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ΔΠΑ 2007-13\Δ.Π. Δ&ΓΒΜ\Α.Π. 1-2-3 

«ΝΔΟ ΥΟΛΔΙΟ (χολείο 21
ου

 αιώνα) – Νέο Ππόγπαμμα πουδών, Οπιζόντια Ππάξη»  

MIS: 295450 

Με ςυγχρηματοδότηςη τησ Ελλάδασ και τησ Ευρωπαΰκήσ Ένωςησ (Ε. Κ. Τ.) 

 

Ψο παρόν ζργο ζχει παραχκεί από το Υαιδαγωγικό Λνςτιτοφτο ςτο πλαίςιο 

υλοποίθςθσ τθσ Υράξθσ «ΝΕΟ ΧΟΛΕΙΟ (χολείο 21ου αιϊνα) – Νζο πρόγραμμα 

ςπουδϊν, ςτουσ Άξονεσ Προτεραιότθτασ 1,2,3 – Οριηόντια Πράξθ», με κωδικό MIS 

295450 και ειδικότερα ςτο πλαίςιο του Ωποζργου 1: «Εκπόνηςη Προγραμμάτων 

Σπουδών Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ και οδηγών για τον 

εκπαιδευτικό «Εργαλεία Διδακτικών Προςεγγίςεων». 

 
Επιςτθμονικό Υεδίο:  

Θρθςκευτικά 

 
Διδακτικό Πακθςιακό Αντικείμενο/Ψάξθ/επίπεδο εκπαίδευςθσ:  

Θρθςκευτικά Γϋ- ΣΤϋ Δθμοτικοφ, Θρθςκευτικά Αϋ - Γϋ Γυμναςίου 
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ΣΔΘΓΣΧ ΓΛΑ ΨΣΡ ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΛΞΣ ΧΨΑ ΚΦΘΧΞΕΩΨΛΞΑ ΔΘΠΣΨΛΞΣΩ ΞΑΛ ΓΩΠΡΑΧΛΣΩ 

 

ΥΕΦΛΕΧΣΠΕΡΑ 
 

1. Θ ςχολικι κρθςκευτικι εκπαίδευςθ ςτισ αρχζσ του 21ου αιϊνα: Από τθν 

κατιχθςθ ςτον κρθςκευτικό γραμματιςμό των μακθτϊν 

1.1. Σι ευρωπαϊκζσ εξελίξεισ γφρω από τθ κρθςκευτικι εκπαίδευςθ  

1.1.1. Θ δεκαετία του ’60: Σι πρϊτεσ αμφιςβθτιςεισ, θ νεο-ομολογιακι 

κρθςκευτικι εκπαίδευςθ 

1.1.2. Δεκαετία του ‘70: Υροςπάκειεσ για μιαν «αντικειμενικι» προςζγγιςθ 

τθσ κρθςκείασ 

1.1.3. Χυνκετικζσ προςεγγίςεισ τθσ δεκαετίασ του ’80 

1.1.4. Δεκαετία του ’90: Σι αλλαγζσ των αιτθμάτων προσ τθ κρθςκευτικι 

εκπαίδευςθ 

1.2. Σι ελλθνικζσ εξελίξεισ γφρω από τθ κρθςκευτικι εκπαίδευςθ 

1.2.1. Θ δεκαετία του ’70  

1.2.2. Θ δεκαετία του ’80  

1.2.3. Θ δεκαετία του ’90 

1.3. Υρϊτθ δεκαετία του 21ου αιϊνα: Ρζεσ κατευκφνςεισ και νζεσ απαιτιςεισ 

από τθ ςχολικι κρθςκευτικι εκπαίδευςθ 

Βιβλιογραφία 

2. Το Ρρόγραμμα Σπουδϊν του ΜτΘ ςτο εκπαιδευτικό πλαίςιο του Νζου Σχολείου  

2.1.  Σι αλλαγζσ ςτα Αναλυτικά Υρογράμματα Χπουδϊν: Από το Υρόγραμμα 

περιεχομζνων ςτο Υρόγραμμα διαδικαςίασ      

2.1.1. Ψο Αναλυτικό Υρόγραμμα περιεχομζνων     

2.1.2. Ψο Αναλυτικό Υρόγραμμα ςτόχων (Curriculum)     

2.1.3. Ψο Αναλυτικό Υρόγραμμα διαδικαςίασ      

2.2. Ψα χαρακτθριςτικά του ΥΧ διαδικαςίασ    

2.3. Σι καινοτομίεσ του νζου ΥΧ του ΠτΚ   

2.3.1. Γενικοί ςκοποί και προςανατολιςμοί του ΠτΚ     

2.3.2. Σι κεματικζσ ενότθτεσ του ΥΧ     

2.3.2.α. Ψα βαςικά κζματα (περιεχόμενα) των ΚΕ    

2.3.2.β. Σι διικουςεσ κεματικζσ ζννοιεσ και αρχζσ ανά κφκλο και τάξθ  

2.3.2.γ. Θ οργάνωςθ των ΚΕ πάνω ςτθ ςυνομιλία του κόςμου τθσ 

κρθςκείασ με τον κόςμο τθσ ηωισ των μακθτϊν   

2.3.2.δ.  Θ χριςθ του ιςτορικοφ καμβά ςτθν ανάπτυξθ των κεμάτων 

2.3.2.ε. Θ διδαςκαλία των κρθςκειϊν του κόςμου ςτουσ τρεισ κφκλουσ    

      2.4. Ειδικζσ επιςθμάνςεισ 
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Βιβλιογραφία 

