ ηύπνπ, ην
δηθαίσκα ζπλαζξνίζεσλ θιπ).
Ζ ζξεζθεπηηθή ειεπζεξία ηνπ αηφκνπ ηνπ δίλεη επίζεο ην δηθαίσκα λα
εθθξάδεη ηηο ζξεζθεπηηθέο ηνπ πεπνηζήζεηο είηε γξαπηά ή πξνθνξηθά, αηνκηθά
ή νκαδηθά. Σν ζπγθεθξηκέλν δηθαίσκα αλαθέξεηαη ζην άξζξν 13 παξ. 1 ηνπ
πληάγκαηνο. Παξάιιεια ζχκθσλα κε ην δηθαίσκα απηφ ην άηνκν κπνξεί λα
κελ απνθαιχπηεη ηα ζξεζθεπηηθά ηνπ πηζηεχσ, παξά κφλν αλ πξέπεη
(Σξσηάλνο, 2003).
Ζ ζξεζθεπηηθή ηζφηεηα αθνξά ζην δηθαίσκα βάζεη ηνπ νπνίνπ θακία
ζξεζθεία δελ ζεσξείηαη αλψηεξε ή θαηψηεξε θαη σο εθ ηνχηνπ ηα άηνκα πνπ
πηζηεχνπλ ζε δηαθνξεηηθέο ζξεζθείεο δελ αληηκεησπίδνληαη δηαθνξεηηθά βάζεη
ησλ πηζηεχσ ηνπο. Σν δηθαίσκα απηφ θαηνρπξψλεηαη ζην άξζξν 13 παξ.1 εδ. 2
ηνπ πληάγκαηνο, αιιά απνξξέεη θαη απφ ην γεληθφ γηα ηελ ηζφηεηα άξζξν 4,
θαζψο θαη απφ ηηο αληίζηνηρεο δηαηάμεηο δηεζλψλ δηαθεξχμεσλ (άξζξα 14 ηεο
Δπξσπατθήο χκβαζεο, 25 Γηεζλνχο πκθψλνπ πεξί αηνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ
δηθαησκάησλ ηεο 19 Γεθεκβξίνπ 1966). Ζ ζξεζθεπηηθή ηζφηεηα ηέινο αθνξά
επίζεο ζην φηη νη ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο ελφο αηφκνπ δελ ην εκπνδίδνπλ
απφ ηηο αηνκηθέο, πνιηηηθέο, αζηηθέο θαη άιιεο ειεπζεξίεο (Σξσηάλνο, 2003).
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1.2 Η ζξεζθεπηηθή ειεπζεξία κέζα από ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα
1.2.1 Σν κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθώλ ζην ζρνιείν
Βάζεη ησλ λέσλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ζην κάζεκα ησλ
ζξεζθεπηηθψλ δεκηνπξγήζεθε κία ζθνδξή αληηπαξάζεζε αλάκεζα ζηελ
Δθθιεζία θαη ηελ επίζεκε πνιηηεία αιιά θαη αλάκεζα ζηνπο ίδηνπο ηνπο
ζενιφγνπο. Οη δχν ηάζεηο ησλ ζενιφγσλ εθπξνζσπήζεθαλ απφ ηελ Παλειιήληα
Έλσζε Θενιφγσλ (ΠΔΘ) πνπ ηάρζεθε θαηά ησλ λέσλ πξνγξακκάησλ θαη ππέξ
ηεο Δθθιεζίαο θαη απφ ηνπο ζενιφγνπο πνπ ζπλέβαιιαλ ζηε θαηάξηηζε ησλ
λέσλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ.
Καηά ηελ πεξίνδν ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 2010-2011, ζην δεκνηηθφ θαη ζην
γπκλάζην, εθπνλήζεθαλ λέα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη απηφ έγηλε θαη γηα ην
κάζεκα ησλ ζξεζθεπηηθψλ. Ζ εθπφλεζε ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ έγηλε απφ
επηηξνπή εκπεηξνγλσκφλσλ ηελ νπνία ζχζηεζε ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην
θαη ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη κεηά απφ δεκφζηα αλνηθηή ζπδήηεζε. Λφγσ
ηεο θχζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηνπ καζήκαηνο ησλ ζξεζθεπηηθψλ, ηα κέιε
ηεο επηηξνπήο απνηεινχληαλ απφ ζενιφγνπο απφ ηελ πξσηνβάζκηα, ηε
δεπηεξνβάζκηα θαη ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη
ην πξφγξακκα ζπνπδψλ απεπζπλφηαλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη φρη ζηνπο
καζεηέο, γεγνλφο γηα ην νπνίν ππήξμε ζχγρπζε θαη απνηεινχζε ζηελ νπζία
έλα πιαίζην εθπαηδεπηηθψλ αξρψλ πνπ ζα κπνξνχζε λα θαζνδεγήζεη θαη λα
εμππεξεηήζεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπ (Γηαγθάδνγινπ, 2016;
Τπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο & Θξεζθεπκάησλ, 2016).
Ζ δνθηκαζηηθή εθαξκνγή ηνπ λένπ πξνγξάκκαηνο έγηλε θαηά ηα
δηδαθηηθά έηε 2011-2014. Απηή απνηέιεζε ηελ πεηξακαηηθή πεξίνδν
εθαξκνγήο ηνπ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζνχλ νη αιιαγέο πνπ απαηηνχληαη πξηλ
εθαξκνζηεί θαζνιηθά ζε φια ηα ζρνιεία. Καηά ηα έηε 2015 θαη 2016
αθνινχζεζαλ νη αλαζεσξήζεηο ηνπ (Γηαγθάδνγινπ, 2016) θαη ηειηθά ε
νινθιήξσζή ηνπ ζπλνδεχηεθε απφ ηε δηνξγάλσζε κίαο εκεξίδαο ελεκέξσζεο
ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε.
Σν λέν πξφγξακκα ζπνπδψλ βαζίδεηαη θπξίσο ζηα ζξεζθεηνινγηθά
ζηνηρεία θαη ζηνλ κεγάιν αξηζκφ αλαθνξψλ ζε άιιεο ζξεζθείεο. Ζ χπαξμε

5

αλαθνξψλ ζε άιιεο ζξεζθείεο αηηηνινγείηαη σο δηεξεχλεζε ηεο ζξεζθεπηηθήο
παηδείαο (Γηαγθάδνγινπ, 2016).

Όλησο, ηφζν ζην γπκλάζην φζν θαη ζην

ιχθεην γίλνληαη αλαθνξέο θαη ζε άιιεο ζξεζθείεο πέξαλ ηεο νξζνδνμίαο θαη
εηδηθφηεξα ζην Ηζιάκ θαη ζηνλ Ηνπδατζκφ πνπ είλαη Μνλνζετζηηθέο αιιά θαη
ζε άιιεο αλαηνιηθέο ζξεζθείεο νη νπνίεο φκσο θαιχπηνπλ έλα κηθξφ πνζνζηφ
ησλ ζπλνιηθψλ σξψλ δηδαζθαιίαο (Τπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο &
Θξεζθεπκάησλ, 2016).

1.2.2 θνπόο ηνπ καζήκαηνο θαη ζηόρνη
Σν κάζεκα ησλ ζξεζθεπηηθψλ πεξηιακβάλεη ζεκαληηθέο θαηλνηνκίεο.
Δηδηθφηεξα, ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα έρεη ζηφρν: α) λα θαιιηεξγήζεη έλα
θιίκα ζην νπνίν νη καζεηέο ζα απηναλαγλσξίδνληαη θαη ζα απνδέρνληαη ν έλαο
ηνλ άιινλ, β) ζα επηθνηλσλνχλ θαη ζα αιιειεπηδξνχλ, γ) ζα αμηνπνηνχλ ηηο ήδε
ππάξρνπζεο γλψζεηο θαη ηα βηψκαηά ηνπο, δ) νη εθπαηδεπηηθνί ζα
δηακνξθψλνπλ έλα ειθπζηηθφ πεξηβάιινλ κέζα ζηελ ηάμε θαη ε) ζα ζπλδένπλ
ηηο γλψζεηο ησλ καζεηψλ κε ηελ πξαγκαηηθή δσή, ζα βξίζθνπλ λέεο επθαηξίεο
κάζεζεο θαη ζα παξαθηλνχλ φινπο ηνπο καζεηέο λα ζπκκεηέρνπλ ζηε κάζεζε
(Γηαγθάδνγινπ, 2016.).
Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ ησλ ζξεζθεπηηθψλ ζην γπκλάζην, θαζνξίδεη
ηνπο γεληθνχο ζθνπνχο ηνπ καζήκαηνο, ηνπο βαζηθνχο άμνλεο θαη ηνπο
γεληθνχο ζηφρνπο ηεο θάζε ηάμεο, ηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο θαζψο θαη ηηο
επάξθεηεο πνπ αλακέλεηαη λα ππάξρνπλ ζε θάζε ηάμε (ηξηιηγθάο, 2016, ζ.5).
Δηδηθφηεξα, νη γεληθνί ζθνπνί ηνπ καζήκαηνο ηφζν ζην γπκλάζην, φζν
θαη ζην δεκνηηθφ είλαη ν καζεηήο λα:
1.

είλαη ζε ζέζε λα νηθνδνκήζεη ην πιαίζην πνπ ζα ηνλ

βνεζήζεη λα γλσξίζεη θαη λα θαηαλνήζεη ην ρξηζηηαληζκφ θαη ηελ
νξζνδνμία.
2.

απνθηήζεη γηα ηε θχζε θαη ην ξφιν ηεο ζξεζθείαο.

3.

θαιιηεξγήζεη ηε ζξεζθεπηηθή, εζηθή θαη θνηλσληθή ηνπ

επαηζζεζία.
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4.

αλαπηχμεη

ζηνηρεία

θαη

ραξαθηεξηζηηθά

πνπ

ζα

ζπκβάιινπλ ζηελ θαηαλφεζε θαη ζην δηάινγν κε αλζξψπνπο πνπ έρνπλ
δηαθνξεηηθέο απφςεηο θαη ζέζεηο απφ ηηο δηθέο ηνπ.
5.
πξνζσπηθή

βνεζεζεί ψζηε λα αλαπηχμεη θαη λα πξνζδηνξίζεη ηελ
ηνπ

ηαπηφηεηα

(ηξηιηγθάο,

2016,

ζ.6;

Απφθαζε

143575/Γ2, 2016).
Αληίζηνηρα, ζην ιχθεην νη γεληθνί ζθνπνί ηνπ καζήκαηνο είλαη ν
καζεηήο λα:
1.

αλαπηχμεη ηελ πξνζσπηθή ηνπ ηαπηφηεηα.

2.

απνθηήζεη αλζξσπηζηηθφ ραξαθηήξα αιιά παξάιιεια, λα

θαηαλνήζεη ηελ ειιεληθή ηνπ ηαπηφηεηα.
3.

γίλεη ζξεζθεπηηθά εγγξάκκαηνο.

4.

αλαπηχμεη θξηηηθή ζξεζθεπηηθφηεηα.

5.

θαηαλνήζεη

φηη

ε

ζξεζθεπηηθή

εθπαίδεπζε

έρεη

δηαπνιηηηζκηθφ ραξαθηήξα.
6.

θνηλσληθνπνηεζεί,

ελψ

ηαπηφρξνλα

ε

ηάμε

λα

ιεηηνπξγήζεη σο καζεζηαθή θνηλφηεηα (πξγηάλλε, 2016; Απφθαζε
143579/Γ2, 2016).
Οη ζενιφγνη πνπ ζπλέβαιιαλ ζηε δηακφξθσζε ησλ λέσλ πξνγξακκάησλ
ζπνπδψλ ησλ ζξεζθεπηηθψλ δελ εζηηάδνπλ ηδηαίηεξα ζηε ζενινγηθή δηάζηαζε
ηνπ. Δπηθεληξψλνληαη θπξίσο ζην παηδαγσγηθφ θαη δηδαθηηθφ ηνπ πιαίζην.
Αλαγλσξίδνπλ φκσο φηη νη αξρέο θαη νη αμίεο ηεο νξζφδνμεο ζενινγίαο γηα ηνλ
άλζξσπν ζπλδέεηαη κε ηελ πξνζσπνθεληξηθή θαη θνηλσληνθεληξηθή πξνζθνξά
ηεο γλψζεο.
εκεηψλεηαη δε φηη ην κάζεκα ησλ ζξεζθεπηηθψλ απνθηά έλα
δηεπξπκέλν ραξαθηήξα θαη φηη πξνεθηείλεη ην ιφγν ηεο νξζφδνμεο ζενινγίαο.
Δηδηθφηεξα, αλαθέξεηαη φηη ε νξζφδνμε ζενινγία θαη παξάδνζε «θαιείηαη λα
πξνρσξήζεη πην πέξα θαη απφ ηελ λεσηεξηθφηεηα θαη λα απνδερζεί ηνλ
πινπξαιηζκφ θαη ηελ εηεξφηεηα, θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε ηαπηφρξνλα λα κελ
ππνηηκά,

ζπκβηβάδεη,

πνιχ

δε

πεξηζζφηεξν

λα

εγθαηαιείπεη

ηελ

απηνζπλεηδεζία ηεο. ηνηρεία κηαο ηέηνηαο ζενινγηθήο ζεψξεζεο ηεο
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πνιππνιηηηζκηθφηεηαο σο αιιεινζεβαζκφο, απνδνρή θαη εηξεληθή ζπλχπαξμε
κε ηελ ζξεζθεπηηθή ή φπνηα άιιε εηεξφηεηα, είλαη δηάζπαξηα κέζα ζηελ Αγία
Γξαθή θαη ζηα παηεξηθά θείκελα. Απαηηείηαη ζαθψο κία άιιε λννηξνπία θαη
έλαο άιινο πξνζαλαηνιηζκφο γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη αμηνπνίεζή ηνπο. Μηα
δηαθνξεηηθή εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε κπνξεί λα αλαδείμεη θαη λα θσηίζεη
θαίξηεο πηπρέο ηεο ζενινγίαο ηεο εηεξφηεηαο. Άιισζηε, ε Οξζφδνμε ζενινγία
απφ ηε θχζε ηεο δελ πξνζπεξλά ηε ζξεζθεπηηθή εηεξφηεηα, αιιά δηαιέγεηαη
κε απηήλ, ρσξίο βεβαίσο απηφ λα ζεκαίλεη φηη πξνδίδεη ηνλ εαπηφ ηεο»
(Γηαγθάδνγινπ, 2016).
Ο Γηαγθάδνγινπ (2016) αλαθέξεηαη ζηε ζπλδηαιιαγή ηεο νξζνδνμίαο
ζηε ζξεζθεπηηθή εηεξφηεηα, βαζηζκέλνο ζην έξγν «ε ζενινγία ηνπ πξνζψπνπ
θαη ηεο εηεξφηεηαο» ηνπ Μεηξνπνιίηε Πεξγάκνπ Ησάλλε Εεδηνχια (2010). Ο
Μεηξνπνιίηεο επηζεκαίλεη φηη φηαλ θνβάζαη ηνλ Άιιν, ην δηαθνξεηηθφ,
ακαξηάλεηο γηαηί ζηελ νπζία απνξξίπηεηο ηνλ Θεφ. Γηα λα κπνξέζεη ν
άλζξσπνο λα ζπκθηιησζεί κε ην άιιν ζα πξέπεη πξψηα λα ζπκθηιησζεί κε ην
Θεφ θαη απηφ είλαη απαξαίηεην εηδάιισο ν άλζξσπνο ζα είλαη θνβηθφο πξνο
φιεο ηηο εηεξφηεηεο (Εεδηνχιαο, 2010).
χκθσλα κε ηνλ Γηαγθάδνγινπ (2016), ζηφρνο ηεο ππνζηήξημεο ηνπ
λένπ

πξνγξάκκαηνο

ζπνπδψλ

είλαη

φηη

κπνξεί

λα

πξνζαλαηνιίζεη

εθπαηδεπηηθά ηνλ καζεηή ψζηε λα αλαδεηρζνχλ νη νηθνπκεληθέο αμίεο πνπ
ππάξρνπλ ζε φιεο ηηο ζξεζθείεο, λα δηεπξχλεη ηηο πηπρέο θαη ηηο φςεηο θάζε
ζξεζθείαο ψζηε νη καζεηέο λα ηηο γλσξίζνπλ θαη λα ηηο δηαθπιάμνπλ, λα
πξνζεγγίζνπλ νη καζεηέο ηε ζξεζθεπηηθή πίζηε, λα απνθσδηθνπνηήζνπλ θαη
λα αλαγλσξίζνπλ ηηο δηαζηάζεηο ζε φιεο ηηο ζξεζθείεο.

1.3 πληαγκαηηθό πιαίζην ηεο ζξεζθεπηηθήο εθπαίδεπζεο
Σν δήηεκα ηεο ζξεζθεπηηθήο εθπαίδεπζεο θαηνρπξψλεηαη ζην Διιεληθφ
χληαγκα σο αξκνδηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο.
χκθσλα κε ηνλ Λνθ επεηδή ε ζξεζθεία απνηειεί έλα δήηεκα πνπ γελλά
ζπγθξνχζεηο ην θξάηνο δελ πξέπεη λα παξεκβαίλεη επηβάιινληαο κηα
ζξεζθεπηηθή ζέζε, αιιά λα αθήλεη ηνπο πνιίηεο ειεχζεξνπο λα επηιέμνπλ ην
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ζξήζθεπκα πνπ ηνπο ελδηαθέξεη. Ωο εθ ηνχηνπ θάζε θξάηνο νθείιεη λα ζέβεηαη
φιεο ηηο ζξεζθείεο (σηεξέιε, 1993).
Ωζηφζν ε ζρέζε πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ ηεο εθθιεζίαο θαη ηνπ
θξάηνπο θαη ε νπνία πεξηγξάθεηαη ζην ζχληαγκα, δελ πξνζδηνξίδεη ηε ζέζε θαη
ηνλ ραξαθηήξα πνπ έρεη ε ζξεζθεπηηθή εθπαίδεπζε ζην ζρνιείν. Δμάιινπ
πνιιέο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο, φπσο ε πξσηλή πξνζεπρή ζηα ζρνιεία, νη
ζρνιηθέο γηνξηέο ηνλίδνπλ ηελ θαζνξηζηηθή παξνπζία ηεο ζξεζθείαο ζηα
ζρνιεία (Υιέπα & Γεκεηξφπνπινπ, 1993).
ήκεξα ζηε λεσηεξηθή θνηλσλία έρνπλ δηακνξθσζεί ηξία ζπζηήκαηα
ζξεζθεπηηθήο εθπαίδεπζεο. ην πξψην, ην κάζεκα ησλ ζξεζθεπηηθψλ δελ
εληάζζεηαη

ζηα

ζρνιεία.

Οπνηαδήπνηε

δεηήκαηα

ζξεζθείαο

έρνπλ

ελζσκαησζεί ζε άιια καζήκαηα φπσο είλαη ε ηζηνξία. Σν ζπγθεθξηκέλν
ζχζηεκα εθαξκφδεηαη ζηε Γαιιία θαη ηελ Ακεξηθή (Dworkin, 2010). ην
δεχηεξν ζχζηεκα, ηα ζξεζθεπηηθά ιακβάλνπλ ην ραξαθηήξα κηαο νπδέηεξεο
θνζκνζεσξεηηθήο

ελεκέξσζεο

κε

ηδηαίηεξε

έκθαζε

ζηηο

πνζνηηθά

πνιππιεζέζηεξεο ζξεζθεπηηθέο θνηλφηεηεο. Σν ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα
εθαξκφδεηαη ζηελ Αγγιία θαη ηελ Οιιαλδία. Σέινο ζην ηξίην ζχζηεκα ην
κάζεκα ησλ ζξεζθεπηηθψλ θαζίζηαηαη πξναηξεηηθφ γηα ηνπο καζεηέο. Σν
ζχζηεκα απηφ έρνπλ πηνζεηήζεη φιεο νη επξσπατθέο ρψξεο πιελ ηεο Διιάδνο
θαη άιισλ ρσξψλ ηεο αλαηνιηθήο Δπξψπεο (Υιέπα & Γεκεηξφπνπινπ, 1993;
Καιακπάθνπ, 2010; Μαληδνχθαο, 2011).
ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα αλαθεξζεί θαη ν ξφινο ησλ γνλέσλ ζηε
ζξεζθεπηηθή δηαπαηδαγψγεζε ησλ παηδηψλ ηνπο. χκθσλα θαη κε ην άξζξν 2
ηνπ Πξφζζεηνπ Πξσηνθφιινπ ηεο ΔΓΑ, νη γνλείο έρνπλ δηθαίσκα λα
θξνληίδνπλ γηα ηελ ζξεζθεπηηθή εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο, δηθαίσκα πνπ
έρεη σο έλλνκε ζπλέπεηα ηελ αμίσζε ηνπο έλαληη ηνπ θξάηνπο λα ζεβαζηεί ηηο
ζξεζθεπηηθέο θαη θηινζνθηθέο ηνπο πεπνηζήζεηο (Γεκεηξφπνπινπ, 1993).
χκθσλα κε ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ
(ΔΓΓΑ) ην ζρνιείν νθείιεη λα παξέρεη αληηθεηκεληθέο πιεξνθνξίεο λα
πξνσζεί ηελ θξηηηθή ζθέςε θαη ηνλ πινπξαιηζκφ θαη λα κελ θαηαθεχγεη ζε
ηδενινγηθνχο δνγκαηηζκνχο πνπ ζίγνπλ ηηο ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο ησλ
γνλέσλ. Απφ ηελ άιιε ην ζρνιείν δελ πξέπεη λα πξνζηαηεχεη ηηο πξνηηκήζεηο
ησλ γνλέσλ (Μαληδνχθαο, 2011). Οη γνλείο δειαδή δελ κπνξνχλ λα αμηψλνπλ
απφ ην ζρνιείν λα κελ παξέρεη ζηνπο καζεηέο ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο επεηδή
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απηέο δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνηηκήζεηο ηνπο. Ωο εθ ηνχηνπ ε απαιιαγή
απφ ην κάζεκα ησλ ζξεζθεπηηθψλ απνηειεί κηα ελδηάκεζε ιχζε. Γηα ηνπο
καζεηέο ηνπ Λπθείνπ, ε απαιιαγή απφ ην κάζεκα απνηειεί δηθαίσκα ηνπ
καζεηή. Γηα ηνπο καζεηέο ηνπ Γπκλαζίνπ, ε απαιιαγή απφ ην κάζεκα γίλεηαη
κε ηε ζπλαίλεζε γνλέσλ θαη καζεηψλ ελψ γηα ηνπο καζεηέο ηνπ Γεκνηηθνχ ε
απαιιαγή απφ ην κάζεκα γίλεηαη κφλν απφ ηνπο γνλείο (Γεκεηξφπνπινπ,
1993; Κηηζηάθε, 2004; Μαληδνχθαο, 2011).