3. Θ κρθςκευτικι μάκθςθ ςτο ΡΣ: Από τθ ςτερεότυπθ απομνθμόνευςθ των 

γνϊςεων ςτθν ανάπτυξθ ικανοτιτων 

3.1. Αλλάηοντασ απόψεισ για τθ φφςθ τθσ γνϊςθσ   

3.2. Θ ζμφαςθ ςτθν απόκτθςθ ικανοτιτων 

3.2.1.  Χυμμετζχοντασ ςτθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ 

3.2.2.  Σικοδομϊντασ τθ μάκθςθ 

3.2.3.  Πακαίνοντασ με νόθμα 

3.3.  Αρχζσ / κλειδιά για τθ κρθςκευτικι μάκθςθ 

Βιβλιογραφία 

4. Ραιδαγωγικζσ προχποκζςεισ τθσ οργάνωςθσ του μακιματοσ των κρθςκευτικϊν 

ςτο νζο ΡΣ  

4.1. Ειςαγωγι   

4.2. Υαιδαγωγικζσ προςεγγίςεισ για τθ μάκθςθ και τθ διδαςκαλία ςτο ΠτΚ 

4.2.1. Υαιδαγωγικζσ προερχόμενεσ από φαινομενολογικζσ προςεγγίςεισ  

4.2.2. Θ ερμθνευτικι προςζγγιςθ  

4.2.3. Θ κριτικι προςζγγιςθ  

4.2.4. Θ κονςτρουκτιβιςτικι προςζγγιςθ  

4.3. Θ κριτικι και θ κονςτρουκτιβιςτικι παιδαγωγικι προςζγγιςθ ωσ βάςεισ του 

νζου ΥΧ για το ΠτΚ  

Βιβλιογραφία  

5.   Διδακτικζσ προςεγγίςεισ για τθν ανάπτυξθ τθσ κρθςκευτικισ μάκθςθσ    

5.1. Ειςαγωγικά: από τισ μεκόδουσ ςτισ ςτρατθγικζσ διδαςκαλίασ   

5.2.  Χυμμετοχικζσ μορφζσ διδαςκαλίασ 

5.2.1. Διερευνθτικζσ 

5.2.2. Σμαδοςυνεργατικζσ 

5.2.3. Πζκοδοσ Project    

5.3.  Δαςκαλοκεντρικζσ μορφζσ διδαςκαλίασ       

5.4. Πεικτζσ μορφζσ διδαςκαλίασ (διαλογικζσ)       

5.5. Υροτεινόμενεσ ςτρατθγικζσ και τεχνικζσ διδαςκαλίασ για το ΠτΚ 

5.5.1. Αναλυτικι παρουςίαςθ των ςτρατθγικϊν διδαςκαλίασ 

1.  Λδεοκφελλα - Brainstorming  

2.  Χκζψου, Χυηιτθςε, Ποιράςου - Think, Pair, Share.  (ΨPS) 

2. α. Υαραλλαγζσ τθσ τεχνικισ TPS 

2.α.i.  Χκζψου, Χυηιτθςε ιςότιμα, Ποιράςου - Think, Timed Pair, Share. (ΨΨΦS) 

2.α.ii.  Χκζψου, Χυηιτθςε ανά 2 και ανά 4, Ποιράςου. - Think, Pair, Square, Share. (ΨPSS) 

2.α.iii.  Χκζψου, Γράψε, Χυηιτθςε, Ποιράςου - Think, Write, Pair, Share. (TWPS) 

3. Υζντε π και ζνα γ - 5W1H 
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4. Ανάλυςθ Διαςτάςεων (ΑΔ) - Dimensional Analysis 

5. Επίλυςθ προβλιματοσ 

6. Πελζτθ περίπτωςθσ 

7. Χάρτθσ εννοιϊν (Εννοιολογικόσ χάρτθσ) - Mind map 

8. Θ τροχιά τθσ μάκθςθσ 

9. Χτίηοντασ διαδικτυακζσ γζφυρεσ - Building e bridges 

10. Λςτοεξερεφνθςθ μζςω διαδικτφου 

11. Ξάνοντασ κεολογία με τα παιδιά   

12. Godly Play   

13. Θμερολόγιο Αναςτοχαςμοφ - Reflective Journal 

14. Διδάςκοντασ μζςω τθσ τζχνθσ. Ποτίβα ζντεχνου ςυλλογιςμοφ - Artful thinking 

13. α. Ερϊτθςθ, εξζταςθ, ζρευνα 

13. α. 1. ΒΟΕΥΩ, ΛΧΧΩΦΛΗΣΠΑΛ, ΑΡΑΦΩΨΛΕΠΑΛ -  *Λ see, Λ think, Λ wonder]. 

13. α. 2. ΧΞΕΦΨΕΛΨΕ, ΑΠΦΛΒΑΟΟΕΨΕ, ΕΕΦΕΩΡΘΧΨΕ [Think, puzzle, explore]  

 13. α. 3. ΔΘΠΛΣΩΦΓΛΞΕΧ ΕΦΩΨΘΧΕΛΧ *Creative Questions] 

13. β. Υαρατιρθςθ και περιγραφι 

13. β. 1. ΥΑΛΧΡΛΔΛ ΕΥΕΕΦΓΑΧΛΑΧ [e laboration game]  

13. β. 2. Θ ΑΦΧΘ, Θ ΠΕΧΘ & ΨΣ ΨΕΟΣΧ *Βegining, middle, end]  

13. β. 3. ΞΣΛΨΑΗΣΡΨΑΧ: ΔΕΞΑ ΕΥΛ ΔΩΣ [Looking: Ten times Two]  

13. β. 4. ΑΞΣΩΓΣΡΨΑΧ: ΔΕΞΑ ΕΥΛ ΔΩΣ [Listening: Ten times Two]  

13. β. 5. ΧΦΩΠΑΨΑ, ΧΧΘΠΑΨΑ, ΓΦΑΠΠΕΧ *Colors, shapes, lines+ Ψι είναι, με τι μοιάηουν και 

τι κάνουν; 

13. γ. Χυγκρίνοντασ και ςυνδζοντασ 

13. γ. 1. ΒΑΗΣΡΨΑΧ ΨΛΨΟΣΩΧ [Headlines] 

13. γ. 2. ΧΩΡΔΕΣΡΨΑΧ, ΕΥΕΞΨΕΛΡΣΡΨΑΧ, ΥΦΣΞΑΟΩΡΨΑΧ [Connect, extend, challenge] 

13. γ. 3. ΔΘΠΛΣΩΦΓΛΞΕΧ ΧΩΡΔΕΧΕΛΧ - ΠΕΨΑΦΣΦΕΧ ΞΑΛ ΑΟΟΘΓΣΦΛΕΧ [Creative comparisons] 

13. δ. Εξζταςθ από διαφορετικζσ γωνίεσ κζαςθσ 

13. δ. 1. ΑΡΨΛΟΑΠΒΑΡΣΠΑΛ, ΓΡΩΦΛΗΩ, ΦΦΣΡΨΛΗΩ  [Perspective, know, care about]  

13. ε. Ερμθνεία και αιτιολόγθςθ 

13. ε. 1. «Ψι ςε κάνει να το λεσ αυτό;» [What makes you say that?] 

13. ε. 2. ΕΞΨΛΠΘΧΘ, ΩΥΣΧΨΘΦΛΘ, ΔΛΕΦΩΨΘΧΘ [Claim, support, question] 

13. ςτ. Άλλεσ δθμιουργικζσ τεχνικζσ  

13. ςτ. 1. Δθμιουργία κολλάη 

13. ςτ. 2. Ηωγραφικι 

15. Αντιγνωμίεσ  

16. Επιςκζψεισ  

17. Κεματικι προςζγγιςθ  

18. Χυηιτθςθ ςτρογγυλισ τραπζηθσ  
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19. Χιονοςτιβάδα 

20. Αφιγθςθ ιςτοριϊν 

21. Βιωματικζσ τεχνικζσ και δραςτθριότθτεσ 

i. Δραματοποίθςθ / Χκθνζσ ι ςτιγμιότυπα 

ii. Υροςομοίωςθ 

iii. Κετικό - Αρνθτικό 

iv. «Υαγωμζνθ» εικόνα - Still Image 

v. Υαιχνίδια ρόλων 

vi. Χτίςιμο τθσ ςτάςθσ του ρόλου 

vii. Χυλλογικόσ ρόλοσ 

viii. Φόλοσ ςτον τοίχο 

ix. Ανακριτικι καρζκλα 

x. Ξαρζκλα αφιγθςθσ 

xi. Ξφκλοσ τθσ ςυνείδθςθσ 

xii. Ξφκλοσ του κουτςομπολιοφ 

22. Ψεχνικζσ δράματοσ για αναςτοχαςμό 

i. Ανίχνευςθ τθσ ςκζψθσ του ρόλου 

ii. Χφνταξθ κειμζνων 

iii. Σμαδικό γλυπτό 

iv. Υαίρνοντασ απόςταςθ 

23.  Άλλεσ δραςτθριότθτεσ δθμιουργικισ ζκφραςθσ   

i. Εικαςτικζσ δραςτθριότθτεσ 

ii. Πουςικζσ δραςτθριότθτεσ 

iii. Γλωςςικζσ δραςτθριότθτεσ 

iv. Άλλεσ δραςτθριότθτεσ  

5.6. Ενδεικτικά παραδείγματα υλοποίθςθσ διδακτικϊν ςτρατθγικϊν ςτο ΠτΚ 

Βιβλιογραφία 

6. Υλοποιϊντασ το Ρρόγραμμα Σπουδϊν 

6.1. Σργάνωςθ και ςχεδιαςμόσ τθσ διδαςκαλίασ 

6.2. Επιλογι μεκόδων και ςτρατθγικϊν 

6.3. Υραγματοποιϊντασ τθ διδαςκαλία 

6.4. Διαφοροποίθςθ τθσ διδαςκαλίασ 

6.4.1. Αναγκαιότθτα και παραδοχζσ 

6.4.2. Ηθτιματα πολιτιςμικισ διαφοροποίθςθσ 

6.4.3. Πορφζσ διαφοροποίθςθσ τθσ διδαςκαλίασ  

6.4.4. Δειγματικζσ προτάςεισ διαφοροποιθμζνθσ διδαςκαλίασ       

6.5. Δειγματικζσ εφαρμογζσ του ΥΧ και καλζσ πρακτικζσ (GOOD PRACTICES) 

6.5.1. Χχζδια διδαςκαλίασ / Ξαλζσ πρακτικζσ Δθμοτικοφ 
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6.5.1.α. Γϋ τάξθ Δθμοτικοφ: ΚΕ 7 