1.4

Καιιηέξγεηα

ζξεζθεπηηθήο

ειεπζεξίαο

ζην

ειιεληθό

εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα
Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ ην ζρνιηθφ έηνο 2010-2011, μεθίλεζε
λέα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ζην κάζεκα ησλ ζξεζθεπηηθψλ, ηα νπνία
βαζίδνληαη ζηα ζξεζθεηνινγηθά ζηνηρεία θαη ζηνλ κεγάιν αξηζκφ αλαθνξψλ
ζε άιιεο ζξεζθείεο. Ζ χπαξμε αλαθνξψλ ζε άιιεο ζξεζθείεο αηηηνινγείηαη σο
δηεξεχλεζε ηεο ζξεζθεπηηθήο παηδείαο (Γηαγθάδνγινπ, 2016).
Ο Αξρηεπίζθνπνο Αζελψλ θαη πάζεο Διιάδνο θ. Ηεξψλπκνο εμέθξαζε
ηηο αληηξξήζεηο ηνπ γηα ηηο αιιαγέο ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ αλαπηχζζνληαο
ζπγθεθξηκέλα επηρεηξήκαηα κέζα απφ απηφ. Πέξα απφ ηηο ππεξβνιηθέο
αλαθνξέο πνπ εληνπίδεη ζε άιιεο ζξεζθείεο, αλαθέξεη φηη απνπζηάδνπλ
ζενινγηθέο δηαζηάζεηο ηνπ Ηεζνχ Υξηζηνχ, ε αλάιπζε ηνπ ζενινγηθνχ
πιαηζίνπ ηεο πξνζεπρήο, ε ζενινγηθή αλάιπζε ηνπ βαπηίζκαηνο, ε ζενινγηθή
αλάιπζε ηεο πεξηπιάλεζεο ηνπ αλζξψπνπ ζηελ αλαδήηεζε ηνπ Θενχ, ε
ρξηζηνινγηθή αλάιπζε ηνπ Ηεζνχ Υξηζηνχ, ε ζενινγηθή αλάιπζε ηνπ
αλζξψπνπ, θ.ά. (Πξψην Θέκα, 2016). Ζ αξρηθή ηνπ αληίδξαζε ζην λέν
πξφγξακκα ζπνπδψλ ήηαλ άθξσο αξλεηηθή αθνχ φπσο δήισζε: «Απηά ηα
πξάγκαηα είλαη απαξάδεθηα θαη επηθίλδπλα. Δίλαη πξάγκαηα πνπ δελ ζα
απνδψζνπλ θαξπνχο αιιά κεγάιε δεκηά ζηελ Παηδεία γεληθφηεξα, ζηελ
θνηλσλία θαη ξήμε ζηηο ζρέζεηο Δθθιεζίαο - Πνιηηείαο» (Παπακαηζαίνπ, 2016;
Υαξαιακπνπνχινπ, 2016).
Ο κεηξνπνιίηεο Ναππάθηνπ θ. Ηεξφζενο πνπ ήηαλ θαη έλαο απφ ηνπο
εηζεγεηέο γηα ην ζέκα απηφ ζηελ Ηεξαξρία ηεο Δθθιεζίαο πξνηείλεη λα γίλνπλ
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βειηηψζεηο ζε θάζε βηβιίν (θαη φρη ζε θάζε κάζεκα) κε ην λα εηζαρζνχλ
ζξεζθεηνινγηθά θεθάιαηα αλάινγα κε ηελ ζεκαηνινγία ηνπ βηβιίνπ. Δπίζεο
λα δνζεί πξνηεξαηφηεηα ζηελ Οξζφδνμε Παξάδνζε ηελ νπνία αθνινπζεί ε
πιεηνλφηεηα ησλ Διιήλσλ αιιά θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα θαιά ζηνηρεία ηνπ
λένπ πξνγξάκκαηνο, (Λαθαζάο, 2016).
Δπίζεο, αξλεηηθέο δειψζεηο γηα ην λέν πξφγξακκα έθαλαλ νη
κεηξνπνιίηεο

Πεηξαηψο

εξαθείκ,

Φζηψηηδνο

Νηθφιανο

θαη

Αιεμαλδξνππφιεσο Άλζηκνο (Υαξαιακπάθεο, 2016).
Σν Ηλζηηηνχην Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο (ΗΔΠ) απνθάζηζε ην λέν
πξφγξακκα ζπνπδψλ λα δηδαρζεί ζηα ζρνιεία ζεσξψληαο φηη ην κάζεκα ησλ
ζξεζθεπηηθψλ πξέπεη λα κεηαηξαπεί ζε κάζεκα πνπ λα παξέρεη γλψζεηο γηα ηηο
ζξεζθείεο κε επίθεληξν ηελ νξζνδνμία ζηελ Διιάδα θαη ηνλ πνιηηηζκηθφ ξφιν
ηεο. Αθφκε, ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο, ηα θνηλσληθά θαη ππαξμηαθά
πξνβιήκαηα ηνπ αλζξψπνπ πξέπεη λα πξνζεγγίδνληαη κε πλεχκα δηαιφγνπ,
ειεπζεξίαο θαη ρσξίο εκκνλή ζηνλ θαηερεηηζκφ, θαλαηηζκφ ή κηζαιινδνμία.
Με άιια ιφγηα, ην ζχγρξνλν κάζεκα ησλ ζξεζθεπηηθψλ πξέπεη λα βνεζά ζηελ
θαηαλφεζε ηεο παξάδνζεο θαη λα εθθξάδεη ηνλ ζξεζθεπηηθφ πνιηηηζκφ καο κε
ζεβαζκφ πξνο ηε ζξεζθεπηηθή εηεξφηεηα ζην πιαίζην ελφο δηαπνιηηηζκηθνχ
δηαιφγνπ. πλεπψο, ν ζεβαζκφο ηεο ζξεζθεπηηθήο εηεξφηεηαο, ε γλσξηκία θαη
ν δηάινγνο κε ηηο άιιεο ρξηζηηαληθέο θαη ζξεζθεπηηθέο παξαδφζεηο πξέπεη λα
απνβαίλεη βαζηθφο άμνλαο ηνπ καζήκαηνο» (Υαξαιακπνπνχινπ, 2016). Απηή
ηελ άπνςε εμέθξαζε θαη ην Τπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ
(Πνιηηηθή, 2016).

1.5 Γηδαθηηθέο ηερληθέο ζην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθώλ
Πξνθεηκέλνπ γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ζξεζθεπηηθήο ειεπζεξίαο
απαηηνχληαη

καζεηνθεληξηθέο

κέζνδνη

δηδαζθαιίαο.

ηελ

ειιεληθή

πξαγκαηηθφηεηα επηηξέπεηαη κηα ζρεηηθή ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή ζηε
δηαδηθαζία ηεο δηδαζθαιίαο. Ο δάζθαινο αθνινπζεί ηελ πνξεία πνπ ράξαμε
θαη νη καζεηέο εθθξάδνπλ ηελ γλψκε ηνπο αιιά ε ζπκκεηνρή ηνπο είλαη
θαηεπζπλφκελε απφ ην δάζθαιν, ν νπνίνο απνηειεί ηνλ θχξην παξάγνληα ηεο
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δηαδηθαζίαο. Μεξηθέο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο πνπ πξνσζνχλ ηελ ζξεζθεπηηθή
ειεπζεξία είλαη:

Μέθοδος project (διαθεμαηική προζέγγιζη ηης ύλης)
Βαζηθή αξρή ηεο δηαζεκαηηθφηεηαο, είλαη ε δηαζχλδεζε ησλ καζεκάησλ
ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ππφ ην πξίζκα ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο,
φηαλ απηά παξνπζηάδνπλ παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή ζπλάθεηα. Με ηνλ ηξφπν
απηφ

νη

ζηφρνη

ησλ

δηαθφξσλ

καζεκάησλ

αιιεινζπκπιεξψλνληαη

απνβιέπνληαο ζηελ νιφπιεπξε αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ θαη ζηελ πνιχπιεπξε
αλάπηπμε ηνπ ζρνιείνπ (Καθεηδφπνπινο θ.α, 2004).
Σα θπξηφηεξα πιενλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ είλαη φηη βειηηψλεη ηε
ζρνιηθή επίδνζε ησλ καζεηψλ. ήκεξα, ηξία ζηα πέληε παηδηά σξηκάδνπλ θαη
απνθηνχλ έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηεο κάζεζεο απφ ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ.
Πνιιά απφ απηά ηα παηδηά απνηεινχλ κέιε κηαο νκάδαο ζην ζρνιείν θαη έλα
κεγάιν κέξνο ηεο είλαη αθηεξσκέλν ζε καζεζηαθέο εκπεηξίεο θαηεπζπλφκελεο
απφ ην δάζθαιν. Απηέο νη εκπεηξίεο ζπλήζσο δελ πξνζθέξνπλ επθαηξίεο λα
αλαιάβεη ην παηδί θάπνηα πξσηνβνπιία θαη λα γίλεη ππεχζπλν σο πξνο ηε
δνπιεηά πνπ έρεη αλαιάβεη, φπσο γίλεηαη κε ηηο επθαηξίεο πνπ πξνζθέξεη ε
εξγαζία κε project. Γηάθνξεο κειέηεο έρνπλ απνδείμεη ηα νθέιε πνπ
πξνθχπηνπλ, φηαλ δίλεηαη ζηα παηδηά ε επθαηξία λα θαηεπζχλνπλ ηα ίδηα ηε
δνπιεηά ηνπο θαη λα ηθαλνπνηήζνπλ ηα ελδηαθέξνληά ηνπο επηιέγνληαο ηα ίδηα
ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη δηεξεπλψληαο ην πάζεο θχζεσο πιηθφ. Σα ζρεηηθά
πνξίζκαηα απηψλ ησλ κειεηψλ ππνδεηθλχνπλ φηη ηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο
πνπ

ζηεξίδνληαη

πξσηνβνπιία

έρεη

ζε

καζεζηαθέο
ην

παηδί

δξαζηεξηφηεηεο

ζπκβάιινπλ

ζηε

γηα

ηηο

νπνίεο

ηελ

βξαρππξφζεζκε

θαη

καθξνπξφζεζκε βειηίσζε ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο ηνπ παηδηνχ θαζψο θαη ζηελ
θνηλσληθή ηνπ αλάπηπμε, ελψ ηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο πνπ βαζίδνληαη ζε
καζήκαηα πνπ θαηεπζχλνληαη απφ ηνλ ίδην ην δάζθαιν έρνπλ έλα
βξαρππξφζεζκν πιενλέθηεκα γηα ηε ζρνιηθή επίδνζε ηνπ παηδηνχ, ζπζηάδνληαο
φκσο ηε καθξνπξφζεζκε ζπκβνιή ηνπο ζηελ θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή
αλάπηπμε. Με βάζε απηά, νη έξεπλεο ππνζηεξίδνπλ ηε ρξήζε κηαο πξνζέγγηζεο
γηα ηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο κε ηελ νπνία ην πξφγξακκα ζα ζηεξίδεηαη ζε
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καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηηο νπνίεο ηελ πξσηνβνπιία ζα έρεη ην ίδην ην
παηδί αληί ζε καζήκαηα πνπ ζα θαηεπζχλνληαη απφ ην δάζθαιν (Γεκεηξηάδνπ,
2004).
Ζ αλάζεζε νκαδηθψλ ζεκαηηθψλ εξγαζηψλ ζηνπο καζεηέο απνηειεί κηα
δηαδεδνκέλε κέζνδν δηδαζθαιίαο. Ζ ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο, πξνθχπηεη απφ ηε
δηάζεζε ησλ καζεηψλ λα κειεηήζνπλ απφ πην θνληά θάπνηα ζέκαηα κε
ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ λα νξίδεη ηα ζέκαηα
πνπ πξνζθέξνληαη γηα πεξαηηέξσ κειέηε παξέρνληαο ζηνπο καζεηέο ηε
δπλαηφηεηα αλάπηπμεο ησλ γλσζηηθψλ ηνπο ηθαλνηήησλ. Ζ αλάζεζε κηαο
ζεκαηηθήο εξγαζίαο εκπινπηίδεη ηε ζρνιηθή γλψζε θαη αλαπηχζζεη ην πλεχκα
ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο. Ζ πνηθηιία ησλ ζεκάησλ, ηα νπνία ζα εμεηαζηνχλ,
νδεγνχλ ζε απφθηεζε γλψζεσλ πνπ δελ είλαη δπλαηφλ λα δηνρεηεπζνχλ ζηνπο
καζεηέο κέζα ζηνλ θαζνξηζκέλν δηδαθηηθφ ρξφλν. Ζ επηινγή ησλ ζεκάησλ
γίλεηαη κε θξηηήξην ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ, ηηο δπλαηφηεηεο πξφζβαζεο
ζε βηβιηνγξαθία ή πεηξακαηηθφ εμνπιηζκφ, ηνλ θφξην εξγαζίαο ηνπο ηε
ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν. Ο εθπαηδεπηηθφο ελζαξξχλεη ηνπο καζεηέο,
ηνπο θαζνδεγεί αιιά δελ ηνπο θαηεπζχλεη ζε θάπνηα θαηεχζπλζε πνπ έρεη
εθείλνο επηιέμεη (Πνιίηεο θ.α. 2001).
Μέζσ ησλ ζπλζεηηθψλ εξγαζηψλ νη καζεηέο δξαζηεξηνπνηνχληαη,
αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο, θαιιηεξγνχλ ηηο θιίζεηο ηνπο. Ζ κέζνδνο
πξνζθέξεηαη γηα ηελ βνήζεηα αδχλακσλ καζεηψλ πνπ απειεπζεξσκέλνη απφ
ην άγρνο ηεο εμέηαζεο θαη ηεο απνκλεκφλεπζεο, κπνξνχλ λα απνδείμνπλ ηηο
ηθαλφηεηέο ηνπο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη θαινί καζεηέο κπνξνχλ λα
πξνρσξήζνπλ πεξηζζφηεξν ρσξίο λα δεζκεχνληαη απφ ηελ πξφνδν ηεο
ππφινηπεο ηάμεο θαη λα παξνπζηάζνπλ πςεινχ επηπέδνπ εξγαζίεο πνπ ηνπο
πξνζθέξνπλ ηθαλνπνίεζε, πεξαηηέξσ γλψζε ελφο ζέκαηνο κε κεγάιν
ελδηαθέξνλ αιιά θαη κηα καηηά ζηνλ θφζκν ηεο επηζηεκνληθήο αλαθάιπςεο
(Πνιίηεο θ.α. 2001).

Γηαινγηθή κνξθή κάζεζεο – ζπδήηεζε
Ζ δηαιεθηηθή επεμεξγαζία γίλεηαη κε φξγαλν ην δηάινγν. ηελ πην απιή
κνξθή ηνπ ν δηάινγνο παίξλεη ηε κνξθή ηεο εξσηαπφθξηζεο, θαηά ηελ νπνία ν
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εθπαηδεπηηθφο

εξσηά

θαη

νη

καζεηέο

απαληνχλ.

ηα

πιαίζηα

ηεο

εξσηαπφθξηζεο, φκσο, ε επηθνηλσλία δελ είλαη απζεληηθή, δηφηη εξσηά απηφο
πνπ γλσξίδεη (εθπαηδεπηηθφο) απηφλ πνπ ελδερνκέλσο δελ γλσξίδεη ηελ
απάληεζε (καζεηήο) θαη δηφηη ζθνπφο ηεο εξσηαπφθξηζεο είλαη ζπλήζσο ν
έιεγρνο ηεο θαηαλφεζεο θαη φρη ε αληαιιαγή απφςεσλ θαη πιεξνθνξηψλ. Ζ
έξεπλα κάιηζηα έρεη δείμεη φηη ζηα πιαίζηα ηεο εξσηαπφθξηζεο ν καζεηηθφο
ιφγνο παξακέλεη βξαρχο θαη απνζπαζκαηηθφο. Ζ εξσηαπφθξηζε σο κνξθή
επηθνηλσλίαο ππάξρεη κε ηε κία ή ηελ άιιε κνξθή ζε φιεο ζρεδφλ ηηο
ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο. Δίλαη δε δηδαθηηθά ρξήζηκε φρη κφλν δηφηη
ιεηηνπξγεί σο πξνβαζκίδα άζθεζεο πνπ ζα νδεγήζεη αξγφηεξα ζηε γλήζηα
δηαιεθηηθή επεμεξγαζία, αιιά θαη δηφηη ιεηηνπξγεί σο έλαπζκα ηεο επηθνηλσλίαο πνπ ζα εμειηρζεί νκαιά ζηα πιαίζηα κηαο δηδαθηηθήο ψξαο απφ δηαινγηθή
εξσηαπφθξηζε ζε δηαιεθηηθή επηθνηλσλία. Καηά ηελ εξσηαπφθξηζε ν
εθπαηδεπηηθφο βνεζά ηνπο καζεηέο λα ζπκπιεξψζνπλ θαη λα εκβαζχλνπλ ηηο
αξρηθέο ηνπο απαληήζεηο. Ζ εξσηαπφθξηζε είλαη ζπρλά επαξθήο γηα ηε
δηεξεχλεζε βαζηθψλ ελλνηψλ θαη αξρψλ θαζψο θαη γηα ηελ θαηάζεζε ηεο
πξνζσπηθήο άπνςεο ζε ζέκαηα εξκελείαο θαη αμηνιφγεζεο. Γελ είλαη φκσο
αξθεηή γηα ηελ αληηπαξάζεζε απφςεσλ. Γηα ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε είλαη
αλάγθε ν εξσηαπνθξηηηθφο δηάινγνο λα εμειηρζεί ζε δηαιεθηηθή αληηπαξάζεζε.
Ζ επφκελε κνξθή δηαιφγνπ είλαη ε ζπδήηεζε, θαηά ηελ νπνία ε επηθνηλσλία
κεηαηξέπεηαη απφ δαζθαινκαζεηηθή ζε δηακαζεηηθή κε ηε ζπληνληζηηθή
βέβαηα παξέκβαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Ωο δηδαθηηθφ κέζνλ ν δηάινγνο έρεη
ηζηνξία αηψλσλ, πνπ αξρίδεη κε ηνλ σθξάηε, αιιά παξφια απηά γηα πνηθίινπο
ιφγνπο ζπλαληάηαη ζπάληα ζηε δηδαθηηθή πξάμε. Καη ηνχην παξά ην γεγνλφο
φηη ν δηάινγνο, πέξα απφ ηηο δηδαθηηθέο ιεηηνπξγίεο, έρεη έλαλ επξχηεξν
παηδαγσγηθφ ξφιν κέζα ζηε δεκνθξαηηθή θνηλσλία (Φινπξήο, 2002).
ηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία ε ιεηηνπξγία ηεο ζπδήηεζεο είλαη πνιιαπιή
θαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, δηφηη παξέρεη ζηνπο καζεηέο ηε δπλαηφηεηα λα
πεξηγξάςνπλ, λα αμηνινγήζνπλ, λα αλαιχζνπλ ηα αληηθείκελα ηεο κάζεζεο. Ζ
ρξήζε ηεο ζπδήηεζεο, βέβαηα, πξνυπνζέηεη φηη ν εθπαηδεπηηθφο έρεη αλαπηχμεη
ζηάζεηο φπσο ε επξχηεηα αληίιεςεο (open-mindedness), ην ελδηαθέξνλ θαη ν
ζεβαζκφο γηα ηηο απφςεηο ησλ άιισλ θαη ε δηεξεπλεηηθή πξνζέγγηζε ηεο
πξαγκαηηθφηεηαο.