6.5.1.β. Δϋ τάξθ Δθμοτικοφ: ΚΕ 3 

6.5.1.γ. Εϋ τάξθ Δθμοτικοφ: ΚΕ 4 

6.5.2. Χχζδια διδαςκαλίασ / Ξαλζσ πρακτικζσ Γυμναςίου 

6.5.2.α. Αϋ τάξθ Γυμναςίου: ΚΕ 3 

6.5.2.β. Αϋ τάξθ Γυμναςίου: ΚΕ 4 

6.5.2.γ. Βϋ τάξθ Γυμναςίου: ΚΕ 1 

6.5.2.δ. Βϋ τάξθ Γυμναςίου: ΚΕ 1 

Βιβλιογραφία 

7. Θ αξιολόγθςθ ωσ παιδαγωγικι διαδικαςία 

7.1. Πορφζσ αξιολόγθςθσ 

7.1.1. Διαγνωςτικι αξιολόγθςθ 

7.1.2. Διαμορφωτικι αξιολόγθςθ 

7.1.3. Ψελικι αξιολόγθςθ  

7.2. Πζκοδοι και τεχνικζσ  αξιολόγθςθσ 

7.2.1. Ψεχνικζσ αξιολόγθςθσ 

7.3. Υαρακολουκϊντασ τθν πρόοδο του κρθςκευτικοφ γραμματιςμοφ των 

μακθτϊν μασ 

Βιβλιογραφία 

8.  Ο εκπαιδευτικόσ του ΜτΘ 

8.1.   Διδάςκοντασ Κρθςκευτικά ςτο Δθμοτικό Χχολείο 

8.2.   Σ κεολόγοσ τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ  

Βιβλιογραφία 
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1. Θ ΧΧΣΟΛΞΘ ΚΦΘΧΞΕΩΨΛΞΘ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΧΨΛΧ ΑΦΧΕΧ ΨΣΩ 21ΣΩ
 

ΑΛΩΡΑ: ΑΥΣ ΨΘΡ ΞΑΨΘΧΘΧΘ ΧΨΣΡ ΚΦΘΧΞΕΩΨΛΞΣ ΓΦΑΠΠΑΨΛΧΠΣ 
ΨΩΡ ΠΑΚΘΨΩΡ 

Χτθν πρϊτθ δεκαετία του 21ου αιϊνα, θ οργάνωςθ ςχολικισ κρθςκευτικισ 

εκπαίδευςθσ αποτελεί κοινό τόπο ςε όλεσ ςχεδόν τισ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ, με 

εξαίρεςθ τθ Γαλλία, τθ Χλοβενία και τθν Αλβανία· ταυτόχρονα όμωσ πρόκειται για 

μία πολυεπίπεδθ διαπραγμάτευςθ κακϊσ οι χϊρεσ παρουςιάηουν μεγάλθ ποικιλία 

και διαφορζσ ωσ προσ τθν ιςτορία, τθ γλϊςςα, τουσ κεςμοφσ, τισ παραδόςεισ, τον 

πολιτιςμό, τθν εκπαίδευςθ, τθ κρθςκεία, τθ ςχζςθ Εκκλθςίασ-Υολιτείασ κ.ά. Από τισ 

αρχζσ περίπου τθσ δεκαετίασ του ’60 αναδείχκθκε ζνα ευρφ φάςμα παιδαγωγικϊν 

προςεγγίςεων ςτθ μελζτθ τθσ κρθςκείασ, οι οποίεσ επζφεραν ςθμαντικζσ 

τροποποιιςεισ ςτον προςανατολιςμό και ςτθν πρακτικι τθσ ςχολικισ κρθςκευτικισ 

εκπαίδευςθσ. Υρόκειται για αλλαγζσ που βαςίςτθκαν ςε εκτεταμζνεσ 

κρθςκειοπαιδαγωγικζσ ζρευνεσ και εκφράςτθκαν με ςχεδιαςμζνεσ και ςτοχευμζνεσ 

εφαρμογζσ ςτο πλαίςιο του Πακιματοσ των Κρθςκευτικϊν (ΠτΚ). Χτο ίδιο 

διάςτθμα θ ελλθνικι κρθςκ. εκπ/ςθ επιχειροφςε, εντόσ των αναταραχϊν του 

εκνικοφ εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ, να αναβακμίςει τον εκπαιδευτικό τθσ ρόλο.  

Θ κατανόθςθ τόςο των ευρωπαϊκϊν όςο και των ελλθνικϊν εξελίξεων 

προβάλλει ωσ αδιριτθ ανάγκθ, αφενόσ για να αντιλθφκοφμε το εκπαιδευτικό βιμα 

που επιχειρείται με το παρόν Υρόγραμμα Χπουδϊν (ΥΧ), και αφετζρου για να 

ςυμβαδίςουμε απζναντι ςτα κοινά αιτιματα που θ εποχι μασ προβάλλει προσ τθ 

κρθςκ. εκπ/ςθ ςε όλο τον κόςμο. Χτθν παροφςα ενότθτα επιχειρείται: α) Θ 

αδρομερισ επιςκόπθςθ των ευρωπαϊκϊν εξελίξεων, κυρίωσ αυτϊν που επιχείρθςαν 

τθν υπζρβαςθ τθσ κλειςτισ ομολογιακισ κρθςκ. εκπ/ςθσ, β) θ διερεφνθςθ των 

ςχετικϊν αποτελεςμάτων από τθν εφαρμογι ςυγκεκριμζνων ΠτΚ και γ) θ 

επιςκόπθςθ των ελλθνικϊν εξελίξεων γφρω από το ΠτΚ για το αντίςτοιχο διάςτθμα 

και θ ανάδειξθ των ςυγκλίςεων ι αποκλίςεϊν τουσ με τισ ευρωπαϊκζσ και δ) τα 

ςφγχρονα αιτιματα που αναφζρονται διεκνϊσ ςε ςχζςθ με τθ κρθςκ. εκπ/ςθ. 