Σαπηφρξνλα,

ε

επηηπρήο

δηεμαγσγή

ηεο

ζπδήηεζεο
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πξνυπνζέηεη φηη θαη νη καζεηέο έρνπλ αλαπηχμεη ζε θάπνην βαζκφ ηηο
παξαπάλσ ζηάζεηο, καδί βέβαηα κε ηε δεμηφηεηα λα αθνχλ θξηηηθά ηηο απφςεηο
ησλ άιισλ θαη λα παξεκβαίλνπλ δηαιεθηηθά ζηελ αληαιιαγή απφςεσλ θαη
πιεξνθνξηψλ (Φινπξήο, 2002).
Οη καζεηέο, αζθαιψο, δελ έρνπλ αλαπηπγκέλεο νχηε ηηο ζηάζεηο νχηε ηηο
δεμηφηεηεο πνπ πξνυπνζέηεη ε ζπδήηεζε, γη' απηφ είλαη αλαγθαίν ν
εθπαηδεπηηθφο, σο ζπληνληζηήο, λα παξεκβαίλεη ψζηε λα ζπκκεηέρνπλ φινη νη
καζεηέο θαη ε ζπδήηεζε λα πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ηηο βαζηθέο πιεπξέο ηνπ
εμεηαδφκελνπ ζέκαηνο. Απφ ηε δηαζηαχξσζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ζέζεσλ ζα
πξνθχςνπλ λέεο γλψζεηο θαη ηδέεο κέζα απφ ηηο δηαδηθαζίεο ζχλζεζεο θαη
αλαπξνζαξκνγήο ησλ παιαηψλ. Τπάξρεη φκσο πάληνηε ν θίλδπλνο ε ζπδήηεζε
λα παξακείλεη ζην επίπεδν ησλ παξάιιεισλ κνλνιφγσλ, αλ απνπζηάδεη απφ
ηνπο ζπδεηεηέο ε ηθαλφηεηα παξαθνινχζεζεο ησλ απφςεσλ πνπ εθθξάδνπλ νη
άιινη ζπλνκηιεηέο θαη κηα ηάζε «αλνηθηνζχλεο» (openmindedness) πξνο ηε
δηαθνξνπνίεζε. Γη' απηφ είλαη αλάγθε ν εθπαηδεπηηθφο, σο ζπληνληζηήο ηεο
ζπδήηεζεο, λα δηαζθαιίδεη φηη φινη νη καζεηέο θαηαλννχλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ
κε ην ίδην πεξηερφκελν ηηο έλλνηεο θαη ηηο ζρέζεηο πνπ ηηο δηέπνπλ θαη φηη είλαη
ζε ζέζε λα αηηηνινγνχλ ινγηθά ηηο απφςεηο ηνπο θαη ηηο αληηζέζεηο ηνπο πξνο
ηνπο άιινπο ζπδεηεηέο (Μαηζαγγνχξαο, 2005).
Αθφκε, ν δηακαζεηηθφο δηάινγνο κπνξεί λα πάξεη ηε κνξθή ηεο
δηαιεθηηθήο επηθνηλσλίαο, θαηά ηελ νπνία αλαιχνληαη ζπλήζσο θνηλσληθά
γεγνλφηα, ζηάζεηο θαη αμίεο θαη κε ηνλ ηξφπν απηφλ αλαδεηθλχνληαη
ελαιιαθηηθνί θαη αληηθξνπφκελνη ηξφπνη εξκελείαο θαη αμηνιφγεζεο ηεο
θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Οη καζεηέο, δειαδή, απνθηνχλ θαηά ηε
δηαιεθηηθή επηθνηλσλία έλαλ πην ελεξγφ ξφιν θαη κέζα απφ ηηο δηαδηθαζίεο ηεο
αληηπαξάζεζεο αλαιχνπλ θαη αλαζπλζέηνπλ ηελ αξρηθή πιεξνθφξεζε.
Σέινο, ε δηαιεθηηθή επηθνηλσλία κπνξεί λα πάξεη θαη ηε κνξθή ηεο ζπιινγηθήο δηεξεχλεζεο, φπνπ ζηα πιαίζηα ζπλήζσο κηθξψλ νκάδσλ αλαιχνληαη
έλλνηεο, ζρέζεηο θαη πιεξνθνξίεο πξνθεηκέλνπ λα γίλεη θαηαλνεηφ ην λέν δηδαθηηθφ αληηθείκελν θαη λα εληαρζεί ζηα πξνυπάξρνληα ζρήκαηα. Ο Vygotsky,
φπσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη, ζεσξεί φηη ε ζπιινγηθή επηθνηλσλία θαη δξάζε
έρεη δπλαηφηεηεο γλσζηηθήο αλάπηπμεο θαη θαηά έλαλ ηξφπν πξνηππψλεη ην
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ζηάδην ηεο επηθείκελεο αλάπηπμεο, γλσζηήο σο «zone

of

proxirnal

development» (ΕΡΩ) (Dana & Silva, 2003; Μαηζαγγνχξαο, 2005).
Μηληηαθόο Γξακκαηηζκόο
Ο Μηληηαθφο Γξακκαηηζκφο νξίδεηαη σο κία νκάδα δεμηνηήησλ, νη
νπνίεο θαζηζηνχλ ην άηνκν ηθαλφ λα θαηαλνεί θαη λα ρξεζηκνπνηεί ηηο εηθφλεο
θαη ηνλ ήρν γηα λα παξάγεη ηα δηθά ηνπ κελχκαηα. Οη καζεηέο δειαδή κέζσ
ηνπ κηληηαθνχ γξακκαηηζκνχ απνθηνχλ εθείλεο ηηο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο
πνπ ηνπο βνεζνχλ λα απνθσδηθνπνηνχλ ηα κελχκαηα πνπ ιακβάλνπλ απφ ηα
νπηηθναθνπζηηθά

κέζα,

θαη

απφ

παζεηηθνί

δέθηεο

κελπκάησλ

λα

κεηακνξθψλνληαη ζε δεκηνπξγηθνχο πνκπνχο κελπκάησλ (Rideout et al.,
2007).
Ο κηληηαθφο γξακκαηηζκφο ζπρλά ρξεζηκνπνηεί έλα παηδαγσγηθφ
κνληέιν πνπ βαζίδεηαη ζηελ έξεπλα, ε νπνία ελζαξξχλεη ηνπο αλζξψπνπο λα
ζέηνπλ εξσηήζεηο ζρεηηθά κε φ,ηη βιέπνπλ, αθνχλ θαη δηαβάδνπλ (Rideout et
al., 2007). Σαπηφρξνλα, παξέρεη εξγαιεία γηα λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα
αλαιχζνπλ θξηηηθά ηα κελχκαηα πνπ δέρνληαη, ηνπο πξνζθέξεη επθαηξίεο γηα
λα εκπινπηίζνπλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο απφ ηα ΜΜΔ θαη ηνπο βνεζά λα
αλαπηχμνπλ δεκηνπξγηθέο δεμηφηεηεο ζηε ιήςε δηθψλ ηνπο κελπκάησλ απφ ηα
ΜΜΔ (Kahne, 2011). Ζ θξηηηθή αλάιπζε κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηνλ
εληνπηζκφ ηνπ ζπγγξαθέα ηνπ κελχκαηνο, ην ζθνπφ θαη ηελ πιεπξά ηεο
άπνςεο πνπ εθθξάδεηαη, αιιά θαη ηελ αλίρλεπζε πξνπαγάλδαο, ινγνθξηζίαο,
θαη κεξνιεςίαο ζηα πνηθίια κελχκαηα. ην πιαίζην ινηπφλ ηεο θαιιηέξγεηαο
ηνπ κηληηαθνχ γξακκαηηζκνχ, ν καζεηήο ιακβάλεη ηξεηο ξφινπο: ηνπ ζεαηή,
ηνπ θξηηή θαη ηνπ παξαγσγνχ. Ωο εθ ηνχηνπ, νη ζρνιηθέο δξάζεηο πξέπεη λα
επηθεληξψλνληαη ζηελ αλάπηπμε βαζηθψλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ πνπ
αθνξνχλ ζηελ θξηηηθή ζθέςε γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ
ιακβάλνπλ εηδηθά ζε ζέκαηα ζξεζθείαο (Tyner, 2009). Γηα ην ζθνπφ απηφ,
είλαη αλαγθαίν νη εθπαηδεπηηθνί λα δηδάζθνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη
καζεηέο κπνξνχλ λα αμηνινγήζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δέρνληαη θαζεκεξηλά
απφ ηα ΜΜΔ, ην δηαδίθηπν αιιά θαη απφ άιιεο πην παξαδνζηαθέο κνξθέο
άληιεζεο πιεξνθνξηψλ (π.ρ. βηβιία, εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά θηι) (Von
Feilitzen & Carlsson, 2003).
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Κεθάιαην

2.

Αλαιπηηθά

πξνγξάκκαηα

ησλ

Θξεζθεπηηθώλ ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε
2.1 Σα Αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα
Ζ ζρέζε κεηαμχ ησλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ θαη ησλ ζρνιηθψλ
εγρεηξηδίσλ είλαη άκεζε θαζψο ηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα είλαη εθείλα πνπ
θαζνξίδνπλ ηε κνξθή θαη ην πεξηερφκελν ησλ εγρεηξηδίσλ. Γελ λνείηαη αιιαγή
ησλ δηδαθηηθψλ βηβιίσλ ρσξίο αληίζηνηρε αιιαγή ζηηο θαηεπζχλζεηο θαη ζηηο
κεζνδνινγίεο δηδαζθαιίαο ή θαη ην αληίζηξνθν (Κάηζηθαο & Θεξηαλφο, 2006).
ηελ

νπζία,

Πξνγξάκκαηνο

νπνηαδήπνηε
πξέπεη

λα

αιιαγή

ηνπ

ζπλνδεχεηαη

Αλαιπηηθνχ
απφ

αλάινγε

θαη

Ωξνινγίνπ

κεηαβνιή

ηνπ

πεξηερνκέλνπ δηδαζθαιίαο, έηζη ψζηε ην ζρνιηθφ βηβιίν λα αληαπνθξίλεηαη
ζηηο λέεο απαηηήζεηο θαη ζπλζήθεο εθκάζεζεο, φπσο απηέο νξίδνληαη απφ ην
γεληθφ ζθνπφ ηεο εθπαίδεπζεο (Μαηζαγγνχξαο, 2005).
Σν παηδαγσγηθφ νηθνδφκεκα, φπσο έρεη αλαθεξζεί παξνπζηάδεη ηε
κνξθή κηαο ππξακίδαο. ηελ θνξπθή (ηεο ππξακίδαο) ηνπνζεηείηαη ν πνιχ
γεληθφο ζθνπφο ηεο εθπαίδεπζεο, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε ζπκθσλία κε ηηο
πξνηεξαηφηεηεο ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο θαη εκπεξηέρεηαη απηνχζηνο ζην
χληαγκα ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο. ηελ επφκελε βαζκίδα, ν απψηεξνο
ζθνπφο κεηαζρεκαηίδεηαη ζε πην επθξηλείο θαη άκεζνπο ζθνπνχο, νη νπνίνη
έρνπλ ζπγθεθξηκέλε ζέζε ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία θάζε αληηθεηκέλνπ
κάζεζεο. Σέινο νη άκεζνη ζθνπνί θάζε καζήκαηνο εμεηδηθεχνληαη ζε
πνιιαπινχο ζηφρνπο κάζεζεο ˙ νη δηδαθηηθνί απηνί ζηφρνη είλαη δηαηππσκέλνη
κε ζαθήλεηα θαη πξνθαζνξίδνπλ ηελ επηζπκεηή ζπκπεξηθνξά πνπ αλακέλεηαη
λα αλαπηχμεη ν καζεηήο κεηά ην πέξαο ηεο δηδαζθαιίαο.
Σα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα, είηε κε ηελ παξαδνζηαθή κνξθή, είηε κε
ηε λέα κνξθή Curriculum δίλνπλ κεγάιε ζεκαζία ζηελ επαθξηβή δηαηχπσζε
ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ θαη ηελ νξζή ρξεζηκνπνίεζε ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή
δηαδηθαζία. Καζνξίδνπλ, ζε κεγάιν βαζκφ, ηα φξηα ηεο δηδαζθαιίαο, ηηο
κεζφδνπο θαη ηηο ηερληθέο πνπ νθείιεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ν εθπαηδεπηηθφο θαη
ηα θξηηήξηα επηηπρίαο ηνπ ηειηθνχ ζηφρνπ κάζεζεο. Δπαγσγηθά ινηπφλ
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απνηεινχλ έθθξαζε ησλ απψηεξσλ εθπαηδεπηηθψλ ζθνπψλ, φπσο απηνί
θαζνξίδνληαη απφ ηελ εθπαηδεπηηθή εγεζία θαη ηηο πνιηηηθέο αξρέο (Ξσρέιιεο,
1998).
Με ηε ζεηξά ηνπο, ηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα θαζνξίδνπλ ην
πεξηερφκελν δηδαζθαιίαο φπσο απηφ εκπεξηέρεηαη ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα.
πλεπψο ε νπζηαζηηθή κειέηε ηνπο κπνξεί λα εμαθξηβψζεη ηφζν ηηο πξνζέζεηο
ηεο εθπαηδεπηηθήο εγεζίαο ζρεηηθά κε ηηο θαηεπζχλζεηο πνπ ζα αθνινπζήζεη ε
παηδαγσγηθή

δηαδηθαζία,

φζν

θαη

ηε

ζπγθεθξηκέλε

γλψζε,

πνπ

ζα

απνθνκίζνπλ νη καζεηέο κέζα απφ ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα (Φινπξήο, 2000).
Σα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζην
κεηαζρεκαηηζκφ

ησλ

γεληθφηεξσλ

ηδενινγηθψλ

θαηεπζχλζεσλ

ηεο

εθπαίδεπζεο ζε γεληθνχο θαη εηδηθφηεξνπο ζηφρνπο, αθνχ θαζνξίδνπλ ην
πεξηερφκελν θαη ηνπο γεληθνχο ζηφρνπο θάζε δηδαθηηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη κε
ηνλ ηξφπν απηφ εμαζθαιίδνπλ ηελ νξγαληθή ζπλέρεηα ζηνπο αιιεπάιιεινπο
κεηαζρεκαηηζκνχο. Απφ ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλεηαη ε ζηελή ζρέζε ησλ
δηδαθηηθψλ ζθνπψλ κε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα (Μαηζαγγνχξαο, 2005).
Έλα αλαιπηηθφ πξφγξακκα, κπνξεί λα είλαη είηε θιεηζηφ, είηε αλνηρηφ.
ην απνθαινχκελν θιεηζηφ αλαιπηηθφ πξφγξακκα (teacher proof curriculum),
νη εηδηθνί ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη φιε ηελ
αιπζίδα ησλ κεηαζρεκαηηζκψλ -απφ ηνπο γεληθνχο ζθνπνχο θαη ζηφρνπο,
κέρξη

ηνπο

εμεηδηθεπκέλνπο

δηδαθηηθνχο

ζηφρνπο

ηεο

ζπγθεθξηκέλεο

δηδαθηηθήο ελφηεηαο-, θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ έρνπλ κεδελίζεη ηε δπλαηφηεηα
επηινγήο θαη άξα πξνβιεκαηηζκνχ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Ζ ιχζε ησλ θιεηζηψλ
αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ έρεη βέβαηα επηθξηζεί, φρη κφλν δηφηη ζίγεη θαη
θαηαξγεί ηελ επαγγεικαηηθή απηνλνκία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, κε απνηέιεζκα λα
ηνλ αδξαλνπνηεί, αιιά θαη δηφηη δελ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζην ζρνιείν λα
πξνζαξκφζεη ηηο επηινγέο ηνπ ζηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ
ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηάμεο (Βξεηηφο & Καςάιεο 2001). Γη' απηφ, σο απνδεθηή
ιχζε ζεσξείηαη ην αλνηθηφ αλαιπηηθφ πξφγξακκα, πνπ θαζνξίδεη ην πιαίζην
ησλ γεληθψλ ζθνπψλ θαη ζηφρσλ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ δηδαθηηθψλ
αληηθεηκέλσλ, θαη αλαζέηεη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο λα θαζνξίζεη ηνπο
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εμεηδηθεπκέλνπο

δηδαθηηθνχο

ζηφρνπο

θάζε

ζπγθεθξηκέλεο

ελφηεηαο

(Μαηζαγγνχξαο, 2005).
πγθεθξηκέλα, ζε φηη αθνξά ην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ, είλαη
γλσζηφ φηη ε δηδαζθαιία ηνπ ήηαλ θάηη παξαπάλσ απφ απιή εθπαηδεπηηθή
πξαθηηθή ˙ ζπλήζσο εθιακβάλεηαη σο πνιηηηθή πξάμε κε απξνζδηφξηζηεο
ζπλέπεηεο, ηφζν ζηνπο κηθξνχο καζεηέο φζν θαη γεληθφηεξα ζην ίδην ην
θνηλσληθφ ζχλνιν.
ηε δηδαζθαιία σζηφζν ησλ Θξεζθεπηηθψλ παξεκβαίλνπλ έμσεθπαηδεπηηθνί παξάγνληεο. Πέξα απφ ηελ άκεζε επίδξαζε ηεο πνιηηηθήο
ζθέςεο, ην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ επεξεάδεηαη απφ ζξεζθεπηηθέο
αληηιήςεηο, θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά πξφηππα. εκαληηθφ ξφιν ζηε
δηαδηθαζία απηή έπαηδε ν θαηαιπηηθφο ξφινο ηνπ θξάηνπο ζηελ επηινγή ησλ
ζπγγξαθέσλ θαη ηε δηαλνκή ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ ζηα Γεκνηηθά ρνιεία, ν
νπνίνο δηαδξακαηηδφηαλ κέζσ ηνπ ΟΔΓΒ (Οξγαληζκφο Δθδφζεσο Γηδαθηηθψλ
Βηβιίσλ).
Δπίζεο, παξά ηηο αληίζεηεο εμαγγειίεο εθπαηδεπηηθψλ παξαγφλησλ,
ππφζεζε αλαιχζεσο απνηειεί θαη ε άπνςε φηη ην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 20νπ αηψλα έρεη ππνβαζκηζηεί αθφκα πεξηζζφηεξν, θαη
κάιηζηα ζε ηέηνην ζεκείν, ψζηε λα κελ πξνζθέξεηαη ζην καζεηή ε δπλαηφηεηα
θξηηηθήο επεμεξγαζίαο ηνπ δηδαθηηθνχ πεξηερνκέλνπ, παξά κφλν ε παζεηηθή
απνκλεκφλεπζε. Σν θαηλφκελν απηφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απνηπρία ησλ
κεηαξξπζκηζηηθψλ πξνζπαζεηψλ, είηε επεηδή ζηεξίρζεθαλ ζηε δηδαζθαιία
μεπεξαζκέλσλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ, είηε επεηδή αλαηξάπεθαλ απφ επφκελεο
θπβεξλήζεηο, θαηαδεηθλχεη μεθάζαξα φηη θαη' νπζία, ζηα εθπαηδεπηηθά ρξνληθά
ηεο ρψξαο καο, δελ έρεη γίλεη θακία αμηνζεκείσηε αιιαγή ζηελ παηδαγσγηθή
δηαδηθαζία.
Σν ηζρχνλ αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηεο ρψξαο καο ηείλεη πξνο ηα θιεηζηά
αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ε ηειηθή θαηεχζπλζε εμαξηάηαη απφ ηνλ ηξφπν
πνπ ν εθπαηδεπηηθφο ζα αμηνπνηήζεη ην Βηβιίν Γαζθάινπ, φπνπ γίλεηαη ην
ηειεπηαίν επίπεδν ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ (Μαηζαγγνχξαο, 2005).
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Όηαλ ινηπφλ ν εθπαηδεπηηθφο αλαιακβάλεη ηε δηδαζθαιία ελφο
καζήκαηνο ζηελ αξρή ηεο ρξνληάο, έρεη ζαθψο κφλν βνήζεκά ηνπ ην
Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο πνπ θαηαξηίδεηαη απφ ην
Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην θαη ην Ωξνιφγην Πξφγξακκα ησλ καζεκάησλ. Σν
Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πεξηιακβάλεη ηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ ζα δηδαρζνχλ
νη καζεηέο κε ηνλ ρξφλν πνπ ζα πξέπεη λα αθηεξσζεί ζε θάζε κηα απφ απηέο
θαη ηηο αληίζηνηρεο πξνηεηλφκελεο δξαζηεξηφηεηεο-. Σν Ωξνιφγην Πξφγξακκα
απφ ηελ άιιε πιεπξά, νξίδεηαη θαη πάιη απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη
θαζνξίδεη ηηο ψξεο δηδαζθαιίαο θάζε καζήκαηνο κέζα ζηελ εβδνκάδα
(Φινπξήο, 2000).
Ο εθπαηδεπηηθφο νθείιεη λα πξνζαξκφζεη ηα πξνγξάκκαηα απηά ζηελ
θαζεκεξηλή ηνπ δηδαζθαιία. Σηο πξψηεο κέξεο ηεο ρξνληάο/ηνπ ζρνιηθνχ
έηνπο, θαη αθνχ γλσξίζεη ηελ ηάμε ηνπ θαη ζρεκαηίζεη κηα πξψηε εηθφλα ησλ
ηδηαίηεξσλ ηθαλνηήησλ θαη αλαγθψλ ησλ καζεηψλ ηνπ, ζα πξέπεη λα
απαζρνιεζεί θάπνηεο ψξεο γηα λα πξνγξακκαηίζεη ηε δηδαζθαιία ηνπ γηα
νιφθιεξε

ηε

ρξνληά.