Σ χωριςμόσ των υποενοτιτων ςε δεκαετίεσ, όςο κι αν είναι «ςυμβατικόσ», ςε 

ζνα μεγάλο βακμό παρακολουκεί τισ ςυγκεκριμζνεσ εξελίξεισ που 

πραγματοποιικθκαν. 

 

1.1. Σι ευρωπαΝκζσ εξελίξεισ γφρω από τθ κρθςκευτικι 
εκπαίδευςθ  

Τςο κι αν θ ευρωπαϊκι «ποικιλία» κακιςτά δφςκολεσ τισ γενικεφςεισ, πολλζσ από τισ 

εξελίξεισ ςτον χϊρο τθσ κρθςκευτικισ διδαςκαλίασ και μάκθςθσ μποροφν να 

χαρακτθρίηονται γενικευμζνα ωσ «ευρωπαϊκζσ», ιδιαίτερα από το δεφτερο ιμιςυ 
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του 20οφ αιϊνα. Χτισ περιςςότερεσ χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ μζχρι περίπου τθ δεκαετία 

του ’60 ο χαρακτιρασ τθσ ςχολικισ κρθςκ. εκπ/ςθσ ιταν ςαφζςτατα 

ομολογιακόσ/κατθχθτικόσ, αφοφ βαςικόσ ςκοπόσ τθσ ιταν θ ειςαγωγι των μακθτϊν 

ςτθ χριςτιανικι κρθςκευτικι κλθρονομιά, θ ενίςχυςθ τθσ πίςτθσ τουσ και θ 

καλλιζργεια των χριςτιανικϊν θκικϊν αξιϊν. Χυνακόλουκα το ΠτΚ αφοροφςε ςτθ 

διδαςκαλία αποκλειςτικά του Χριςτιανιςμοφ, θ οποία βαςιηόταν ςτισ μεν 

προτεςταντικζσ χϊρεσ κυρίωσ ςτθ μελζτθ τθσ Βίβλου, ενϊ ςτισ ρωμαιοκακολικζσ -

εκτόσ από τθ μελζτθ τθσ Βίβλου- και ςτθ διδαςκαλία των δογμάτων τθσ Εκκλθςίασ. 

Αυτό το είδοσ κρθςκ. εκπ/ςθσ δικαιωνόταν κεολογικά μεν με το επιχείρθμα ότι οι 

μακθτζσ ιταν βαπτιςμζνοι χριςτιανοί, εκπαιδευτικά δε με τθ ςυμμόρφωςθ του 

μακιματοσ προσ το δαςκαλοκεντρικό κανονιςτικό μοντζλο εκπαίδευςθσ που μζχρι 

τότε κυριαρχοφςε: τθ μεταβίβαςθ, δθλαδι, αντικειμενικισ και 

«προκαταςκευαςμζνθσ» κεολογικισ γνϊςθσ από τον εκπαιδευτικό ςτουσ μακθτζσ, 

οι οποίοι «αποδεικνφουν» τθ κρθςκευτικι επάρκειά τουσ αναπαράγοντάσ τθν.   

 

1.1.1.   Θ δεκαετία του ’60: Σι πρϊτεσ αμφιςβθτιςεισ, θ νεο-ομολογιακι 

κρθςκ. εκπ/ςθ 

Θ αμφιςβιτθςθ τθσ κατθχθτικισ κατεφκυνςθσ τθσ ςχολικισ κρθςκ. εκπ/ςθσ και του 

κανονιςτικοφ χαρακτιρα του ΠτΚ άρχιςε ςτα μζςα τθσ δεκαετίασ του ’60 ςε 

ευρωπαϊκζσ χϊρεσ με ιςχυρι εκπαιδευτικι παράδοςθ (π.χ. Π. Βρετανία, Γερμανία). 

Θ ςυνκικθ αυτι ςχετιηόταν τόςο με τισ ςθμαντικζσ εκκλθςιαςτικζσ (Βϋ Βατικανι 

Χφνοδοσ) και κοινωνικζσ (εκκοςμίκευςθ των δυτικϊν κοινωνιϊν, ιδιωτικοποίθςθ τθσ 

κρθςκείασ, αμφιςβιτθςθ του «δυτικοφ» τρόπου ηωισ, Πάθσ του ’68) εξελίξεισ όςο 

και με τισ μεγάλεσ εκπαιδευτικζσ αλλαγζσ τθσ εποχισ που εκφράηονται με τθ 

μετακίνθςθ των κεωριϊν μάκθςθσ από το κανονιςτικό δαςκαλοκεντρικό πρότυπο 

ςτα ενεργθτικά μακθτοκεντρικά πρότυπα. Εκτεταμζνεσ κρθςκειοπαιδαγωγικζσ 

ζρευνεσ τθσ ίδιασ δεκαετίασ (βλ. H. Loukes, 1961, R. Goldman, 1964) αποδείκνυαν 

τθν αναποτελεςματικότθτα του ΠτΚ και τθν κλιμακοφμενθ αποδυνάμωςι του ςτθ 

ςυνείδθςθ των μακθτϊν.   