χκθσλα

κε

ηηο

ππνδείμεηο

ηνπ

Αλαιπηηθνχ

Πξνγξάκκαηνο, ζα ρσξίζεη ηελ χιε ζε ελφηεηεο θαη ζα πξνζδηνξίζεη ηελ
εκεξνινγηαθή εμέιημε ηνπ καζήκαηφο ηνπ, αθήλνληαο πεξηζψξηα γηα
απξφβιεπηεο απψιεηεο δηδαθηηθψλ σξψλ, καζήκαηα πνπ ζρνιηάδνπλ ηελ
επηθαηξφηεηα θαη επαλαιήςεηο ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ζεκείσλ. Δίλαη ζεκαληηθφ
ν πξνγξακκαηηζκφο απηφο λα είλαη ηδηαίηεξα ιεπηνκεξήο, κε νξφζεκα πνπ δελ
απέρνπλ πνιχ ρξνληθά θαη πνπ ζα βνεζήζνπλ ηνλ δάζθαιν/εθπαηδεπηηθφ λα
επαλέιζεη εάλ γηα θάπνην ιφγν κείλεη πίζσ ή πξνρσξήζεη πην γξήγνξα απ’ φζν
ρξεηάδεηαη (Φινπξήο, 2000).
Μεηά ηνλ ζρεδηαζκφ νιφθιεξεο ηεο ρξνληάο ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη
ν ιεπηνκεξέζηεξνο ζρεδηαζκφο ηεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο. Ο πξνγξακκαηηζκφο
απηφο ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα πεξηιακβάλεη πέξα απφ ην πιάλν ησλ
παξαδφζεσλ θαη κηα πξψηε εθηίκεζε γηα ηα επνπηηθά κέζα, ηνλ εξγαζηεξηαθφ
εμνπιηζκφ θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο επθαηξίεο πνπ κπνξεί λα απαηηεζνχλ. Κάηη
ηέηνην είλαη απαξαίηεην θπξίσο ιφγσ ηεο έιιεηςεο κέζσλ ηνπ ειιεληθνχ
ζρνιείνπ πνπ απαηηνχλ πξνεξγαζία γηα ηε ζπγθέληξσζε πιηθνχ, εμνπιηζκνχ
θιπ πνπ δελ είλαη άκεζα δηαζέζηκνο αλά πάζα ζηηγκή (Παπάο, 1993).
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πγθεθξηκέλα, ην ηζρχνλ αλαιπηηθφ πξφγξακκα, θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν
δηδαζθαιίαο, ην ζχζηεκα δειαδή ησλ κεζνδηθψλ θαη πξνγξακκαηηζκέλσλ
ελεξγεηψλ πνπ γίλνληαη κέζα ζην πιαίζην ηεο άκεζεο δηαπξνζσπηθήο
επηθνηλσλίαο κεηαμχ εθπαηδεπηηθνχ θαη καζεηψλ θαη έρνπλ ζθνπφ λα
πξνζθέξνπλ κάζεζε ζηνπο ηειεπηαίνπο, ρσξίο λα αθήλεη πεξηζψξηα
πξσηνβνπιίαο ζηνλ εθπαηδεπηηθφ. Δπίζεο, ζε θάζε κάζεκα πξέπεη λα
πινπνηνχληαη νη ζθνπνί πνπ έρνπλ νξηζζεί απφ ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη
φρη απφ ηνλ ίδην ηνλ εθπαηδεπηηθφ. ε θάζε κία δηδαζθαιία, ε νπνία πξέπεη λα
απνηειεί έλα μερσξηζηφ θαη κεκνλσκέλν ζπκβάλ, πξέπεη λα πινπνηνχληαη νη
θαζνξηζκέλνη ζηφρνη. Σαπηφρξνλα φκσο θάζε δηδαζθαιία ζα πξέπεη λα
βξίζθεηαη ζε νξγαληθή ελφηεηα κε ηηο άιιεο δηδαζθαιίεο πνπ πξνεγήζεθαλ ή
αθνινπζνχλ. ε θάζε ινηπφλ ζρέδην καζήκαηνο πξνθεηκέλνπ λα εθπιεξψλεη
ηηο πξνεγνχκελεο πξνυπνζέζεηο ζα πξέπεη λα πεξηέρεη ηα παξαθάησ ζηνηρεία
(Παπάο, 1993; Μαηζαγγνχξαο, 2005):
Οη δηδαθηηθνί ζηφρνη –νη νπνίνη κέζα ζην πιαίζην ησλ επηκέξνπο
δηαδηθαζηψλ ηεο επηζηεκνληθήο κεζφδνπ- ζα απνηεινχλ πνηνηηθνχο θαη
πνζνηηθνχο δείθηεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ καζεηή αιιά θαη ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ. Οη ζηφρνη ζα πξέπεη λα δηαθξίλνληαη ζε γλσζηηθνχο,
ζπλαηζζεκαηηθνχο θαη ςπρνθηλεηηθνχο θαη λα αθνξνχλ ηε ζεκειίσζε ησλ
επηζηεκνληθψλ ελλνηψλ αιιά θαη δεμηφηεηεο πνπ πξέπεη λα απνθηεζνχλ.
Ζ κέζνδνο δηδαζθαιίαο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζα αληηζηνηρεί ζε
κηα ή πεξηζζφηεξεο ζεσξίεο κάζεζεο θαζψο θαη ηα εξγαιεία ησλ δηδαθηηθψλ
πξνζεγγίζεσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη. Ζ κέζνδνο δηδαζθαιίαο είλαη
νπζηαζηηθά ν δξφκνο πνπ επηιέγεη ν εθπαηδεπηηθφο πξνθεηκέλνπ λα νδεγήζεη
ηνπο εθπαηδεπφκελνπο απφ ην ζεκείν έλαξμεο ηνπ ζρεδίνπ καζήκαηνο σο θαη
ην ηέινο απηνχ.
Ζ θαηαγξαθή ησλ αξρηθψλ ηδεψλ ησλ καζεηψλ θαη ησλ ελλνηνινγηθψλ
εκπνδίσλ πνπ ζπλαληνχλ θαζψο θαη ε κεζνδνινγία θαηαγξαθήο ηνπο,
απνηεινχλ ζηνηρεία ρξήζηκα γηα ηνλ εθπαηδεπηή. Σνλ βνεζνχλ λα αληηιεθζεί
ην ππάξρνλ γλσζηηθφ επίπεδν ησλ καζεηψλ ηεο ηάμεο ηνπ θαη λα απνθαζίζεη
εάλ ρξεηάδεηαη θάπνηα δηαθνξνπνίεζε απφ ηνλ αξρηθφ πξνγξακκαηηζκφ ή φρη.
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Σα κέζα αλάδεημεο ησλ ηδεψλ ησλ καζεηψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηε
ζεσξία κάζεζεο πνπ έρεη επηιεγεί.
Ζ ζηξαηεγηθή πνπ ζα αθνινπζήζεη ν εθπαηδεπηηθφο ψζηε λα νδεγήζεη
ηνπο καζεηέο ηνπ ζηελ αλαδφκεζε ησλ ηδεψλ ηνπο.
Σν ινγηζκηθφ πνπ πηζαλψο ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αλάδεημε ησλ
ηδεψλ ησλ καζεηψλ θαηά ηε θάζε ηεο αλαδφκεζεο ησλ ηδεψλ ηνπο, ηηο
δεμηφηεηεο πνπ επηδηψθνπκε λα αλαπηπρζνχλ κε ηε ρξήζε ηνπ, ηηο έλλνηεο απφ
ην ινγηζκηθφ πνπ έρνπλ πνιιαπιέο ζπκβνιηθέο αλαπαξαζηάζεηο θαη ηηο νπνίεο
θαη ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε.
Ζ κνξθή αμηνιφγεζεο πνπ ζα αθνινπζήζεη. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε
θάζε ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο είλαη ε εμαζθάιηζε - ζχκθσλα πάληα κε ηε
βηβιηνγξαθία - ηνπ θαηάιιεινπ ηξφπνπ αμηνιφγεζεο ηνπ ζρεδίνπ καζήκαηνο,
ησλ καζεηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζην κάζεκα, θαζψο θαη ηνπο ιφγνπο επηηπρίαο
ή απνηπρίαο. Απηφ βνεζάεη πάληα πνιχ ψζηε λα βειηηψζεη πξνο ην θαιχηεξν
ην ζρέδην καζήκαηνο θαη λα γίλεη πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθφ θαη
παξαγσγηθφ.
Βάζεη ησλ παξαπάλσ γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη έλα παξαδνζηαθφ
πξφγξακκα ζεσξείηαη πηεζηηθφ σο πξνο ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ρξφλνπ
δηδαζθαιίαο ησλ πεξηερνκέλσλ. Δπηπιένλ πεξηνξίδεη ην δηδάζθνληα ζε
ζπγθεθξηκέλν πιαίζην χιεο, ρξφλνπ θαη δξαζηεξηνηήησλ ρσξίο λα παξέρεη
κεζνδνινγηθέο ππνδείμεηο γηα ηε δηδαζθαιία ζπγθεθξηκέλσλ ελνηήησλ.
Ζ ζπκκεηνρή ηεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο ζηελ δηακφξθσζε ηεο
εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο είλαη δπλαηφλ λα ελλνεζεί ηνπιάρηζηνλ ππφ δχν
έλλνηεο ζπκπιεξσκαηηθέο κεηαμχ ηνπο (Ξσρέιιεο, 1998):


ηελ θξηηηθή δηακφξθσζε θαη ππνδνρή ηεο αζθνχκελεο

θεληξηθά εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαη


ηελ δηακφξθσζε «εζσηεξηθήο» εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο

κνλάδαο ζην πιαίζην ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο πνπ αζθείηαη
θεληξηθά.
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Ωζηφζν δηαθαίλεηαη κηα πιήξεο αδπλακία ηεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο
λα ιακβάλεη απνθάζεηο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ εθπαηδεπηηθέο θαηλνηνκίεο θαη
πξσηνβνπιίεο ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ. Ζ εηθφλα απηή δελ αληηθαηνπηξίδεη
ηελ πξαγκαηηθφηεηα., δηφηη θάζε εθπαηδεπηηθή κνλάδα δηαζέηεη νξηζκέλα
πεξηζψξηα ζρεηηθήο απηνλνκίαο (Ξσρέιιεο, 1998):
1. ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα, φπνπ έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα πξνζαξκφδεη
ηα καζήκαηα θαη ηελ χιε αλάινγα κε ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο πνπ
εκθαλίδνληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή κνλάδα, πάληα ζηα πιαίζηα ησλ γεληθψλ
αξρψλ θαη νδεγηψλ πνπ ηίζεληαη απφ ην Τπνπξγείν παηδείαο,
2. ζηε Γηδαζθαιία φπνπ έρεη ηελ δπλαηφηεηα ν θαζεγεηήο λα παίξλεη
απνθάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα κέζα θαη ηηο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο θαη
κάζεζεο ψζηε ε δηδαζθαιία λα είλαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή αλάινγα κε
ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ηεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο,
3. ζηε δπλαηφηεηα θαηαλνκήο εμνπζηψλ κέζα ζηελ ίδηα ηελ κνλάδα έηζη
ψζηε φινη λα κεηέρνπλ ζε θάπνην φξγαλν ή νκάδα, ε νπνία έρεη ην
δηθαίσκα λα εηζεγείηαη ή λα απνθαζίδεη γηα εηδηθά ζέκαηα,
4. ζηηο απνθάζεηο ζε ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αμηνπνίεζε ρψξσλ,
πιηθψλ θαη κέζσλ δηδαζθαιίαο, ψζηε λα εμππεξεηνχληαη ηφζν νη ζηφρνη
ηεο κάζεζεο φζν θαη νη αλάγθεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο
5. ζηελ

δπλαηφηεηα

αμηνπνίεζεο

ηνπ

αλζξψπηλνπ

δπλακηθνχ

ηεο

εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο, (εθπαηδεπηηθνί, γνλείο, καζεηέο θαη άιινη ηνπηθνί
θνξείο), κε ζθνπφ εθηφο απφ ηελ πινπνίεζε ησλ επηκέξνπο ζηφρσλ ηεο
εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο, ηελ ζχλδεζε ηεο πξνζσπηθήο θαη επαγγεικαηηθήο
αλάπηπμεο απηνχ ηνπ δπλακηθνχ,
6. ζηελ παξέκβαζε γηα ηελ θαηαλνκή θαη δηεπζέηεζε ηνπ ζρνιηθνχ
ρξφλνπ ψζηε νη φπνηεο θαηλνηνκίεο θαη πξσηνβνπιίεο λα πινπνηνχληαη
ρξνληθά ζην ζεκείν εθείλν πνπ δελ ζα δεκηνπξγνχληαη εκπφδηα ζηελ
ηεξάξρεζε

πξνηεξαηνηήησλ

ηεο

επηρείξεζεο

θαη

ζηελ

άζθεζε

αξκνδηνηήησλ γηα ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο
κε αηρκή ηνπ δφξαηνο ηελ αμηνπνίεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ κε ηέηνην ηξφπν
ψζηε λα ελζαξξχλνληαη θαη νη πξσηνβνπιίεο θαη θαηλνηνκίεο ησλ
θαζεγεηψλ.
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Γηα λα κπνξέζεη ε «εζσηεξηθή» εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή λα επηηχρεη κέζα
απφ απηέο ηηο επηά θαηεγνξίεο ελεξγεηψλ ηελ πξνψζεζε θαηλνηνκηψλ θαη ηελ
αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ, ζα πξέπεη λα θηλεζεί ζε δχν επίπεδα (Ξσρέιιεο,
1998):
1νλ) ηελ ελίζρπζε ηεο επηζηεκνληθήο θαη επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο
ηνπ πξνζσπηθνχ
2νλ) ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο κε γνλείο θαη άιινπο ηνπηθνχο θνξείο.
Μέζα απφ απηέο ηηο δχν ελέξγεηεο ζηα πιαίζηα ηεο «εζσηεξηθήο»
εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ππνηίζεηαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί αθελφο αμηνπνηνχλ
ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο εκπεηξία αθεηέξνπ αλαπηχζζνληαη εθείλεο νη
δηαδηθαζίεο πνπ νδεγνχλ ζηελ αλάπηπμε πξσηνβνπιηψλ θαη θαηλνηνκηψλ πνπ
απαηηνχληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ηδηαηηεξνηήησλ.

2.1.1 Δπίζεκν Αλαιπηηθό πξόγξακκα θαη ζξεζθεπηηθή ηαπηόηεηα
Σν ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα κέζα απφ ην επίζεκν αλαιπηηθφ
πξφγξακκα θαιιηεξγεί ηα ζξεζθεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζεσξνχληαη
θξηηήξηα ηεο ζξεζθεπηηθήο ηδηαηηεξφηεηαο, ελψ νηηδήπνηε δηαθνξεηηθφ
ζεσξείηαη έμσ απφ ηελ επίζεκε ζξεζθεία θαη ζπλήζσο απνξξίπηεηαη, αθνχ ε
επίζεκε ζξεζθεία πξνζδηνξίδεηαη ηζηνξηθά θαη κέζα απφ ηηο δηαθνξέο ηνπο ζε
ζχγθξηζε κε άιιεο ζξεζθείεο (Αβδειά, 1998). Σν ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ
ζχζηεκα θαηέρεη επνκέλσο έλαλ ελνπνηεηηθφ ξφιν απέλαληη ζηηο πνηθίιεο
δηαθνξνπνηήζεηο ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ θαη επηδηψθεη ηελ ζπγθξφηεζε
ζπιινγηθψλ πεπνηζήζεσλ γηα ηε ζξεζθεία. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζπληειεί ζηελ
θαηαζθεπή ηεο ζξεζθεπηηθήο νκνηνγέλεηαο θαη

ηελ

ζπγθξφηεζε

ηεο

ζξεζθεπηηθήο ηαπηφηεηαο (Αζθνχλε, 2001).
Ωο ζπγθξφηεζε ηεο ζξεζθεπηηθήο ηαπηφηεηαο λνείηαη ε δηαδηθαζία,
θαηά ηελ νπνία ε ζπγθξφηεζε ηνπ αηφκνπ ζε «ππνθείκελν θνηλσληθά θαη
πνιηηηθά πξνζδηνξηζκέλν, […] είλαη αθξηβψο ην γεγνλφο φηη ην άηνκν απνηειεί
ζηνηρείν ηνπ ζξεζθεπηηθνχ νξγαληζκνχ» (Κφθθηλνο, 1998). Αμίδεη επίζεο λα
ζεκεησζεί φηη «ν ζρνιηθφο ιφγνο αγλνεί ηελ θνηλσληθή εηεξνγέλεηα θαη
παξνπζηάδεη έκκεζα ηελ ειιεληθή ζξεζθεία σο θνηλσληθά θαη ηαμηθά
αδηαθνξνπνίεηε. Ζ ζξεζθεπηηθή ηαπηφηεηα ινηπφλ πξνβάιιεηαη σο ε
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ηζρπξφηεξε νξίδνπζα ηεο χπαξμεο ησλ αηφκσλ, ε νπνία θαιχπηεη θαη
πεξηζσξηνπνηεί άιιεο ζεκειηψδεηο φςεηο ηεο θνηλσληθήο ηνπο ππφζηαζεο, φπσο
ην θχιν ή ε ηαμηθή ηνπνζέηεζε» (Αζθνχλε, 2001:80).
Σελ ζξεζθεπηηθή ηαπηφηεηα, ε νπνία παξάγεηαη θαη αλαπαξάγεηαη
κέζσ ηνπ ειιεληθνχ θξαηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, θιήζεθαλ λα
εδξαηψζνπλ ε θνηλή θαηαγσγή θαη νη θνηλέο παξαδφζεηο (Αβδειά, 1998). Ζ
ζξεζθεπηηθή ηαπηφηεηα ζηεξίδεηαη ινηπφλ ζηελ ζξεζθεπηηθή νκνηνγέλεηα,
ιφγσ ηνπ φηη ε θνηλή θαηαγσγή δελ αξθεί γηα λα ζηεξίμεη ηελ ζξεζθεπηηθή
ηδενινγία (Λέθθαο, 1996), αθνχ ζχκθσλα θαη κε ηνλ Gellner, ηα άηνκα γηα λα
αλήθνπλ ζηελ ίδηα ζξεζιεία, πξέπεη λα κνηξάδνληαη ηηο ίδηεο παξαδφζεηο
(Gellner,1992). Αμίδεη φκσο λα ζεκεησζεί φηη «ε νκνηνγέλεηα σο αμία είλαη
απφ κφλε ηεο γελεζηνπξγφο μελνθνβίαο (Φξαγθνπδάθε, 1997).
Δπίζεο «δνκηθφ ζηνηρείν ηεο ζξεζθεπηηθήο ηαπηφηεηαο απνηειεί ε
παξνπζία ηνπ «άιινπ», θαζψο ε δηακφξθσζε ηεο ζπλεπάγεηαη ηε δηπιή θαη
ζπκπιεξσκαηηθή δηεξγαζία ηεο δφκεζεο θαη ηεο δηαθνξνπνίεζεο, ηεο έληαμεο
θαη ηνπ απνθιεηζκνχ» (Φξαγθνπδάθε, Γξαγψλα, 1997). Ζ ζξεζθεπηηθή
ηαπηφηεηα ινηπφλ θαηαηάζζεη ηα άηνκα κε θξηηήξην ηηο δηαθνξέο ηνπο, κε
ηέηνην ηξφπν ψζηε ε δηαθνξνπνίεζε λα γίλεηαη παξάιιεια κηα αμηνινγεηηθή
δηαδηθαζία, πνπ επλνεί ην νηθείν (Αβδειά, 1998). Οη νκάδεο πνπ δελ έρνπλ ηα
ζξεζθεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπλζέηνπλ ηελ ζξεζθεπηηθή ηαπηφηεηα
πξνζδηνξίδνληαη σο «μέλεο» πξνο ην θξάηνο, ζπρλά παξνπζηάδνληαη κε
παξάμελεο ζπλήζεηεο θαη θαηψηεξεο αμίεο, αθφκε θαη σο δπλεηηθά επηθίλδπλεο
/ δηαζπαζηηθέο (Coulby & Jones, 1995). Αμίδεη επίζεο λα ζεκεησζεί φηη « ε
έλλνηα ηεο εμσηεξηθήο απεηιήο είλαη επίζεο βαζηθή γηα ηε ζεκειίσζε ηεο
ζξεζθεπηηθή ηαπηφηεηαο, ρσξίο φκσο λα παχεη λα ππάξρεη ε ζξεζθεία φηαλ
απηή εθιείπεη» (Λέθθαο, 1996).
Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ζηνηρείν πνπ εκπεξηέρεηαη ζηελ έλλνηα ηεο
ζξεζθεπηηθήο ηαπηφηεηαο, είλαη ε ζπλέρεηα (Λέθθαο,1996). Μάιηζηα «ε
ζπλέρεηα ηνπ ειιεληζκνχ απφ ηελ αξραηφηεηα σο ζήκεξα [...] απνηειεί βαζηθή
ζπληζηψζα ηεο ειιεληθήο ζξεζθεπηηθήο ηαπηφηεηαο» (Αβδειά,1997).
Όπσο ήδε αλαθέξζεθε, ηα λέα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ απεπζχλνληαλ
θπξίσο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη γη’ απηφ ην ιφγν ραξαθηεξίδνληαλ θαη σο
πξνγξάκκαηα δηαδηθαζίαο ηεο δηδαζθαιίαο, αθνχ ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο
ηάμεο ν εθπαηδεπηηθφο κπνξνχζε λα θάλεη ηηο επηινγέο ηνπ κέζα απφ απηφ. ε
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θάζε

ζεκαηηθή

ελφηεηα,

ν

εθπαηδεπηηθφο

κπνξεί

λα

εληνπίζεη

ηα

πξνζδνθψκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα, ηα πξνηεηλφκελα βαζηθά ζέκαηα θαη
ηηο ελδεηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ θαηαλνκή ησλ ζεκάησλ ζηα δίσξα ηνπ
καζήκαηνο ζα πξνθχπηεη κέζα απφ ηε ζπλεξγαζία εθπαηδεπηηθνχ θαη καζεηψλ
(Τπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο & Θξεζθεπκάησλ, 2016). Οη βαζηθέο έλλνηεο
πνπ εμεηάδνληαη ζηα λέα πξνγξάκκαηα παξαζέηνληαη ζην Παξάξηεκα 1.