Χτισ εξελίξεισ που ακολοφκθςαν κυριάρχθςαν τα παιδαγωγικά κριτιρια και οι 

κζςεισ του Βρετανοφ R. Goldman. Πε αφετθρία τθν παραδοχι του ότι θ κρθςκεία 

είναι μια απόλυτα προςωπικι εμπειρία, προτάκθκε θ οργάνωςθ τθσ διδαςκαλίασ 

τθσ όχι πάνω ςτθν «αντικειμενικι» γνϊςθ τθσ Βίβλου και των δογμάτων, αλλά πάνω 

ςτισ «υποκειμενικζσ» εμπειρίεσ ηωισ των μακθτϊν. Ψα  νζα Υρογράμματα Χπουδϊν 

(Curricula [CU+) αναπτφχκθκαν επί ενόσ διευρυμζνου πεδίου περιεχομζνων 

προςανατολιςμζνων πάνω ςε ςφγχρονα «κζματα ηωισ», τα οποία οι μακθτζσ 

όφειλαν να επεξεργαςτοφν υπό τθ χριςτιανικι/βιβλικι κεϊρθςθ. Πε αυτόν τον 

τρόπο τα περιεχόμενα τθσ πίςτθσ μεταδίδονταν ι «μεταγλωττίηονταν» ςε ςυνκικεσ 
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ςφγχρονθσ εμπειρίασ και ηωισ. Εννοείται βζβαια πωσ οι ςτόχοι ενόσ τζτοιου ΠτΚ 

δεν ιταν αποκλειςτικά γνωςτικοί (τι ζμακαν οι μακθτζσ), αλλά ποιοτικοί και 

ευζλικτοι (πόςο ςυμμετείχαν ςτισ ςυηθτιςεισ, αν εκφράςτθκαν προςωπικά, πόςθ 

φανταςία επζδειξαν κ.ά.). Πε αυτόν τον τρόπο διαμορφϊκθκε ζνασ νζοσ τφποσ 

κρθςκ. εκπ/ςθσ, ο λεγόμενοσ νεο-ομολογιακόσ, με πυρθνικι του ιδζα/κατεφκυνςθ 

τθν «εμπειρία». Χτα όριά του αναπτφχκθκαν μακθτοκεντρικά πρότυπα διδαςκαλίασ 

αποςταςιοποιθμζνα από τθν κανονιςτικι επικζντρωςθ ςτα περιεχόμενα του 

μακιματοσ.   

Ωςτόςο, θ αρχικι ευφορία που δθμιοφργθςε ςτον χϊρο τθσ κρθςκ. εκπ/ςθσ θ 

νεο-ομολογιακι εκδοχι τθσ δεν διιρκεςε πολφ. Χτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του ’70 το 

«εμπειριακό» νεο-ομολογιακό ΠτΚ είχε ιδθ αμφιςβθτθκεί, κακϊσ διαπιςτωνόταν 

ότι: α) ιταν ανζφικτθ θ δθμιουργία ενόσ πλαιςίου ςοβαρισ μελζτθσ τθσ κρθςκείασ, 

κακϊσ ςπάνια θ διδαςκαλία κατόρκωνε να προχωριςει πζρα από τισ ςυηθτιςεισ –

πολφ ςυχνά απροχπόκετεσ και χαοτικζσ– γφρω από τα «κζματα ηωισ» και τισ 

εμπειρίεσ των μακθτϊν· β) μακθτζσ και εκπαιδευτικοί φαινόταν ότι βρίςκονται ςε 

ςφγχυςθ, κακϊσ δεν ιξεραν τι ακριβϊσ «ζχουν να κάνουν» ςτα όριά του ΠτΚ και 

ωσ εκ τοφτου το μάκθμα δεν ζβριςκε τθν ακριβι του κζςθ ςτο ςχολικό πρόγραμμα 

(«αποςχολειοποίθςθ»)· γ) δεν αντιμετϊπιηε με επιτυχία το μεγάλο ηιτθμα τθσ 

ελευκερίασ απζναντι ςτθν προςωπικι κρθςκευτικι πίςτθ, όπωσ τουλάχιςτον είχε 

τεκεί από τισ αρχζσ του ’60 με τθν αμφιςβιτθςθ του κατθχθτιςμοφ ςτο ςχολικό 

περιβάλλον. Αντίκετα εφκολα δθμιουργοφςε ςυνκικεσ μονόδρομθσ/μονοφωνικισ 

διδακτικισ διεργαςίασ, θ οποία ςτα χζρια ενόσ ακατάλλθλου εκπαιδευτικοφ 

μποροφςε να διολιςκαίνει ςτθ κρθςκευτικι χειραγϊγθςθ (indoctrination). 

Ψο άλλο «ανακεωρθτικό» κφμα τθσ νεοομολογιακισ ΚΕ, που είχε ιδθ αρχίςει 

να εκφράηεται, ςχετιηόταν με το ιςχυρό μεταναςτευτικό ρεφμα και τισ αυξανόμενα 

πλουραλιςτικζσ ςυνκικεσ των ευρωπαϊκϊν κοινωνιϊν και τισ ετερογενείσ ςχολικζσ 

τάξεισ. Ξαίρια ιταν τα ερωτιματα που εφλογα που ετίκεντο: Ψι κα διδάςκονται οι 

μθ χριςτιανοί μακθτζσ; Αποκλειςτικά τον Χριςτιανιςμό ι και τθ δικι τουσ πίςτθ; Ξι 

ακόμθ πιο πζρα: Πιπωσ όλοι οι μακθτζσ χρειάηονται ζναν τφπο διακρθςκειακισ 

εκπαίδευςθσ, θ οποία κα τουσ διευκολφνει ςτθν αλλθλοκατανόθςθ; Υϊσ κα 

μποροφςε να ςυνδυαςτεί θ διδαςκαλία του Χριςτιανιςμοφ με τθ διδαςκαλία των 

άλλων κρθςκειϊν; Ψα περιεχόμενα του ΠτΚ κα ζχουν ςχζςθ μόνο με τισ 

κρθςκευτικζσ γνϊςεισ και κα αφινουν τθν πίςτθ ςτον χϊρο τθσ κατιχθςθσ ι όχι; Αν 

θ πίςτθ αποτελεί αντικείμενο του ΠτΚ, με ποιουσ τρόπουσ κα οργανωκεί θ 

διδαςκαλία, ϊςτε να μθν καταλιγει ςε κρθςκευτικό «διαποτιςμό»; Πε ποιον τρόπο 

το ΠτΚ μπορεί τελικά να υπθρετιςει ρεαλιςτικά και αποτελεςματικά τουσ ςτόχουσ 

του ςχολείου ςε μια πλουραλιςτικι κοινωνία; Εφκολα αναγνωρίηουμε ότι πρόκειται 

για ερωτιματα που ςτα ελλθνικά πράγματα κα αναδειχκοφν μόλισ ςτθ δεκαετία του 
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’90, όταν θ Ελλάδα γίνεται χϊρα υποδοχισ μεταναςτϊν και αρχίηει να 

διαφοροποιείται ςθμαντικά το προφίλ των μακθτϊν του ελλθνικοφ ςχολείου.   

 Εντόσ ενόσ τζτοιου πλαιςίου πλουραλιςτικϊν εξελίξεων ςτθν Ευρϊπθ γινόταν 

πλζον αποδεκτό πωσ το ΠτΚ δεν μποροφςε να ανταποκρικεί ςτισ εκπαιδευτικζσ 

απαιτιςεισ τθσ εποχισ, διατθρϊντασ τον «ειδικό» (=χριςτιανικό) χαρακτιρα του και 

αγνοϊντασ ι κεωρϊντασ εκ προοιμίου λανκαςμζνα τα άλλα τμιματα του 

Χριςτιανιςμοφ και βζβαια τισ υπόλοιπεσ κρθςκείεσ. Είναι γεγονόσ, ότι αυτι θ 

ανάγκθ υπζρβαςθσ τθσ μονοφωνικισ (χριςτιανικισ) κρθςκ. εκπ/ςθσ εκφράςτθκε 

περιςςότερο ςτον βρετανικό και βορειοευρωπαϊκό χϊρο, παρά ςτο γερμανικό, 

κακϊσ ςτθ Γερμανία (αλλά και Αυςτρία και Βζλγιο) ανζκακεν ίςχυε ζνα ςφςτθμα 

παράλλθλων ΠτΚ για όλεσ τισ αναγνωριςμζνεσ κρθςκείεσ και ομολογίεσ. Ωςτόςο 

και ςτθν ομολογιακι μεν αλλά παιδαγωγικά ευαίςκθτθ γερμανικι κρθςκ. εκπ/ςθ, 

λαμβάνει χϊρα από το ’60 μια ςοβαρι μακθτοκεντρικι μετακίνθςθ τθσ 

ερμθνευτικισ ζμφαςθσ από τα βιβλικά κείμενα ςτα κοινωνικά προβλιματα και 

κζματα (παγκόςμια πείνα, ανεργία, οικολογία κ.ά.). Από το ’70 δε και μετά και ζωσ 

τθ δεκαετία του ’80 κυριάρχθςε το μοντζλο τθσ «Χυςχετιςτικισ Διδακτικισ» 

(Korrelationsdidaktik: G. Lange, A. Exeler, G. Miller), δθλαδι μια μακθςιακι 

διεργαςία ερμθνείασ, διευκρίνιςθσ και ςυςχετιςμοφ τθσ ανκρϊπινθσ εμπειρίασ με 

τθ χριςτιανικι παράδοςθ.   

 

1.1.2. Δεκαετία του ’70: Υροςπάκειεσ για μιαν «αντικειμενικι» 

προςζγγιςθ τθσ κρθςκείασ 

Χτθ δεκαετία του ’70 αναδείχκθκε ζνασ νζοσ τφποσ κρθςκ. εκπ/ςθσ που βαςιηόταν 

ςτθ φαινομενολογικι προςζγγιςθ τθσ κρθςκείασ. Υάνω ςε αυτι τθν επιςτθμολογικι 

βάςθ διαμορφϊκθκε ςτθ δεκαετία του ’70 το φαινομενολογικό ΜτΘ. Βαςικι 

παιδαγωγικι αρχι του Χκωτςζηου ειςθγθτι του, κρθςκειοπαιδαγωγοφ και 

κεολόγου Ninian Smart, ιταν ότι θ κρθςκευτικι μάκθςθ και διδαςκαλία κα πρζπει 

να προάγουν τόςο ακαδθμαϊκζσ όςο και προςωπικζσ μορφζσ γνϊςθσ και 

κατανόθςθσ, θ δε ςχολικι κρθςκ. εκπ/ςθ χρειάηεται να αναλφει τθ κρθςκεία εντόσ 

μιασ παγκόςμιασ ςυνάφειασ και βάςει τθσ πρακτικισ τθσ· ανζδειξε μάλιςτα (1973) 