2.3 ηάζεηο απέλαληη ζηα Νέα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα
Ζ Έλσζε Θενιφγσλ Πηεξίαο ππνζηεξίδεη φηη κε ηε ζπγγξαθή λέσλ
βηβιίσλ αιιά θαη ην πεξηερφκελν ησλ λέσλ πξνγξακκάησλ, ζηελ νπζία, σζεί
ηνπο καζεηέο ζε άιιεο ζξεζθείεο θαη ζηελ αζεΐα. Έλα άιιν επηρείξεκα πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ είλαη φηη πξνβιέπεη γηα ηνπο Έιιελεο κνπζνπικάλνπο,
εβξαίνπο θαη ξσκαηνθαζνιηθνχο φηη κπνξνχλ λα θάλνπλ δηθφ ηνπο, μερσξηζηφ
κάζεκα φπσο θαη νη νξζφδνμνη καζεηέο . Σέινο, ππνζηεξίδνπλ φηη νη
θαζεγεηέο δελ έρνπλ ιάβεη ηελ απαξαίηεηε επηκφξθσζε πνπ απαηηείηαη γηα λα
κπνξνχλ λα δηδάμνπλ ην λέν πξφγξακκα θαη λα θαηαλνήζνπλ ηηο αιιαγέο πνπ
ππάξρνπλ (ΠΔΘ, 2016).
Ζ Παλειιήληα Έλσζε Θενιφγσλ (ΠΔΘ) ππνζηήξημε φηη ηα λέα
πξνγξάκκαηα είλαη αληηζπληαγκαηηθά θαη νδεγνχλ ζηνλ πξνζειπηηζκφ ησλ
καζεηψλ. Σα ραξαθηεξίδνπλ επίζεο σο αληηπαηδαγσγηθά δηφηη δεκηνπξγνχλ
ζχγρπζε ζηνπο καζεηέο θαη δελ είλαη θαηάιιεια γηα ην πλεπκαηηθφ ηνπο
επίπεδν (ΠΔΘ, 2016).
Σν παξάξηεκα Κνξηλζίαο ηεο ΠΔΘ ππνζηήξημε επίζεο φηη ε
ζξεζθεηνινγηθή κείμε πνπ πεξηιακβάλεη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ είλαη θάηη
πνπ δελ έρνπλ δηδαρζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αθαδεκατθήο ηνπο εθπαίδεπζεο
θαη πνπ δελ πθίζηαηαη ζε ηέηνηα κνξθή ζε θακία ρψξα ηνπ θφζκνπ
(Παξάξηεκα Κνξηλζίαο, 2016).
Οη αληηξξήζεηο κάιηζηα ηεο Παλειιήληαο Έλσζεο Θενιφγσλ αιιά
θαη άιισλ ζενινγηθψλ θνξέσλ πνπ αληηδξνχλ ζην λέν πξφγξακκα ζπνπδψλ
εθθξάζηεθε θαη κε ηελ δεκηνπξγία εκεξίδαο ζηελ Μπηηιήλε κε ηίηιν
«Δθθιεζία – Πνιηηεία θαη ην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ :Πξνζέγγηζε ζηελ
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νξζφδνμε παξάδνζε ή θαηήρεζε ησλ καζεηψλ ζηελ πνιπζεΐα;». Ζ εκεξίδα
απεπζχλνληαλ ζηνπο καζεηέο, ηνπο γνλείο ηνπο αιιά θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο.
Αληίζηνηρε εκεξίδα δηνξγαλψζεθε θαη απφ ην παξάξηεκα ηεο
Έλσζεο Θενιφγσλ ζηε Λάξηζα θαη ην παξάξηεκα ηεο Γξάκαο (ΠΔΘΠαξάξηεκα Λάξηζαο, 2016; ΠΔΘ- Παξάξηεκα Γξάκαο, 2016).
Ο Γξ. ηεο Θενινγίαο

Γ.Β. Σζνχπξαο δελ ζπκθσλεί κε ην λέν

πξφγξακκα ζπνπδψλ ζην φηη ε ζεκαηηθνπνίεζε ηεο χιεο είλαη ηέηνηα πνπ δελ
επηηξέπεη ηελ θαηαλφεζε ηεο ηζηνξηθφηεηαο ηνπ ρξηζηηαληζκνχ θαη φηη
πξνζζέηεη ζηνλ καζεηή γλψζεηο πνπ δελ ηνπ είλαη ρξήζηκεο. Γελ ζεσξεί φκσο
φηη ην κάζεκα κεηαηξέπεηαη ζε ζξεζθεηνινγηθφ αιιά παξφια απηά
επηζεκαίλεη ηα ελδερφκελα πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγεζνχλ απφ
ζξεζθεπηηθέο νκάδεο φπσο νη κάξηπξεο ηνπ Ηερσβά πνπ δελ επηηξέπνπλ ζηα
παηδηά ηνπο άιιε ζξεζθεπηηθή εθπαίδεπζε πέξα απφ ηε δηθή ηνπο (Σζνχπξαο,
2016).
χκθσλα

κε

ηελ

Παλειιήληα

Έλσζε

Θενιφγσλ

ηα

λέα

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θηλνχληαη ελαληίνλ ηεο νξζνδνμίαο δηφηη δελ
πεξηιακβάλνπλ ζέκαηα δηδαζθαιίαο ηεο νξζνδνμίαο φπσο ηελ παξάδνζε ησλ
αγίσλ θαη ησλ παηέξσλ, ηνπ δφγκαηνο, ηεο ζενινγίαο, θ.ά. Δπηπιένλ,
ππνζηεξίδεη φηη ην λέν πξφγξακκα ζπνπδψλ αληηθαζηζηά ην ρξηζηηαληθφ
νξζφδνμν νκνινγηαθφ κάζεκα ζε ηδηφηππε ζξεζθεηνινγία. Ζ νξζφδνμε πίζηε
αλακεηγλχεηαη κε άιια ζξεζθεχκαηα θαη δφγκαηα κε απνηέιεζκα λα
δεκηνπξγνχλ ζχγρπζε ηδηαίηεξα ζηνπο καζεηέο ηνπ γπκλαζίνπ πνπ ιφγσ ηεο
ειηθίαο ηνπο δελ γλσξίδνπλ βαζηθά ζεκεία ηεο πίζηεο ηνπο (ΠΔΘ, 2016).
Οη ίδηνη νη ζενιφγνη πνπ εμέθξαζαλ ηηο αξλεηηθέο ζηάζεηο δηαηχπσζαλ
ζαθψο ηνπο ζηφρνπο ηεο άξλεζεο ηνπο. Δηδηθφηεξα δεηνχζαλ:


Να κελ δηδάμνπλ ην λέν πξφγξακκα ζπνπδψλ.



Να απνζπξζεί ην πξφγξακκα ζπνπδψλ σο αθαηάιιειν.



Να παξαηηεζεί ν Τπνπξγφο Παηδείαο, Έξεπλαο θαη

Θξεζθεπκάησλ δηφηη ιεηηνχξγεζε ζχκθσλα κε ηε γλψκε ηνπο
απνδηνξγαλσηηθά θαη δηραζηηθά.
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Να παξαηηεζεί ν ζχκβνπινο ηνπ Τπνπξγνχ θ. .

Γηαγθάδνγινπ δηφηη ζεσξνχλ φηη απηφο έρεη ηελ εζηθή επζχλε γη’ απηέο
ηηο εμειίμεηο.
Σφληζαλ δε φηη ζα ππνζηεξίμνπλ ηελ χλνδν ηεο Ηεξαξρίαο ηεο
Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο θαη ηνπο Έιιελεο ρξηζηηαλνχο νξζφδνμνπο πνπ
δηαθσλνχζαλ κε ηηο εθπαηδεπηηθέο αιιαγέο (ΠΔΘ- Παξάξηεκα Ν. Σξηθάισλ,
2016).
Ζ Παλειιήληα Έλσζε Θενιφγσλ ππνζηεξίδεη φηη είρε πιεξνθνξίεο
πνπ αλαθέξνπλ φηη κέιε ηεο Δθθιεζίαο θηλνχληαλ ελαληίνλ ηεο ζέζεο πνπ είρε
εθθξάζεη ε ηεξαξρία ηεο. Απνζαθελίδεη δε φηη εηδηθφηεξα ε εμ’ Αξρηεξέσλ
Δπηηξνπή δελ επηζπκεί ηελ νξγάλσζε ελφο δηαιφγνπ κε ηελ πνιηηεία γηα ην
κάζεκα πνπ ζα πξέπεη λα μεθηλήζεη απφ κεδεληθή βάζε θαη θηλείηαη
παξαζθεληαθά πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε (ΠΔΘ, 2016).
Όπσο αλαθέξεη ε Παλειιήληα Έλσζε Θενιφγσλ ε κεηαβνιή ηεο εμ’
Αξρηεξέσλ Δπηηξνπήο εμππεξεηεί ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο. ηφρνο ηεο είλαη ε
εμαγσγή κίαο απφθαζεο πνπ ζα αλαθέξεηαη ζηε βειηίσζε ησλ πξνγξακκάησλ
θαη φρη ζηελ απφζπξζε ηνπο θαη ζηελ έλαξμε δηαιφγνπ απφ κεδεληθή βάζε.
Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ απνθιείνληαη θαη νη ίδηνη απφ ηηο δηαδηθαζίεο θαη
πνπ

κέιε

ηεο

επηηξνπήο

πξνζπαζνχλ

λα

ζηνρνπνηήζνπλ

θαη

λα

ζπθνθαληήζνπλ ηελ ΠΔΘ πνπ εθπξνζσπεί ηελ πιεηνςεθία ησλ Διιήλσλ
ζενιφγσλ.
χκθσλα κε ηελ ΠΔΘ, νη θηλήζεηο απηέο είλαη απφξξνηα πνιηηηθψλ
θαη εθθιεζηαζηηθψλ παηρληδηψλ θαη πξνζσπηθψλ επηδηψμεσλ. Αλαθέξνπλ δε
φηη ζηφρνο ηεο κεηαβνιήο ησλ φρη ζε λαη ησλ αξρηεξέσλ είλαη λα ππνβαζκηζηεί
ν ξφινο ηεο ΠΔΘ πνπ είλαη παιαηφηεξε θαη ησλ ζενιφγσλ πνπ κεηέρνπλ ζε
απηή θαη λα αλαβαζκηζηεί ν ξφινο ηνπ ΚΑΗΡΟΤ πνπ ηδξχζεθε πξφζθαηα θαη
ησλ ζενιφγσλ ηεο πνπ είλαη δεκηνπξγνί ησλ πξνγξακκάησλ (ΠΔΘ, 2016).
Ζ ΠΔΘ ππνζηεξίδεη δε φηη ε δξάζε δελ έρεη θάπνην πξνζσπηθφ
φθεινο ελψ αθήλεη λα ελλνεζεί φηη δελ ηζρχεη ην ίδην γηα ηνπο ζενιφγνπο πνπ
ππνζηεξίδνπλ ην λέν πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη ζπλέβαιιαλ ζηε δεκηνπξγία
ηνπ. Τπνλνεί δε φηη ηα θίλεηξα ηνπο είλαη νηθνλνκηθά θαη φηη επηδηψθνπλ ηελ
απφθηεζε πφξσλ απφ ηα ΔΠΑ αιιά θαη απφ άιιεο ζξεζθεπηηθέο νξγαλψζεηο
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θαη ηα ηακεία ηνπο θαη γη’ απηφ ζπκπεξηιήθζεθαλ νη άιιεο ζξεζθείεο ζην λέν
πξφγξακκα ζπνπδψλ. Παξαζέηεη δε σο παξάδεηγκα ηελ λενβνπδηζηηθή
παξαζξεζθεπηηθή νξγάλσζε «Arigatou» πνπ ζπλεξγάηεο είλαη ζενιφγνη πνπ
πξνθαλψο ππνζηεξίδνπλ ην λέν πξφγξακκα (ΠΔΘ, 2016).
Ο νκφηηκνο θαζεγεηήο Η. Κνγθνχιεο φκσο επηξξίπηεη επζχλεο θαη ζηνλ
Αξρηεπίζθνπν Αζελψλ θαη Πάζεο Διιάδνο θαη ζηα κέιε ηεο Ηεξάο πλφδνπ.
Τπνζηεξίδεη φηη νη ζενιφγνη πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηε ζπγγξαθή ηνπ
πξνγξάκκαηνο

ζπνπδψλ

δελ

έρνπλ

ςπρνπαηδαγσγηθή

θαη

δηδαθηηθή

εμεηδίθεπζε θαη φηη εθκεηαιιεχηεθαλ ηα θνλδχιηα ηνπ ΔΠΑ. Πεξίκελε δε
απφ ηνλ αξρηεπίζθνπν λα ηεξήζεη απηά πνπ αλέθεξε πεξί πξνζπάζεηαο
ζχληαμεο ησλ πξνγξακκάησλ απφ κεδεληθή βάζε θαη ηνλ νξηζκφ επηηξνπήο εθ
κέξνπο ηεο Δθθιεζίαο. Αλέκελε δε ε ζχζηαζε ηεο επηηξνπήο λα γίλεη απφ
εηδηθνχο πνπ εθηφο απφ πηπρίν ζενινγίαο ζα θαηείραλ θαη ςπρνπαηδαγσγηθή
θαη δηδαθηηθή εμεηδίθεπζε θαη δελ αλαθέξεηαη ζην πξφζσπν ηνπ γλσξίδνληαο
φηη ππήξραλ αληηδξάζεηο απφ ηελ Ηεξά χλνδν γηα ην πξφζσπν ηνπ. Αλη’
απηνχ θαηεγνξεί ηνλ αξρηεπίζθνπν φηη δεκηνχξγεζε επηηξνπή ε νπνία
απνηεινχληαλ ζηελ πιεηνςεθία ηεο απφ άηνκα πνπ είηε δελ είραλ πηπρίν
ζενινγίαο, είηε δελ είραλ ςπρνπαηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή εμεηδίθεπζε, είηε
ζπκκεηείραλ ζηελ ζχληαμε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ. Αληίζεηα, ε
πιεηνςεθία

απηψλ

είλαη

εθπαηδεπηηθνί

ηεο

πξσηνβάζκηαο

θαη

ηεο

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Καηεγνξεί δε ηνλ αξρηεπίζθνπν φηη επέηξεςε ε
ζπγθξφηεζε ηεο επηηξνπήο λα γίλεη κε βάζε ηηο ζπκπάζεηεο θαη ηηο αληηπάζεηεο
ησλ ηεξαξρψλ φπσο απηή πνπ ππάξρεη γηα ην πξφζσπν ηνπ. Τπνζηεξίδεη φηη ν
απνθιεηζκφο ηνπ απφ ηελ επηηξνπή νθείιεηαη ζην φηη είλαη ειηθησκέλνο θαη
ζην φηη νη Ηεξάξρεο δελ έρνπλ ζεηηθή άπνςε γηα ην πξφζσπν ηνπ (Κνγθνχιεο,
2016).
Δπζχλεο ζηνλ αξρηεπίζθνπν φκσο θαίλεηαη φηη απνδίδεη θαη ν
Παλαγηψηεο Σζαγθάξεο, Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Παλειιήληαο Έλσζεο
Θενιφγσλ. Τπνζηεξίδεη φηη πνηέ δελ δηαςεχζηεθε απφ απηφλ έλα δεκνζίεπκα
πνπ ηνλ θέξεη λα απεπζχλεηαη ζηνπο κεηξνπνιίηεο πνπ δηαθψλεζαλ κε ηε
ζπκθσλία πνπ έθαλε γηα ην κάζεκα ησλ ζξεζθεπηηθψλ, ιέγνληαο ηνπο
ραξαθηεξηζηηθά «Ση ζέιεηε; Πφιεκν θαη αίκα;» (Σζάγθαξεο, 2016, ζ. 1).
Βάζεη ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ δεκνζηεχκαηνο ππνζηεξίδεη δε φηη δηαθαίλεηαη
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φηη ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαιφγνπ είλαη πξνζπκθσλεκέλα θαη γη’ απηφ νη
ηεξάξρεο πνπ ηνπο έρεη απνδνζεί ε επζχλε λα παξνπζηάζνπλ εηζήγεζε πξνο
ηελ ηεξαξρία είλαη θαζνξηζκέλε κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ε πιεηνςεθία λα
θαηαιήμεη ζην πξνζπκθσλεκέλν απνηέιεζκα.
χκθσλα κε ηνλ Σζαγθάξε (2016), απηφ είλαη έλα ηέρλαζκα ηεο
ηεξαξρίαο ψζηε λα κεηαβάιιεη ηελ αξρηθή ηεο θαζνιηθή άξλεζε ζηελ
εθαξκνγή ηνπ λένπ πξνγξάκκαηνο θαη ηε ζέζε ηεο πεξί δηαιφγνπ ζε κεδεληθή
βάζε ζε κία λέα ζέζε πνπ ζα ππνζηεξίδεη φηη απαηηνχληαη απιψο θάπνηεο
αιιαγέο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ.
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Κεθάιαην 3. Θξεζθεπηηθή Διεπζεξία κέζα από ην
κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθώλ
3.1 Θξεζθεπηηθά θαη Γηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε
ε κηα ηζηνξηθή πεξίνδν γεληθήο δηαθίλεζεο ηδεψλ θαη ζθέςεσλ πνπ
επλνείηαη απφ κεηαθηλήζεηο νιφθιεξσλ πιεζπζκψλ γηα ιφγνπο πνιηηηθνχο ή
πνιηηηζηηθνχο, επηβάιιεηαη ε δεκηνπξγία κηαο δηαθηλνχκελεο ζθέςεο, ηθαλήο λα
θηλείηαη αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθέο ηδέεο, ηθαλήο λα αληηιακβάλεηαη ηηο
δηαθνξέο, λα ηηο ππεξαζπίδεηαη θαη παξφια απηά λα βξίζθεη ηηο αληηθεηκεληθέο
δπλαηφηεηεο ζπγρψλεπζεο (Καξακεηφπνπινο, 2016).
Απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ απφθηεζε δηαπνιηηηζκηθνχ ηξφπνπ
ζθέςεο, είλαη ε ηθαλφηεηα θξηηηθήο επεμεξγαζίαο ησλ ππαγνξεχζεσλ, ησλ
κνξθψλ ζθέςεο, ησλ γισζζψλ θαη ζπκπεξηθνξψλ, πνπ νη δηεπξπλφκελεο
επηθνηλσλίεο επηβάιινπλ θαη θαζνξίδνπλ. Δπίζεο ε ηθαλφηεηα λα κεηαβαίλεη
θάπνηνο απφ ηνλ έλαλ ηξφπν ζθέςεο ζηνλ άιιν, θαη λα απνδέρεηαη
δηαθνξεηηθνχο θψδηθεο ή ζπζηήκαηα (Υαηδεδάθε, 2016; Ληάκπαο &
Σνπξηνχξαο, 2017). Πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί δηαπνιηηηζκηθή ζθέςε θαη
ζηα παηδηά, νη εθπαηδεπηηθνί νθείινπλ λα ηνπο πξνζθέξνπλ κηα πνιιαπιφηεηα
αιθαβεηηζκνχ θαη γλψζεσλ, κέζσ ησλ νπνίσλ ζα κάζνπλ λα δνπλ ηελ
πνιιαπιφηεηα

σο

ζπζηαηηθφ

ησλ

δσληαλψλ

ζπζηεκάησλ.

Ζ

γλψζε

πεξηζζφηεξσλ γισζζψλ κε ηελ έλλνηα ηεο ηθαλφηεηαο ρξεζηκνπνίεζεο
πεξηζζνηέξσλ γισζζψλ ή ινγηθψλ ή πνιηηηζκψλ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα
δηεχξπλζεο ησλ θαηεγνξηψλ ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ ρψξνπ, ηεο ζρεηηθνπνίεζεο
ησλ πξνζσπηθψλ πηζηεχσ θαη ζεσξηψλ, πνπ αθνξνχλ ηνλ θφζκν θαη ηε δσή,
ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ νπηηθψλ γλσκψλ, ησλ ππνζέζεσλ (Μπεξεξήο, 2001).
Απφ ηα πξψηα θηφιαο ρξφληα ηεο δσήο ηνπ, ην παηδί πξέπεη λα δηδαρζεί
πξαθηηθέο ζχγθξηζεο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζεη δηαθνξέο θαη ζπλδέζκνπο
κεηαμχ ησλ πνιηηηζκψλ θαη ηθαλφηεηα ζεβαζκνχ ησλ δηαθνξψλ. ηνλ
πνιηηηζκφ ηνπ πεξηβάιινληνο -φπνπ πεξηβάιινλ είλαη ην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ
θαη θνηλσληθψλ θαηλφκελσλ κέζα ζην νπνίν εθδειψλνληαη νη εθπαηδεπηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο -ην παηδί έρεη ηε δπλαηφηεηα λα γλσξίζεη ηελ πξψηε κνξθή
δηαπνιηηηζκνχ, εθείλε αλάκεζα ζηνλ άλζξσπν θαη ηε θχζε (Faas, 2011).
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Μέζα απφ απηφ ην ζρέδην αλαζχλζεζεο, ζα είλαη δπλαηή κηα παξάιιειε
δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο κηαο ζεηξάο ξεγκάησλ πνπ ρψξηζαλ θαη έζεζαλ
αληηκέησπνπο, ιανχο, γιψζζεο θαη πνιηηηζκνχο (Δπαγγέινπ, 2006).
Ζ πξννπηηθή ηεο Γηαπνιηηηζκηθήο Αγσγήο κεηαθέξεη ζην επίθεληξν ηεο
εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ην καζεηή. Κάζε καζεηήο αληηκεησπίδεηαη σο κηα
πνιπδηάζηαηε πξνζσπηθφηεηα, πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε απηέο ησλ ππφινηπσλ
ζπκκαζεηψλ ηνπ ζπλζέηνπλ ην πνιχρξσκν κσζατθφ ηεο ηάμεο, φπνπ θάζε
πξνζσπηθή

άπνςε,

εκπεηξία

θαη

αλάγθε

ζεσξείηαη

ζεκαληηθή

αληηκεησπίδεηαη κε επαηζζεζία θαη ζεβαζκφ (Drenoyianni, 2006).

θαη
ηελ

παηδαγσγηθή ινηπφλ πξνζέγγηζε πνπ πξνσζεί ε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε ν
δάζθαινο δελ είλαη ν θαζνδεγεηήο θαη ν κεηαθνξέαο ηεο γλψζεο, αιιά ν
ζπληνληζηήο, εκςπρσηήο θαη ν δηακεζνιαβεηήο ηεο ζρνιηθήο νκάδαο
(Καλαθίδνπ & Παπαγηάλλε, 1998).
Σν ζρνιείν σο ρψξνο εθθφιαςεο λέσλ αλζξψπσλ θαη ηδεψλ

θαη

ηαπηφρξνλα κηα θνηλσλία ζε ζκίθξπλζε φπνπ επίζεο δηαπιέθνληαη πνιινί
πνιηηηζκνί, δηακνξθψλνληαη ηαπηφηεηεο θαη γελληνχληαη ή αλαπαξάγνληαη νη
θνηλσληθέο αληζφηεηεο είλαη ην εξγαζηήξην ηεο δηαπνιηηηζκηθήο πξνζέγγηζεο
ησλ πξαγκάησλ. ην ζρνιείν ζα πξέπεη λα κάζεη ην παηδί λα ζέβεηαη ηα άιια
παηδηά, λα αλέρεηαη ηε δηαθνξεηηθφηεηά ηνπο, λα αλαγλσξίδεη ηα δηθαηψκαηά
ηνπο φπσο θαη ηα δηθά ηνπ θαη λα ππεξβαίλεη ηηο θπιεηηθέο πξνθαηαιήςεηο
ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο θνηλσλίαο ζηελ νπνία κεγαιψλεη θαη ησλ νπνίσλ
θνξέαο ρσξίο λα ην αληηιακβάλεηαη είλαη θαη ην ίδην (Cummins, 2003).
Γηα ηελ Krüger-Portratz, είλαη κηα επθαηξία γηα απνδφκεζε ηνπ
παξαδνζηαθνχ, εζλνπνηεηηθνχ ζρνιείνπ ηνπ έζλνπο-θξάηνπο ηεο λεσηεξηθήο
επνρήο θαη αλάδεημε ησλ πξνηχπσλ πνπ ίζρπαλ σο απηνλφεηα θαη ηα νπνία δελ
λνεκαηνδνηνχλ ηε ζχγρξνλε πνιππνιηηηζκηθή θαηάζηαζε (Μπεξεξήο, 2001).
Οη Pozzi-Escot, Escobar, Wolik, Bratt-Paulston (1988 νπ. αλ. Νηθνιάνπ,
2005) ζεσξνχλ ηε Γηαπνιηηηζκηθή Αγσγή σο ηε ζηξαηεγηθή γηα κηα νκαιή
βησκαηηθή ιεηηνπξγία κέζα ζηελ πνιππνιηηηζκηθή πξαγκαηηθφηεηα.
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Σν κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ πξέπεη κε ηνλ πνιπδηάζηαην πνιηηηζκηθφ
ραξαθηήξα ηνπ λα ζπκβάιιεη ζηελ άκβιπλζε θαη απάιεηςε ησλ ζηεξενηχπσλ
θαη

πξνθαηαιήςεσλ

θαη

ζηελ

πξνψζεζε

ηνπ

αιιεινζεβαζκνχ,

ηεο

αιιεινγλσξηκίαο θαη ηεο αιιειναλαγλψξηζεο, ε απηφ ην πιαίζην, ην κάζεκα
ησλ Θξεζθεπηηθψλ δελ είλαη κφλν ην κέζν ηεο γλσξηκίαο κε δηαθνξεηηθνχο
πνιηηηζκνχο αιιά θαη ε αθεηεξία γηα ηελ επεμεξγαζία ηεο παλαλζξψπηλεο
αλάγθεο γηα δεκηνπξγία, ηεο δηακφξθσζεο ζρέζεο κεηαμχ θπξίαξρνπ
πνιηηηζκνχ θαη άιισλ πνιηηηζκψλ (Coulby, 2006; Αγγειφπνπινπ, 2006).

3.2 Αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα Θξεζθεπηηθώλ γηα Θξεζθεπηηθή
Διεπζεξία
Καζψο νη ρψξεο πξνέιεπζεο ησλ καζεηψλ πνπ θνηηνχλ ζηα ζρνιεία
είλαη πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο, φζνλ αθνξά ηελ πνιηηηζκηθή ηνπο θαηάζηαζε,
δηαθνξεηηθνί πνιηηηζκνί ζπκβηψλνπλ θαη εξρφκελνη ζε επαθή αληηπαξαζέηνπλ
ηηο αμίεο ηνπο, ηελ πνιηηηθή ηνπο δηάζηαζε, ηηο ηζηνξηθέο ηνπο αλαθνξέο, ηα
πνιηηεχκαηά ηνπο, ηηο θνηλσληθέο ηνπο αμίεο θαη ηελ θνηλσληθή ηνπο
νξγάλσζε. Έηζη, ην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ παίξλεη έλαλ μερσξηζηφ ξφιν.
Ζ απνζηνιή ηνπ καζήκαηνο ησλ Θξεζθεπηηθψλ ζπλδέεηαη κε ζηφρνπο πνπ
έρνπλ λα θάλνπλ φρη κφλν κε ηελ παξνρή γλψζεσλ, αιιά θαη κε ηελ
θνηλσληθνπνίεζε ησλ καζεηψλ, ψζηε λα κπνξέζνπλ λα κεηάζρνπλ ελεξγά
ζηελ θνηλσλία σο νινθιεξσκέλνη πνιίηεο. ηνλ θνηλσληθνπνηεηηθφ απηφ ξφιν
ηνπ καζήκαηνο ησλ Θξεζθεπηηθψλ, αθεηεξία θαη ζθνπφο ηνπ νπνίνπ είλαη ε
ιεηηνπξγία κηαο δεκνθξαηηθήο θνηλσλίαο, ζα πξέπεη λα πξνζηεζεί θαη ε
δηάζηαζε ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο.
Σν κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ ζήκεξα ζα πξέπεη λα πξνεηνηκάδεη ηνπο
απξηαλνχο πνιίηεο κηαο δεκνθξαηηθήο θαη πνιππνιηηηζκηθήο θνηλσλίαο. Με
απηήλ ηελ πξννπηηθή, φληαο κάζεκα πνπ ζηνρεχεη λα εθπαηδεχζεη θαη λα
δηδάμεη ηε δεκνθξαηηθή ζπκβίσζε ζ’ έλα πλεχκα θαηαλφεζεο θαη ζπλεξγαζίαο
κε ηνπο άιινπο ιανχο, απνθηά κεγάιε αμία, είηε σο ρψξνο φπνπ θαηεμνρήλ
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δεκηνπξγνχληαη

ηέηνηαο

κνξθήο

πξνβιήκαηα,

παξάγνληαο, ηθαλφο λα ηα αληηκεησπίζεη.
παξαθηλήζεηο

είλαη

ε

Γηαπνιηηηζκηθή

είηε

σο

ζηξαηεγηθφο

Ζ απάληεζε ζ’ απηέο ηηο

εθπαίδεπζε

ζην

κάζεκα

ησλ

Θξεζθεπηηθψλ, πνπ πξέπεη λα δηαπλέεη ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, θαη ε
νπνία κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζηε ιχζε ηεο αληίζεζεο, αλάκεζα ζηνλ θφζκν
ησλ Θξεζθεπηηθψλ θαη ηνλ θφζκν ηεο θνηλσλίαο, ηελ νπνία αληηκεησπίδεη ν
«άιινο» καζεηήο θαη ε νηθνγέλεηά ηνπ έμσ απφ ην ζρνιείν (Νηθνιάνπ, 2000;
Winkler, 2007).
Σα αλαιπηηθά ινηπφλ πξνγξάκκαηα ησλ Θξεζθεπηηθψλ ζην πιαίζην
κηαο πνιπθπιεηηθήο-πνιππνιηηηζκηθήο θνηλσλίαο νθείινπλ λα ιακβάλνπλ έλαλ
ηδηαίηεξν ραξαθηήξα, απηφλ ηεο δηακεζνιάβεζεο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ
πνιηηηζκψλ, πνπ «θνπβαινχλ» νη καζεηέο. Μηα δηακεζνιάβεζε πνπ δελ
κεηψλεη ηα δηάθνξα πνιηηηζκηθά αγαζά, αιιά αληίζεηα εληζρχεη κηα ζπλερή θαη
παξαγσγηθή αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηα δηάθνξα κνληέια. ήκεξα πξέπεη λα
δεηείηαη απφ ην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ λα εθνδηάζεη ηηο θαηλνχξγηεο
γεληέο κε ην αίζζεκα ζεβαζκνχ θαη απνδνρήο ησλ άιισλ ζξεζθεηψλ, αιιά θαη
κε ηα θαηάιιεια ζχλεξγα γηα λα αληηηαρζνχλ ζε πλεπκαηηθφ-πνιηηηζηηθφεζηθφ-ζξεζθεπηηθφ-ςπρνινγηθφ

επίπεδν

ζηα

ζηεξεφηππα

θαη

ηηο

πξνθαηαιήςεηο (Δπαγγέινπ, 2007).
Οη εθπαηδεπηηθνί ζθνπνί θαη ηα αληηθείκελα ελφο πνιππνιηηηζκηθνχ
αλαιπηηθνχ

πξνγξάκκαηνο

ησλ

Θξεζθεπηηθψλ

απαηηνχλ

απφ

ηνπο

εθπαηδεπηηθνχο λα αλαπηχμνπλ ηαθηηθή πνπ ζα αληαπνθξίλεηαη ζε κηα
πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία. Έλα ηέηνην πξφγξακκα έρεη σο ζηφρν λα
αλαγλσξίζεη φηη φια ηα παηδηά κεγαιψλνπλ θαη ζα δήζνπλ ηε δσή ηνπο ζ’ έλα
πνιππνιηηηζκηθφ

ηφπν

θαη

ζ’

έλα

έζλνο

πνπ

είλαη

κέινο

ελφο

αιιεινεμαξηψκελνπ θφζκνπ (νχιεο, 2002).
ην πιαίζην ελφο πνιππνιηηηζκηθνχ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ησλ
Θξεζθεπηηθψλ σο αληηθείκελν γλψζεο ζεσξείηαη νη καζεηέο λα γλσξίδνπλ θαη
λα θαηαλννχλ ηελ πνιππνιηηηζκηθή ζχλζεζε ηνπ ηφπνπ, ηνπ έζλνπο θαη ηεο
παγθφζκηαο θνηλφηεηαο, λα γλσξίδνπλ θαη λα θαηαλννχλ ηηο αμίεο θαη ηα
πηζηεχσ, ην είδνο δσήο, ηηο γηνξηέο κεξηθψλ θνηλνηήησλ, αληηκεησπίδνληαο ηελ
θαζεκία ζαλ κέινο απηνχ ηνπ πνιηηηζκνχ, λα γλσξίδνπλ θαη λα θαηαλννχλ ηε
ζπλεηζθνξά θαη ηα επηηεχγκαηα δηαθφξσλ εζληθψλ νκάδσλ θαη αηφκσλ ζε
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δηάθνξνπο ηνκείο ηνπ πνιηηηζκνχ (π.ρ. ζηελ Ηαηξηθή, ηε Λνγνηερλία, ηε
Μνπζηθή, ηελ Αξρηηεθηνληθή), λα αλαγλσξίδνπλ ηηο νκνηφηεηεο αλάκεζα ζηηο
ζξεζθείεο, λα αλαγλσξίδνπλ ηηο θνηλέο αμίεο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ, λα
θαηαλννχλ ηα γεγνλφηα πνπ αθνξνχλ ηε κεηαλάζηεπζε, ψζηε λα ηε βιέπνπλ
ζαλ έλα θνηλφ θαηλφκελν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηζηνξίαο. Δπίζεο λα θαηαλννχλ
ην κέγεζνο ηεο αληζφηεηαο κέζα ζ’ έλα έζλνο θαη ζηηο θνηλφηεηεο ηνπ θφζκνπ
θαη λα θαηαιαβαίλνπλ ηηο επηδήκηεο ζπλέπεηεο ηεο δηάθξηζεο θαη ηεο
πξνθαηάιεςεο θαη φηη νξηζκέλα πξνβιήκαηα δελ κπνξνχλ λα εξεπλεζνχλ,
εθηφο θη αλ αληηκεησπηζζνχλ ζε παγθφζκηα θαη ηζηνξηθή θιίκαθα, θαη δελ
κπνξνχλ λα ιπζνχλ ρσξίο ζπλεξγαζία (π.ρ. θηψρεηα, βία, θαηαπάηεζε ησλ
αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ). ην πιαίζην ελφο πνιππνιηηηζκηθνχ αλαιπηηθνχ
πξνγξάκκαηνο ησλ Θξεζθεπηηθψλ ε έκθαζε δίλεηαη ζηελ θαιιηέξγεηα
ζηάζεσλ

πνπ

πγθεθξηκέλα,

επλννχλ

ηνλ

επηδηψθεηαη

ε

αιιεινζεβαζκφ
αλαγλψξηζε

θαη
θαη

ηελ

αιιειεγγχε.

εμνπδεηέξσζε

ησλ

πξνθαηαιήςεσλ ησλ καζεηψλ (Δπαγγέινπ, 2007).
ην πιαίζην επίζεο ελφο πνιππνιηηηζκηθνχ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο
ησλ Θξεζθεπηηθψλ επηδηψθεηαη νη καζεηέο λα αλαπηχμνπλ απηνπεπνίζεζε θαη
ππεξεθάλεηα γηα ηελ εζληθή θαη γισζζηθή ηνπο θιεξνλνκηά, λα αλαπηχμνπλ
ηθαλφηεηεο δηαπνιηηηζκηθήο επηθνηλσλίαο θαη ζεβαζκνχ γηα ηα δηθαηψκαηα θαη
ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ άιινπ (Δπαγγέινπ, 2007).
ε δηεζλέο επίπεδν, φιν θαη πεξηζζφηεξα θξάηε ελδηαθέξνληαη γηα ηελ
επεμεξγαζία θαη πξαγκαηνπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ πνπ απφ ηε κηα
δηαζθαιίδνπλ ίζεο επθαηξίεο ζηνπο καζεηέο αλεμαξηήησο ηνπ πνιηηηζκηθνχ
ηνπο ππνβάζξνπ, θαη απφ ηελ άιιε αμηνπνηνχλ ηε δηαθνξεηηθφηεηα σο
«θαηαιχηε» γηα ηε κάζεζε θαη ηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε φισλ.

Έηζη, ζε

πνιιά θξάηε ζήκεξα, έρνπλ θηλεηνπνηεζεί νη θξαηηθέο ππεξεζίεο, νη
λνκαξρίεο, νη ζρνιηθέο δηεπζχλζεηο θαη νη επαγγεικαηηθέο ελψζεηο γηα λα
πεηχρνπλ αμηφινγεο αιιαγέο ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ, πνπ δελ αθνξνχλ κφλν
ηα πεξηερφκελα πνπ δηδάζθνληαη, αιιά θάζε πιεπξά ηεο πνιηηηζηηθήο
πξαγκαηηθφηεηαο ηνπ ζρνιείνπ, φπσο ηηο ζηξαηεγηθέο ηεο δηδαζθαιίαο, ην
θιίκα κέζα ζηελ ηάμε, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο, ηνπο ηξφπνπο
επαιήζεπζεο ησλ απνηειεζκάησλ (Gundara, 2011).
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Ζ αλαζεψξεζε ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ ησλ Θξεζθεπηηθψλ
πξνζθέξεη κηα δηπιή δπλαηφηεηα. Απφ ηε κηα πιεπξά, επηρεηξείηαη ε εθηίκεζε
ηεο ζξεζθεπηηθήο ηαπηφηεηαο, θαη απφ ηελ άιιε ε έληαμή ηεο ζε ππεξεζληθφ
θαη δηαπνιηηηζκηθφ επίπεδν, κε ηελ επθαηξία ηεο επξσπατθήο νινθιήξσζεο
πνπ πξνβιέπεη ε ζπλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη θαη ηεο παξνπζίαο ησλ εμσθνηλνηηθψλ κεηαλαζηψλ ζηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σα
πξνγξάκκαηα γηα ην λεπηαγσγείν θαη ην δεκνηηθφ ζρνιείν, αιιά θαη γηα ην
γπκλάζην θαη ην ιχθεην, πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ κε βάζε απηέο ηηο
θαηεπζχλζεηο (Banks, 2004).

3.3 Δπίηεπμε ηεο ζξεζθεπηηθήο ειεπζεξίαο κέζα από ηελ
θξηηηθή ζθέςε
Ζ Κξηηηθή Παηδαγσγηθή έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηε κεγάιε παξάδνζε ησλ
θνηλσληθψλ νξακαηηζηψλ θαη νπηνπηζηψλ. Ο θξηηηθφο παηδαγσγφο Michael
Apple, αζθεί θξηηηθή θαη απνγπκλψλεη ηηο δχν κνξθέο αμηνπνίεζεο ηεο γλψζεο
ζηα ζρνιεία, αθελφο κελ δηφηη πηζηεχεη φηη ε γλψζε ρξεζηκνπνηείηαη ζήκεξα
γηα λα δεκηνπξγήζεη πνιίηεο θαηαλαισηέο θαη φρη πνιίηεο κε πνηφηεηα,
αθεηέξνπ ε πνιηηηθή νηθνλνκία ηεο εξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαζνξίδεη, ζε
κεγάιν βαζκφ, ηε δεχηεξε κνξθή ηεο αμηνπνίεζεο ηεο γλψζεο ζηελ
εθπαίδεπζε ππνβαζκίδνληαο ηηο θξηηηθέο ηθαλφηεηεο αλαδήηεζεο (Apple,
2008).
Ο Apple ππνγξακκίδεη πσο ηα είδε ηεο γλψζεο πνπ πξέπεη λα κάζνπλ νη
καζεηέο είλαη ε γλψζε ηνπ «ηη», ηνπ «πψο» θαη ηνπ «λα» (Apple, 2008). Κάζε
είδνο απφ απηά είλαη ζεκαληηθφ γηα ηε κάζεζε, φκσο επηθξαηεί ε άπνςε πσο ε
γλψζε κηαο ζεηξάο γεγνλφησλ (ηπραίσλ θαη κε) είλαη ιηγφηεξν ζεκαληηθή απφ
ηηο θξηηηθέο ηθαλφηεηεο ηεο έξεπλαο, πνπ θπζηθά ρξεζηκνπνηεί θάπνηνο κφλν κε
εθπαηδεπηηθά θαη θνηλσληθά ζεκαληηθνχο ηξφπνπο. Ο ζπλδπαζκφο ζα ήηαλ φ,ηη
θαιχηεξν γηα ηελ κάζεζε, φπσο έρεη απνθαιέζεη θαη ν Apple, θαη ζα ήηαλ
απηφ πνπ ζα απνηεινχζε ηνλ θξηηηθφ γξακκαηηζκφ.
Ο Paulo Freire ππνζηήξηδε πάληα, φηη νη ζρέζεηο αλάκεζα ζηελ
εθπαίδεπζε θαη ηελ θνηλσλία δελ είλαη κεραληθέο αιιά ηζηνξηθέο, δηαιεθηηθέο
θαη αληηθαηηθέο. Απφ ηε ζθνπηά ηεο άξρνπζαο ηάμεο, ε θχξηα εξγαζία ηεο
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εθπαίδεπζεο είλαη λα αλαπαξάγεη ηελ θπξίαξρε ηδενινγία. Όκσο, δηαιεθηηθά,
ππάξρεη θαη κηα άιιε εξγαζία, απηή ηεο θαηαγγειίαο θαη ηεο εξγαζίαο ελάληηα
ζηελ θπξίαξρε ηδενινγία, ν θξηηηθφο γξακκαηηζκφο, ν νπνίνο ζπληειεί ζηελ
αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη ηεο θξηηηθήο δξάζεο, ηελ νπνία έπξεπε λα
αλαιάβεη

ν

παηδαγσγφο

πνπ

πηνζεηνχζε

ην

πνιηηηθφ

φλεηξν

ηεο

απειεπζέξσζεο (Freire, 2006).
Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη παξαθάησ νη βαζηθέο ζεσξεηηθέο παξαδνρέο
ησλ εθπξνζψπσλ ηεο θξηηηθήο πξνζέγγηζεο πνπ έρνπλ θαηαιήμεη ζηηο εμήο
δηαπηζηψζεηο:
α) ε ζεσξία ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο γίλεηαη κηα «κνξθή
αλαπαξάζηαζεο θαη έλα ζχλνιν θνηλσληθψλ πξαθηηθψλ νη νπνίεο είλαη
αλαπφζπαζηα ζπλδεκέλεο κε ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηζκηθέο θαη θνηλσληθέο
κνξθέο, θαζψο θαη κε ζπγθεθξηκέλεο ηδενινγίεο» (Aronowitz & Giroux, 1986
φπ. αλ. Γνχλαξε θαη Γξφιιηνο, 2010). Ωο απνηέιεζκα ζπκπεξαίλεηαη ε
δηαθνξεηηθφηεηα ησλ ζρνιηθψλ επηδφζεσλ ησλ καζεηψλ απφ δηάθνξα
θνηλσληθννηθνλνκηθά ζηξψκαηα, κε ηελ ππεξνρή φκσο ησλ παηδηψλ αζηηθήο
πξνέιεπζεο (Νηθνιαθάθε, 2011). ηελ πξαγκαηηθφηεηα δειαδή, ε ζρνιηθή
εθπαίδεπζε είλαη έλα δήηεκα θνηλσληθήο πξαθηηθήο θαη δηαπεξλάηαη απφ
θαλνληζηηθέο απφςεηο θαη ζρέζεηο εμνπζίαο. Δίλαη κηα πνιηηηθή δηαδηθαζία πνπ
απιψο δελ πξέπεη λα ζεσξείηαη νπδέηεξε νχηε αληηθεηκεληθή,
β) ν Apple πξνζθσλεί ηνπο λενθηιειεχζεξνπο σο νηθνλνκηθνχο
εθζπγρξνληζηέο νη νπνίνη ζέινπλ ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή (έκκεζα θαη ε
παξερφκελε γλψζε) λα επηθεληξψλεηαη ζηελ νηθνλνκία (Giroux, 2001),
Σν ζρνιείν ινηπφλ νθείιεη λα ζηεξίδεη ηε δηδαζθαιία ηνπ ζηελ
αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο ησλ παηδηψλ, ζηελ απηελέξγεηά ηνπο, ζηε
ζπκκεηνρηθή εξγαζία. Ζ ζπζηεκαηηθή επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ γηα ηελ
παξαγσγή πξσηφηππσλ, θαηλνηφκσλ κελπκάησλ, ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε
ηνπ ζηνραζκνχ γεληθά, θαη ζηελ αλάπηπμε ηνπ θξηηηθνχ ζηνραζκνχ ησλ
καζεηψλ εηδηθά. Σα παξαπάλσ απνηεινχλ βαζηθέο αξρέο ηεο Κξηηηθήο
Παηδαγσγηθήο.

Ζ

Κξηηηθή

Παηδαγσγηθή

ηάζζεηαη

ππέξ

ηνπ

ςπρηθά

ηζνξξνπεκέλνπ θαη δεκνθξαηηθά πξνζαλαηνιηζκέλνπ πνιίηε, ν νπνίνο
πξνβιεκαηίδεηαη γηα ηα θνηλσληθά δεηήκαηα ηεο επνρήο ηνπ θαη αλαδεηά
ιχζεηο. πγθεθξηκέλα αληηιακβάλεηαη θαηαζηάζεηο, θαηαλνεί πξνηεηλφκελεο
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ιχζεηο θαη ηειηθά ζπκβάιιεη ζηε ιήςε απνθάζεσλ κε δεκνθξαηηθέο
δηαδηθαζίεο.
Ζ Κξηηηθή Παηδαγσγηθή, απνηειεί καζεηνθεληξηθή εθπαίδεπζε θαζψο
απεγθισβίδεη ην άηνκν, θαη θαη΄ επέθηαζε ηνλ καζεηή, απφ θνηλσληθέο,
ζξεζθεπηηθέο λφξκεο θαη ζηεξεφηππα θαη ηνλ θαζηζηά ηθαλφ λα ζθέπηεηαη
ελάληηα πξνο ηηο αιινηξησηηθέο λφξκεο ηεο θνηλσληθήο θαζεκεξηλφηεηαο.
Πέξαλ ηεο θξηηηθήο ζθέςεο, νη καζεηέο θαιιηεξγνχλ θαη ηε δεκηνπξγηθή ηνπο
ζθέςε θαη νδεγνχληαη ζηελ παξαγσγή λέαο γλψζεο.
Μέζα απφ ηηο βησκαηηθέο δξάζεηο επίζεο νη καζεηέο πηνζεηνχλ ηελ
έλλνηα ηεο αιιειεγγχεο θαη ηεο ζπιινγηθήο ζπλείδεζεο. Δπίζεο, νη καζεηέο
καζαίλνπλ λα αληηκεησπίδνπλ θξηηηθά φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δέρνληαη θαη
ηηο αλαπηχζζνπλ θαηλνηφκα θαη δεκηνπξγηθά. Σν παξαπάλσ ππνδειψλεη φηη
κπνξνχλ, κέζσ ηεο θξηηηθήο παηδαγσγηθήο λα αλαπηχμνπλ θαη λα εμειίμνπλ ηα
ραξαθηεξηζηηθά κηαο θξηηηθά ζθεπηφκελεο πξνζσπηθφηεηαο, ε νπνία ζα ηνπο
βνεζήζεη θαη ζε άιινπο ηνκείο ηεο δσήο ηνπο, φπσο είλαη ε ζπγθξφηεζε ηεο
ζξεζθεπηηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο.
Παξάιιεια, κέζα απφ ηηο θνηλέο δξάζεηο αλαδεηθλχνληαη επέιηθηεο
δεκηνπξγηθέο ζθέςεηο αιιά θαη ζεηηθή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ κειψλ ησλ
νκάδσλ. Ζ νκαδηθή εξγαζία, ε δηαδξαζηηθφηεηα θαη ε βησκαηηθφηεηα ησλ
δξάζεσλ αλαπηχζζεη ηέινο ην ακνηβαίν ελδηαθέξνλ θαη ηε δηαπξνζσπηθή
εκπηζηνζχλε ησλ κειψλ ησλ νκάδσλ.

3.4 Σα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ησλ Θξεζθεπηηθώλ θαη ζξεζθεπηηθή
ειεπζεξία
Σν ζρνιηθφ βηβιίν απνηειεί έλα απφ ηα παιαηφηεξα κέζα δηδαζθαιίαο
θαη κάζεζεο θαη ζεσξείηαη, αθφκα θαη ζήκεξα, έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα.
Μεηαμχ ησλ θπξηφηεξσλ ιφγσλ, νη νπνίνη θαζηζηνχλ ην κέζν απηφ ηφζν
ζεκαληηθφ, είλαη φηη θαηεπζχλεη ηελ πνξεία δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο, ελψ
εθπαηδεπηηθφο θαη καζεηήο εξγάδνληαη πεξηζζφηεξν κε απηφ.

Κάπνηεο

θνξέο, ν/ε εθπαηδεπηηθφο ζρεδηάδεη ηε δηδαζθαιία ζηεξηδφκελνο/-ε απνθιεηζηηθά ζε απηφ θαη ζηηο εγθπθιίνπο πνπ ζηέιλνληαη ζηα ζρνιεία
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(αλαθνξηθά κε ελφηεηεο ηνπ βηβιίνπ πνπ ζα παξαιεηθζνχλ, πνπ ζα δηδαρζνχλ
πεξηιεπηηθά θ.ιπ.) (Μπνλίδεο, 2004).
Ζ δηδαζθαιία δηεμάγεηαη βάζεη απηνχ, ηα πεξηερφκελα κάζεζεο ηεο
ζεκαηηθήο ή επηζηήκεο πνπ δηδάζθεηαη αληινχληαη απνθιεηζηηθά απφ απηφ,
είλαη θπξίαξρν κέζν δηδαζθαιίαο. πληζηά πεγή πιεξνθφξεζεο θαη ζε θάπνηεο
πεξηπηψζεηο δξαζηεξηνπνηεί θίλεηξα ζηνπο/-ηο απνδέθηεο/-ηξηέο ηνπ, παξαθηλεί
ηνλ/-ε καζεηή/-ηξηα ζηελ απηελέξγεηα, πξνζθέξεη κηα απηφλνκε, έγθπξε θαη
γεληθήο απνδνρήο ζπιινγή πιηθνχ, ην νπνίν κπνξεί λα θαηαζηεί αληηθείκελν
επεμεξγαζίαο ρσξίο ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο (Βαζηιφπνπινο, 1994).
Δίλαη άκεζα πξνζεγγίζηκν, δεδνκέλνπ φηη νη απνδέθηεο/-ηξηέο ηνπ
αλαηξέρνπλ ζε απηφ γηα λα ειέγμνπλ, λα επαλαιάβνπλ ή λα ζπκπιεξψζνπλ
κηα γλψζε.
Δθπαηδεπηηθνί θαη καζεηέο/-ηξηεο ζεσξνχλ απαξαίηεην ην βηβιίν γηα ηε
δηδαζθαιία, θαζψο ζπληζηά γη' απηνχο/-έο, θπξίσο γηα ηνπο/-ηο δεχηεξνπο/-εο,
ηελ θχξηα πεγή άληιεζεο ηεο πιεξνθνξίαο εληφο θαη εθηφο ζρνιείνπ, θαη δελ
κπνξνχλ λα θαληαζηνχλ ηε δηδαζθαιία ρσξίο απηφ.
Δθηφο ησλ παξαπάλσ, ηα ζρνιηθφ βηβιίν είλαη δπλαηφλ λα αζθήζεη,
εθάζηνηε, ηηο παξαθάησ ιεηηνπξγίεο, νη νπνίεο αθνξνχλ ηνλ/-ελ εθπαηδεπηηθφ
θαη ηνλ/-ε καζεηή/-ηξηα, αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο θαη αιιειεμαξηψληαη
(Γηαγθάδνγινπ, 2005, 2005α):
Γηαθνξνπνηεί ηε ζρνιηθή εξγαζία. Με ηε κνξθή θαη ηε δνκή ηνπ (π.ρ.
γξακκηθή παξνρή πιεξνθνξηψλ θαηά ην πξφηππν ησλ αθαδεκατθψλ βηβιίσλ ή
εξγαζηεξηαθφ βηβιίν) κπνξεί λα πξνζδηνξίδεη ηηο κνξθέο θαη ηηο κεζφδνπο
δηδαζθαιίαο, λα πξνηξέπεη γηα ζπγθξφηεζε νκάδσλ, δηεξεπλεηηθή θαη
ζπλεξγαηηθή κάζεζε θ.ιπ. πκβάιιεη ζηελ θνηλσληθνπνίεζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ. Απνηειεί βαζηθφ εξγαιείν ηεο ζρνιηθήο θνηλσληθνπνίεζεο, θαζψο
επηρεηξείηαη κέζσ απηνχ ε εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ κε ηελ θνηλσληθή
πξαγκαηηθφηεηα θαη ηηο θνηλσληθέο αμίεο.
Αλαθνξηθά κε ηελ έξεπλα ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ αθεηεξία ηεο
απνηέιεζε, αθελφο, ε δηαπίζησζε φηη ην ζρνιηθφ βηβιίν ζπληζηά έλα απφ ηα
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κέζα κεηάδνζεο γλψζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο/-ηο καζεηέο/-ηξηεο θαη
ηνπο εθπαηδεπηηθνχο εληφο θαη εθηφο ηνπ ζρνιείνπ θαη ε πεπνίζεζε φηη απηφ
επηδξά ζηνπο απνδέθηεο/-ηξηέο ηνπο -κέζσ ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ αζθεί - ζε
γλσζηηθφ,

ζπλαηζζεκαηηθφ

(δηακφξθσζε

ζηάζεσλ,

ζηεξενηχπσλ,

πξνθαηαιήςεσλ, εηθφλσλ ερζξνχ) θαη θαλνληζηηθφ επίπεδν θαη αθεηέξνπ,
θπξίσο απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1970 θαη εμήο, ε ζεψξεζή ηνπ σο κέζνπ
πνιηηηθνχ, πιεξνθνξηαθνχ θαη παηδαγσγηθνχ (Politicum, informatorium et
Paedagogicum) θαη σο πξντφληνο θαη παξάγνληα θνηλσληθψλ δηαδηθαζηψλ.
Ζ ελαζρφιεζε κε ηα ζρνιηθά βηβιία μεθίλεζε ζην ηέινο ηνπ 19νπ
αηψλα θαη ζηηο αξρέο ηνπ 20νχ ζην πιαίζην ηεο Αγσγήο γηα ηελ Δηξήλε. Ζ
εξεπλεηηθή απηή θαηεχζπλζε ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ θαηά ηελ πξψηε θιαζηθή
ηεο πεξίνδν (έσο ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970) εζηηάζηεθε ζηελ
επηζήκαλζε ησλ πξνθαηαιήςεσλ, ησλ ζηεξενηχπσλ θαη ησλ εηθφλσλ ερζξνχ
αλαθνξηθά κε άιινπο ιανχο ζηα ζρνιηθά βηβιία θαη είρε σο ζηφρν ηε
δηαηχπσζε πξφηαζεο γηα ηελ αλαζεψξεζή ηνπο, ψζηε λα δχλαληαη λα
ζπκβάιινπλ ζηελ αιιεινθαηαλφεζε θαη ζπλεξγαζία ησλ ιαψλ. Οη φξνη
«Δξγαζία κε ηα ζρνιηθά βηβιία» (Schulbucharbeit) θαη «Γηεξεχλεζε (κειέηε)
ζρνιηθψλ

βηβιίσλ»

(Schulbuchkunde,

Textbook

Investigation),

πνπ

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηελ πεξίνδν απηή, ζπλδένληαη κε ηνπο φξνπο
«Αλαζεψξεζε ζρνιηθψλ βηβιίσλ» (Schulbuchrevision, Textbook Revision) ή
«Βειηίσζε

ζρνιηθψλ

βηβιίσλ»

(Schulbuchverbesserung,

Textbook

Improvement). Ζ βειηίσζε ησλ βηβιίσλ ζα ήηαλ δπλαηή κε δχν ηξφπνπο, κε
ηελ απάιεηςε απφ απηά ησλ ζθαικάησλ, ησλ αλαιεζεηψλ, ησλ ππεξβνιψλ
αλαθνξηθά κε άιινπο ιανχο θαη ζξεζθείεο, αιιά θαη κε ηελ πξφζζεζε ζ' απηά
«θαηάιιεισλ» ζηνηρείσλ ή ηε ζπγγξαθή επηζηεκνληθά «νξζψλ» θεηκέλσλ,
απαιιαγκέλσλ απφ ζθάικαηα, αλαιήζεηεο, ζηεξεφηππα θαη εζληθηζηηθά
ζηνηρεία.
Απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 ζεκεηψζεθε κεηάβαζε ηεο ελ
ιφγσ έξεπλαο απφ ηνλ πξαθηηθφ-πξαγκαηηζηηθφ (αλαζεψξεζε ή βειηίσζε)
πξνζαλαηνιηζκφ π.ρ θαηά ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν ζηελ πξνζπάζεηα γηα
ζεσξεηηθή ζεκειίσζή ηεο θαη γηα ζπγθξφηεζε θαηάιιεισλ εξεπλεηηθψλ
εξγαιείσλ θαη κεζφδσλ. Σε κεηάβαζε απηή ππνδειψλεη θαη ν έθηνηε
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ρξεζηκνπνηνχκελνο φξνο «Γηεζλήο έξεπλα (ή δηεξεχλεζε) ζρνιηθψλ βηβιίσλ.
Ζ Γηεζλήο Έξεπλα ρνιηθψλ Βηβιίσλ κε θξηηήξην ηνπο εξεπλεηηθνχο ηεο
άμνλεο, φπσο απηνί έρνπλ πξνζδηνξηζηεί ζηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ απφ ην
Ηλζηηηνχην γηα ηε Γηεζλή 'Έξεπγα ησλ ρνιηθψλ Βηβιίσλ ηαπηίδεηαη κε ηελ
έξεπλα ησλ ρνιηθψλ Βηβιίσλ ππφ ην πξίζκα ηεο Παηδαγσγηθήο ηεο Δηξήλεο
θαη ζήκεξα αληηθείκελφ ηεο απνηειεί νηηδήπνηε αθνξά ζε έλαλ πνιηηηζκφ
εηξήλεο (Culture of peace).
Οη εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ κεηά ηε
δεθαεηία ηνπ 1970 είραλ σο απνηέιεζκα ηε δηεχξπλζε ηνπ εξεπλεηηθνχ απηνχ
πεδίνπ. Ζ αλαζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο θαηαδεηθλχεη φηη ε ζρεηηθή
έξεπλα αθνξά ζε έμη πεδία (ηα νπνία, πνιιέο θνξέο, δελ έρνπλ δηαθξηηά φξηα
κεηαμχ ηνπο), ηα εμήο (Μπνλίδεο 1998,):
Σν ζρνιηθφ βηβιίν σο informatorium. Ζ έξεπλα απηή εμεηάδεη ην βηβιίν
σο κέζν δηδαζθαιίαο θαη επηθνηλσλίαο θαη εζηηάδεηαη ζε δεηήκαηα ηνπ
πεξηερνκέλνπ θαη αλαγλσζηκφηεηαο ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ, δειαδή ζηε
κνξθή, ζηε ρξήζε θαη ζηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο, θαζψο θαη
ζην

δήηεκα

ηεο

επηινγήο

ηεο

χιεο

θαη

ησλ

επηζηεκνληθψλ

πιεξνθνξηψλ/γλψζεσλ. Πνιιέο ζρεηηθέο έξεπλεο έρνπλ δηεμαρζεί ζηα θξάηε
ηνπ πξψελ Τπαξθηνχ νζηαιηζκνχ (Αλαηνιηθή Γεξκαλία, . Έλσζε}, αιιά
ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ έρνπλ δείμεη θαη εξεπλεηέο/-ηξηεο απφ ηελ Ακεξηθή, ηελ
Απζηξία, ηε Γαιιία, ηε Ννξβεγία θαη ηε νπεδία.
Ζ θξηηηθή θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ αληηιήςεσλ. ην πεξηερφκελν ησλ
βηβιίσλ εμεηάδνληαη θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο αληηιήςεηο, Π.ρ. αληηιήςεηο
αλαθνξηθά κε ηνλ «άιιν» θαη ε εηθφλα πνπ δεκηνπξγείηαη κέζσ ησλ ζρνιηθψλ
βηβιίσλ γη' απηφλ. Ζ ζρεηηθή έξεπλα απνβιέπεη ζηελ άζθεζε θξηηηθήο ζηα
βηβιία ζρεηηθά κε ζέκαηα πνπ ραξαθηήξηδαλ ηα βηβιία ηνπ παξειζφληνο θαη
πξνζαλαηνιίδεηαη ζηελ εμέηαζε ζεκάησλ ηεο Παηδαγσγηθήο ηεο Δηξήλεο,
φπσο είλαη ε εηξήλε, ν αθνπιηζκφο, ν ππνζηηηζκφο, ε νηθνινγία, ν ξαηζηζκφο,
ην θχιν, νη κεηνλφηεηεο, νη πξνθαηαιήςεηο, αιιά θαη νη ζεζκνί, νη αμίεο, ηα
πξφηππα, νη θνηλσληθέο εμειίμεηο θαη ε απνηξνπή πνιηηηθν-ηδενινγηθψλ
ρεηξαγσγήζεσλ.
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Ζ πνιηηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ. Οη εξεπλεηέο/-ηξηεο ηνπ
πεδίνπ απηνχ αζρνινχληαη κε ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο, έγθξηζεο θαη
εηζαγσγήο ελφο βηβιίνπ ζηε ζρνιηθή ηάμε, ηε ζρέζε απηήο ηεο δηαδηθαζίαο κε
ηελ πνιηηηθή.
Σν ηδενινγηθφ εξψηεκα, ην νπνίν ζρεηίδεηαη κε εζληθά, ζξζθεπηηθά ή
θξαηηθά ηδενινγηθά κελχκαηα πνπ κεηαβηβάδνπλ ηα ζρνιηθά βηβιία ζηνπο/-ηο
απνδέθηεο/-ηξηέο ηνπο.
Σν ζρνιηθφ βηβιίν σο Padagogikum. Ζ έξεπλα απηή αλαθέξεηαη ζηα
παηδαγσγηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα δηέπνπλ έλα ζρνιηθφ βηβιίν. Με
άιια ιφγηα, εξεπλά ηηο δηδαθηηθέο πξνυπνζέζεηο ηνπ βηβιίνπ (αλ ηα θείκελα
θαη νη αζθήζεηο θηλεηνπνηνχλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ καζεηή, αλ επηηπγράλνληαη νη
ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο δηδαζθαιίαο κέζσ ηνπ βηβιίνπ, αλ ηα θείκελα είλαη
θαηαλνεηά, αλ δηαθνξνπνηεί ηε ζρνιηθή εξγαζία θ.ιπ.).
Σέινο, ην ζρνιηθφ βηβιίν πξνζεγγίδεηαη, ζε ζρέζε θαη κε ηα παξαπάλσ,
σο παξάγνληαο θνηλσληθνπνίεζεο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ θαηά ηε δηαδηθαζία
κάζεζεο θαη σο κέζν ηνπ νπνίνπ ε βειηίσζε ζα επηθέξεη ηελ πνηνηηθή
αλαβάζκηζε ηεο εθπαίδεπζεο, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο ζα ζπκβάιιεη ζηελ
επίιπζε θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ.
πλνςίδνληαο, ε παξαπάλσ πνηθηιία θαη ην εχξνο ηνπ πεδίνπ ηεο
έξεπλαο ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ είλαη δπλαηφλ λα παξνπζηαζηεί ζηελ αθφινπζε
ηξηπιή ηππνινγία:
ηελ έξεπλα πνπ έρεη σο αληηθείκελν ηε «δηαδηθαζία», ηνλ «θχθιν
δσήο» ηνπ βηβιίνπ.
ηελ έξεπλα πνπ κειεηά ην «πξντφλ», ην πθηζηάκελν ζρνιηθφ βηβιίν σο
κέζν επηθνηλσλίαο. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ εξεπλψλ πνπ έρνπλ δηεμαρζεί έσο
ζήκεξα εληάζζεηαη ζ' απηή ηελ θαηεγνξία. Με θξηηήξην δε ηε ζεκαηνινγία
ηνπο, νη κειέηεο απηέο είλαη δπλαηφλ λα δηαθξηζνχλ (Καηζηακάλεο, 2004):
α. ηηο έξεπλεο πνπ εμεηάδνπλ ην πεξηερφκελν ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ
ππφ ην πξίζκα ηεο Παηδαγσγηθήο ηεο Δηξήλεο.
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β. ηηο έξεπλεο πνπ έρνπλ σο ζηφρν ηελ αλάιπζε ηνπ ηδενινγηθνχ
πεξηερνκέλνπ ησλ βηβιίσλ (π.ρ. ηδενινγία, ζεζκνί, αμίεο, θαλφλεο, πξφηππα).
γ. ηηο έξεπλεο ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ απφ επηζηεκνληθή θαη
παηδαγσγηθή άπνςε, πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ε θαηαιιειφηεηά ηνπο σο
κέζνπ δηδαζθαιίαο.
ηελ έξεπλα πνπ έρεη σο αληηθείκελν ηελ «απνδνρή» ηνπ βηβιίνπ θαη
ηελ επίδξαζή ηνπ -σο παξάγνληα θνηλσληθνπνίεζεο ζηνπο/-ηο καζεηέο/-ηξηεο
θαη ζηνπο/-ηο εθπαηδεπηηθνχο, αιιά θαη ελ γέλεη ζηελ θνηλσλία.
Οη εξεπλεηέο/-ηξηεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηα παξαπάλσ εξεπλεηηθά
πεδία έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ηξία βαζηθά πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε
ην αληηθείκελφ ηνπο:
Σν ζεσξεηηθφ, ην νπνίν αθνξά ζηελ απνπζία κηαο ζεσξίαο γηα ην
ζρνιηθφ βηβιίν θαη κε ηηο κε επαθξηβψο πξνζδηνξηζκέλεο δηδαθηηθέο θαη
κεζνδνινγηθέο ιεηηνπξγίεο ελφο ζρνιηθνχ βηβιίνπ.
Σν εκπεηξηθφ, ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηελ ειιηπή γλψζε αλαθνξηθά κε ην
δήηεκα ησλ επηδξάζεσλ πνπ αζθεί ην ζρνιηθφ βηβιίν ζε εθπαηδεπηηθνχο θαη
καζεηέο/-ηξηεο εληφο θαη εθηφο ζρνιείνπ.
Σν κεζνδνινγηθφ, ην νπνίν αθνξά ζηελ απνπζία έσο ηψξα ελφο
κεζνδνινγηθνχ νξγάλνπ πνπ ζα ζπκβάιιεη ζηελ εμέηαζε ησλ πνηθίισλ πηπρψλ
ελφο ζρνιηθνχ βηβιίνπ, ζην ζρεκαηηζκφ ησλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο θαη
γεληθά ζηελ αλάπηπμε ησλ εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζην πιαίζην ηεο
έξεπλαο ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ.
Αλαθνξηθά κε ηνλ ηειεπηαίν εξεπλεηηθφ πεξηνξηζκφ, νη ηερληθέο θαη νη
κέζνδνη πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ έξεπλα ηνπ θεηκέλνπ ησλ ζρνιηθψλ
βηβιίσλ, θπξίσο απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1970 θαη κεηά, ε επηινγή ησλ νπνίσλ
είλαη, εθάζηνηε, ζπλάξηεζε ησλ ζηφρσλ ηεο έξεπλαο θαη ησλ παξαδνρψλ ηνπ/εο εξεπλεηή/-ηξηαο, έρνπλ σο εμήο:
Οη

παξαδνζηαθέο

ηερληθέο

θαη

κέζνδνη

πνπ

θαη'

αξράο

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ αλάιπζε ησλ ηζηνξηθψλ πεγψλ θαη ζηελ εξκελεία ησλ

43

ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ (πεξηγξαθηθή-αλαιπηηθή, παξαδνζηαθή-ηζηνξηθή ή θαη
εξκελεπηηθή κέζνδνο), π.ρ. ε κέζνδνο ηεο ινγνηερληθήο εξκελείαο.
Ζ

εξκελεία

ησλ

ζρνιηθψλ

βηβιίσλ

βάζεη

κηαο

ζεσξίαο.

Ζ

θνηλσληνινγηθή αλάιπζε.
Πξνζεγγίζεηο

πνπ

αλαπηχρζεθαλ

ζηελ

Κνηλσληνινγία

θαη

πξνζαξκνζκέλεο αμηνπνηήζεθαλ ζηελ έξεπλα ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ.
Ζ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ, πνζνηηθή θαη πνηνηηθή, ε νπνία πξνέξρεηαη
απφ ηελ Κνηλσληνινγία θαη ηελ Δπηθνηλσληνινγία θαη απνηειεί έσο ηψξα ηελ
θχξηα κέζνδν ηεο έξεπλαο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ.
Ζ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ ππφ ην πξίζκα ηεο ηδενινγηθν-θξηηηθήο
κεζφδνπ, ε νπνία βξίζθεη ηα ζεσξεηηθά ηεο εξείζκαηα ζηελ «θξηηηθή ζεσξία»
ηεο ρνιήο ηεο Φξαλθθνχξηεο θαη δνθηκάζηεθε απφ θάπνηνπο/-εο εξεπλεηέο/ηξηεο ζηελ έξεπλα ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ ζηε δεθαεηία ηνπ 1970.
Σα «εηδηθά εξγαιεία γηα ηελ έξεπλα ησλ βηβιίσλ» (Schulbuchrastern),
πνπ αλαπηχρζεθαλ ζηνλ γεξκαλφθσλν ρψξν, γηα παξάδεηγκα ην Δξεπλεηηθφ
εξγαιείν γηα ηελ αλάιπζε εγθεθξηκέλεο ζεηξάο βηβιίσλ θαη ην Reutlinger
Raster γηα ηελ αλάιπζε θαη αμηνιφγεζε ζρνιηθψλ βηβιίσλ θαη ζπλνδεπηηθψλ
κέζσλ.
Ζ ζεκεησηηθή αλάιπζε, ζε ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο.
Ζ πξνεξρφκελε απφ ηελ Κνηλσλην-γισζζνινγία «αλάιπζε ιφγνπ»
(discourse analysis) θαη θπξίσο ε «θξηηηθή αλάιπζε ιφγνπ» απφ ηε δεθαεηία
ηνπ 1990 θαη εμήο.
Ωζηφζν, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζηηο έσο ζήκεξα έξεπλεο ηνπ
«πξντφληνο» έρεη δνζεί βαξχηεηα ζηε ιεθηηθή επηθνηλσλία (θείκελν) θαη έρεη
παξακειεζεί ε εηθνλνγξαθηθή επηθνηλσλία θαη ηππνγξαθία, ην πεξη-θείκελν,
θαζψο θαη φηη απφ ηηο παξαπάλσ κεζφδνπο θαη ηερληθέο νη πιένλ
ρξεζηκνπνηνχκελεο κέζνδνη ζηελ έξεπλα απηή είλαη ε εξκελεπηηθή κέζνδνο, ε
αλάιπζε πεξηερνκέλνπ θαη, θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα, ε αλάιπζε ιφγνπ.
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Αλαθνξηθά

κε

ηελ

έξεπλα

ηεο

εηθνλνγξάθεζεο

ησλ

βηβιίσλ,

εηδηθφηεξα, έρνπλ δηεμαρζεί δηεζλψο ειάρηζηεο έξεπλεο, κνινλφηη ε έξεπλα ηεο
παξακέηξνπ απηήο είλαη ζεκαληηθή, δηφηη:
Ζ ηππνγξαθία πξνζθέξεη ζχγρξνλεο δπλαηφηεηεο: ε γξαθηθή δνκή ηνπ
πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ (π.ρ. ππθλφηεηα θαη κνξθή ησλ ραξαθηήξσλ, ρξψκα)
είλαη δπλαηφλ λα επεξεάδεη ηελ αλαγλσζηκφηεηα ηνπ θεηκέλνπ θαη ηελ
ηεξάξρεζε ησλ ζπγθείκελσλ κελπκάησλ .
Ζ εηθνλνγξάθεζε ησλ βηβιίσλ επηηειεί έλα πιήζνο ιεηηνπξγηψλ.
Οη εηθφλεο θαη ηα εηθαζηηθά ζεκεία πνπ πεξηέρνληαη ζηα βηβιία θέξνπλ
θαηαδεινχκελα θαη ζπκπαξαδεινχκελα κελχκαηα, ηα νπνία θάπνηεο θνξέο
δελ εθθξάδνληαη ιεθηηθά ζηα θείκελα ή έξρνληαη ζε αληίζεζε θαη κε ην
ιεθηηθφ κέξνο ηεο ελφηεηαο.
Σα εκπεηξηθά επξήκαηα ησλ ζρεηηθψλ εξεπλεηηθψλ πεδίσλ (visual
literacy, infology) θαηαδεηθλχνπλ φηη:
α. Έλαο κεγάινο αξηζκφο εηθφλσλ έρεη επίπησζε ζ' έλα θείκελν θαη
αζθεί ζπρλά απξνζδφθεηεο ζπλαηζζεκαηηθέο επηδξάζεηο.
β. Οη εηθφλεο είλαη δπλαηφλ λα αλαιάβνπλ έλα ξφιν ζπκπιήξσζεο ηνπ
θεηκέλνπ ζηε δηαδηθαζία κάζεζεο, αιιά θαη λα αληηκεησπηζηνχλ σο απηφλνκεο
πεγέο πιεξνθνξίαο.
πλεπψο, ε ζπγθξφηεζε δφθηκσλ κεζνδνινγηθψλ εξγαιείσλ γηα ηελ
έξεπλα ηνπ πεξηθεηκέλνπ ησλ βηβιίσλ είλαη ζήκεξα απαξαίηεηε. Ζ παξαγσγή
θάπνησλ εξγαιείσλ εηδηθψλ γηα ηελ έξεπλα ηεο εηθνλνγξάθεζεο (π.ρ.
Μπνλίδεο 1998), ε εμέηαζε ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ σο πνιπ-ηξνπηθνχ θεηκέλνπ
θαη ε «γξακκαηηθή ηνπ νπηηθνχ θεηκέλνπ», πνπ παξνπζηάδσ παξαθάησ,
κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή.
Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη ε ζεκαληηθή ζεκαζία ηνπ ζρνιηθνχ
εγρεηξηδίνπ θαη δε ηνπ εγρεηξηδίνπ ησλ Θξεζθεπηηθψλ πνπ κειεηά ε παξνχζα
εξγαζία γηα ηε ζπγθξφηεζε γλψζεσλ ζηνπο καζεηέο. Απφ ηελ παξνχζα
ελφηεηα δηαπηζηψλεηαη πσο ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην ησλ Θξεζθεπηηθψλ ή ζα
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πξέπεη λα αλακνξθσζεί βάζεη ησλ παξαπάλσ πξνηάζεσλ ή ηειηθά λα ζεσξεζεί
σο κάζεκα επηινγήο γηα ηηο κεγαιχηεξεο ηάμεηο θαη γηα ηηο κηθξφηεξεο κάζεκα
επηινγήο κε ηε ζπλαίλεζε ησλ γνληψλ ησλ καζεηψλ. Μφλνλ έηζη ζα κπνξέζεη
λα

επέιζεη

ε

ζξεζθεπηηθή

ειεπζεξία

ζην

εθπαηδεπηηθφ

ζχζηεκα

(Βαζηιφπνπινο, 2005; Γηαγθάδνγινπ, 2007).
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πκπεξάζκαηα
θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ήηαλ λα κειεηήζεη ηε ζξεζθεπηηθή
ειεπζεξία ζε ζπλδπαζκφ κε ην κάζεκα ησλ ζξεζθεπηηθψλ ζηα ειιεληθά
ζρνιεία. Ζ ζξεζθεία πνπ επηθξαηεί ζηελ Διιάδα είλαη ε ζξεζθεία ηεο
Αλαηνιηθήο Οξζφδνμεο Δθθιεζίαο ηνπ Υξηζηνχ. Βαζηθή επηδίσμε γηα ην
ειιεληθφ θξάηνο, είλαη λα αλαπηχμεη ηελ εζληθή θαη ζξεζθεπηηθή ζπλείδεζε
ηνπ καζεηή ψζηε λα ηνλ δηαπιάζεη ζε ειεχζεξν θαη ππεχζπλν πνιίηε.
Ωζηφζν ε ζξεζθεπηηθή ειεπζεξία απνηειεί αλαθαίξεην δηθαίσκα πνπ
ζεκειηψλεη θάζε αλζξψπνπ, ην θξάηνο δελ πξέπεη λα επεκβαίλεη ζε απηφ, νχηε
λα παξεκπνδίδεη ην άηνκν ή λα ηνπ επηβάιεη ην ζξήζθεπκά ηνπ ή λα
δηακνξθψλεη ζεηηθέο ή αξλεηηθέο ζηάζεηο γηα ζπγθεθξηκέλε/εο ζξεζθεία/εο.
Σν λέν πξφγξακκα ζπνπδψλ ησλ Θξεζθεπηηθψλ βαζίδεηαη θπξίσο ζηα
ζξεζθεηνινγηθά ζηνηρεία θαη ζηνλ κεγάιν αξηζκφ αλαθνξψλ ζε άιιεο
ζξεζθείεο. Ζ χπαξμε αλαθνξψλ ζε άιιεο ζξεζθείεο αηηηνινγείηαη σο
δηεξεχλεζε ηεο ζξεζθεπηηθήο παηδείαο. Πξνθεηκέλνπ γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο
ζξεζθεπηηθήο ειεπζεξίαο απαηηνχληαη καζεηνθεληξηθέο κέζνδνη δηδαζθαιίαο
φπσο είλαη ε κέζνδνο project (δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο χιεο), ε δηαινγηθή
κνξθή κάζεζεο – ζπδήηεζε θαη ν κηληηαθφο γξακκαηηζκφο.
Ζ ζρέζε κεηαμχ ησλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ θαη ησλ ζρνιηθψλ
εγρεηξηδίσλ είλαη άκεζε θαζψο ηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα είλαη εθείλα πνπ
θαζνξίδνπλ ηε κνξθή θαη ην πεξηερφκελν ησλ εγρεηξηδίσλ. Σν ειιεληθφ
εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα κέζα απφ ην επίζεκν αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαιιηεξγεί
ηα ζξεζθεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζεσξνχληαη θξηηήξηα ηεο ζξεζθεπηηθήο
ηδηαηηεξφηεηαο, ελψ νηηδήπνηε δηαθνξεηηθφ ζεσξείηαη έμσ απφ ηελ επίζεκε
ζξεζθεία

θαη

ζπλήζσο

απνξξίπηεηαη,

αθνχ

ε

επίζεκε

ζξεζθεία

πξνζδηνξίδεηαη ηζηνξηθά θαη κέζα απφ ηηο δηαθνξέο ηνπο ζε ζχγθξηζε κε άιιεο
ζξεζθείεο (Αβδειά, 1997).

Σα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ησλ Θξεζθεπηηθψλ

ζην πιαίζην κηαο πνιπθπιεηηθήο-πνιππνιηηηζκηθήο θνηλσλίαο θαη θαη’
επέθηαζε ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα νθείινπλ λα ιακβάλνπλ έλαλ ηδηαίηεξν
ραξαθηήξα, απηφλ ηεο δηακεζνιάβεζεο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ πνιηηηζκψλ, πνπ
«θνπβαινχλ» νη καζεηέο.
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Ζ αλαζεψξεζε ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ ησλ Θξεζθεπηηθψλ θαη
θαη’ επέθηαζε θαη ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ πξνζθέξνπλ κηα δηπιή
δπλαηφηεηα. Απφ ηε κηα πιεπξά, επηρεηξείηαη ε εθηίκεζε ηεο εζληθήο
πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο, θαη απφ ηελ άιιε ε έληαμή ηεο ζε ππεξεζληθφ θαη
δηαπνιηηηζκηθφ επίπεδν, κε ηελ επθαηξία ηεο επξσπατθήο νινθιήξσζεο πνπ
πξνβιέπεη ε ζπλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη θαη ηεο παξνπζίαο ησλ εμσ-θνηλνηηθψλ
κεηαλαζηψλ ζηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σα πξνγξάκκαηα γηα
ην λεπηαγσγείν θαη ην δεκνηηθφ ζρνιείν, αιιά θαη γηα ην γπκλάζην θαη ην
ιχθεην, πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ κε βάζε απηέο ηηο θαηεπζχλζεηο (Banks, 2004).
Σν κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ πξέπεη κε ηνλ πνιπδηάζηαην πνιηηηζκηθφ
ραξαθηήξα ηνπ λα ζπκβάιιεη ζηελ άκβιπλζε θαη απάιεηςε ησλ ζηεξενηχπσλ
θαη

πξνθαηαιήςεσλ

θαη

ζηελ

πξνψζεζε

ηνπ

αιιεινζεβαζκνχ,

ηεο

αιιεινγλσξηκίαο θαη ηεο αιιειναλαγλψξηζεο, ε απηφ ην πιαίζην, ην κάζεκα
ησλ Θξεζθεπηηθψλ δελ είλαη κφλν ην κέζν ηεο γλσξηκίαο κε δηαθνξεηηθνχο
πνιηηηζκνχο αιιά θαη ε αθεηεξία γηα ηελ επεμεξγαζία ηεο παλαλζξψπηλεο
αλάγθεο γηα δεκηνπξγία, ηεο δηακφξθσζεο ζρέζεο κεηαμχ θπξίαξρνπ
πνιηηηζκνχ θαη

άιισλ

πνιηηηζκψλ.

Ωο

εθ ηνχηνπ

ην κάζεκα

ησλ

Θξεζθεπηηθψλ ζήκεξα ζα πξέπεη λα πξνεηνηκάδεη ηνπο απξηαλνχο πνιίηεο κηαο
δεκνθξαηηθήο θαη πνιππνιηηηζκηθήο θνηλσλίαο.
Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη ε ζεκαληηθή ζεκαζία ηνπ καζήκαηνο ησλ
Θξεζθεπηηθψλ γηα ηε ζπγθξφηεζε γλψζεσλ ζηνπο καζεηέο. Οινθιεξψλνληαο
ζα κπνξνχζε λα εηπσζεί πσο ην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ ή ζα πξέπεη λα
αλακνξθσζεί ζηε βάζε ηεο δηαπνιηηηζκηθφηεηαο ή ηειηθά λα ζεσξεζεί σο
κάζεκα επηινγήο γηα ηηο κεγαιχηεξεο ηάμεηο θαη γηα ηηο κηθξφηεξεο κάζεκα
επηινγήο κε ηε ζπλαίλεζε ησλ γνληψλ ησλ καζεηψλ. Μφλνλ έηζη ζα κπνξέζεη
λα επέιζεη ε ζξεζθεπηηθή ειεπζεξία ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα.
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Παξαξηήκαηα
Πίλαθαο 1. Πξόγξακκα πνπδώλ Γπκλαζίνπ. Η ζξεζθεία ζηε δσή, ζηελ
ηζηνξία θαη ζηνλ πνιηηηζκό
Α΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ:

Β΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ:

Πνξεία θαη αλάπηπμε

Πνξεία

(46 ώξεο)

αληηζέζεηο

νηθνπκεληθό

(48 ώξεο)

(48 ώξεο)

1. Μεγαιψλνπκε θαη

1. Μπνξνχλ νη

1. Ζ Υξηζηηαλνζχλε

αιιάδνπκε (2 δίσξα)

άλζξσπνη λα εηθνλίδνπλ

ζηνλ ζχγρξνλν θφζκν (2

ηνλ Θεφ; (2 δίσξα)

δίσξα)

2. Ζ ζπλάληεζε ηνπ

2. Πνηνο είλαη ν Θεφο

2. Σν δήηεκα ηεο

Υξηζηηαληζκνχ κε ηνλ

ησλ Υξηζηηαλψλ; «Σίλα

ζξεζθείαο ζηε

Διιεληζκφ (3 δίσξα)

κε ιέγνπζηλ νη

ζχγρξνλε Δπξψπε (2

άλζξσπνη είλαη;» (2

δίσξα)

κέζα

Γ΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ:
από Από

ην

ηνπηθό

ζην

δίσξα)
3. Πψο δνπλ νη

3. Πνηνο είλαη ν

3. χγρξνλεο

Υξηζηηαλνί; Ζ λέα δσή

άλζξσπνο; (2 δίσξα)

ζξεζθεπηηθέο κνξθέο

ηεο Δθθιεζίαο (2

ζηελ Οξζνδνμία θαη

δίσξα)

ζηνλ θφζκν (1 δίσξν)

4. Πψο παίξλνληαη νη

4. Δκείο θαη νη «άιινη»

4. «Πνχ είλαη ν Θεφο;»:

απνθάζεηο

(2 δίσξα)

Ζ νδχλε ηνπ ζχγρξνλνπ

(2 δίσξα)

θφζκνπ θαη ην αίηεκα
ηεο ζσηεξίαο απφ ην
θαθφ (2 δίσξα)

5.Μνλνζετζηηθέο

5. Γηάζπαζε θαη

5. Διπίδα θαη αγψλαο

ζξεζθείεο: Ηνπδατζκφο

αληηπαιφηεηα ζηηο

γηα ηε κεηακφξθσζε

θαη Ηζιάκ (2 δίσξα)

ζξεζθείεο (2 δίσξα)

ηνπ θφζκνπ (2 δίσξα)

6. Θξεζθεπηηθέο

6. Οξζνδνμία θαη Νένο

6. Απφ ηελ αξρή έσο ην

αλαδεηή ζεηο ηεο

Διιεληζκφο (2 δίσξα)

ηέινο ηνπ θφζκνπ (-)
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καθξηλήο Αλαηνιήο (1
δίσξν)
7. Γηεπξχλνληαο ηηο
εκπεηξίεο καο /
Υηίδνληαο ηνλ θφζκν
καο (Project) (3 δίσξα)
(Πεγή: Τπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο & Θξεζθεπκάησλ, 2016, ζ.10-11)
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Πίλαθαο 2. Πξόγξακκα πνπδώλ ζηα Θξεζθεπηηθά Γεληθνύ Λπθείνπ
Α ηάμε

Β ηάμε
Θεφο

Γ ηάμε

Άλζξσπνο

Αλαδήηεζε

Απνθάιπςε

Γηιιήκαηα

Δπηζηήκε

/Πξφζσπν

ηνπ Θενχ

Γεκηνπξγία

Σερλνινγία

Απηνγλσζία

Βίσκα

Γελεηηθή

Δπηθνηλσλία

Λχηξσζε

Οηθνινγία

Ήζνο

Αζεΐα

Αγηφηεηα
Θξεζθεπηη Πίζηε
-θφηεηα

Κνηλφηεηα

Αμίεο

Καθφ

Ηεξφηεηα

Πξνθιήζεη

Πινχηνο

Λαηξεία

Αληακνηβή

ο

Δξγαζία

Πξνζεπρή

Παξάδνζε

πκβίσζε

Γηνξηή

Μχεζε

Δπαλάζηαζε

σηεξία

Ηεξνζχλε/Ηεξαηείν

Δθθιεζία

Θξεζθεία

Κνηλσλία

Πνιίηεο

Όξακα

Δπραξηζηία

ηεξεφηππα

Δηξήλε

Δλφηεηα

Πνιππνιηηηζκηθφη

Γηθαηνζχλε

Σαπηφηεηα

ε-ηα

Δπηπρία

Όξηα/λφκνο

Γηάινγνο

Μεηακφξθσζ

Δθθνζκίθεπζε

ε

Διεπζεξία

Πνιηηηζκφ

Γιψζζα

Αγάπε

ο

Μχζνο

Γηθαηψκαηα

Έθθξαζε

Ηζφηεηα

Ηζηνξία

Δπζχλε

Οηθνπκεληθφηεηα

Ακαξηία

Ζζηθή

Βηνεζηθή

Θάλαηνο

Έξσηαο

Αδηθία

Εσή

Φαλαηηζκφο

πγρψξεζε

Τπνδνχισζ

Δηεξφηεηα

ε/εμάξηεζε
(Πεγή: Τπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο & Θξεζθεπκάησλ, 2016, ζ.17)
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