επτά διαςτάςεισ αυτισ τθσ πρακτικισ: δογματικι, μυκολογικι, θκικι, τελετουργικι, 

εμπειριακι, κοινωνικι και υλικι. Ψα περιεχόμενα των CU του ΠτΚ οργανϊκθκαν 

πάνω ςτα φαινόμενα τθσ πρακτικισ των κρθςκειϊν ςτον κόςμο. Χτόχοι τθσ 

φαινομενολογικισ κρθςκ. εκπ/ςθσ ιταν: 

1. Ρα μελετιςουν οι μακθτζσ τισ διάφορεσ κρθςκευτικζσ παραδόςεισ με τον 

τρόπο που αυτζσ κατανοοφν τον εαυτό τουσ και χωρίσ να προχποτίκεται 

προςωπικι αποδοχι ενόσ ςυγκεκριμζνου κρθςκευτικοφ δόγματοσ. Χε αυτι 

τθ μελζτθ οι μακθτζσ δεν αςχολοφνται με οριςμοφσ, περιλιψεισ δογμάτων 
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και ιςτορικζσ διαδρομζσ των κρθςκειϊν, αλλά προςεγγίηουν τα φαινόμενα 

και τισ πρακτικζσ τθσ κρθςκείασ  ςτον κόςμο (μφκουσ, τελετουργίεσ, 

εμπειρίεσ, υλικά, ιεροφσ χρόνουσ, ιεροφσ τόπουσ, ςφμβολα, προςκυνιματα, 

γραφζσ, ιερά και ιερείσ), προςπακϊντασ να μπουν ςτθ κζςθ των πιςτϊν 

(«step into the shoes») και να αιςκανκοφν όπωσ εκείνοι, χωρίσ να 

προβαίνουν ςε αξιολογικζσ κρίςεισ και ζχοντασ βάλει ςτθν άκρθ τισ 

προςωπικζσ τουσ γνϊμεσ. Ζτςι ςυνειδθτοποιοφν τον τρόπο με τον οποίο 

εκφράηονται τα ςυγκεκριμζνα πιςτεφω, αντιλαμβάνονται βακφτερα πϊσ 

δομείται μια κρθςκευτικι αντίλθψθ (ςε ςχζςθ με τουσ ιεροφσ τόπουσ, 

χρόνουσ και πρόςωπα) και ταυτόχρονα ςυναιςκάνονται τον κρθςκευτικά και 

πολιτιςτικά «άλλον».   

2. Ρα αποκτιςουν οι μακθτζσ ιδιαίτερεσ ικανότθτεσ κατανόθςθσ των 

κρθςκευτικϊν ηθτθμάτων (π.χ. αντίλθψθ για τθ ςυνειςφορά τθσ κρθςκείασ 

ςτον πολιτιςμό, κατανόθςθ των κρθςκευτικϊν πιςτεφω και πρακτικϊν, 

ςυνειδθτοποίθςθ των προκλιςεων που ςυνεπάγεται θ κρθςκευτικι πίςτθ) 

και να είναι ςε κζςθ να ςκζφτονται (φιλοςοφικά, κοινωνιολογικά, 

ψυχολογικά, ιςτορικά, θκικά και αιςκθτικά) γφρω από τθ κρθςκεία.  

3. Ρα εμπλακοφν οι μακθτζσ ςε διεργαςίεσ ςτοχαςμοφ εντόσ των οποίων τα 

αποτελζςματα του διαλόγου τουσ με τθ κρθςκευτικι εμπειρία 

«ςυνομιλοφν» με τισ ηϊςεσ κρθςκείεσ, ζτςι ϊςτε θ μία περιοχι να ερμθνεφει 

και να ενιςχφει τθν άλλθ.   

Υαρατθρϊντασ αυτζσ τισ τρεισ ςτοχεφςεισ διαπιςτϊνουμε ότι κακεμιά απαιτεί 

διαφορετικό είδοσ παιδαγωγικισ αλλθλεπίδραςθσ. Ψελικά θ χριςθ και θ αποδοχι 

του φαινομενολογικοφ μοντζλου ΠτΚ ςχετίςτθκε περιςςότερο με τον πρϊτο ςτόχο, 

δθλαδι με τθ μελζτθ των επτά διαςτάςεων τθσ κρθςκείασ και με τθ κεϊρθςθ των 

κρθςκειϊν ςε ζνα διευρυμζνο πλαίςιο με ζμφαςθ ςτισ μεταξφ τουσ ομοιότθτεσ. Σι 

άλλεσ δφο ςτοχεφςεισ δεν «μεταφράςτθκαν» ποτζ ςε παιδαγωγικζσ διεργαςίεσ ι 

ςτρατθγικζσ. Αυτόσ, άλλωςτε, είναι και ο λόγοσ που θ φαινομενολογικι κρθςκ. 

εκπ/ςθ –ςε αντίκεςθ με τισ επιδιϊξεισ του Smart– κεωρικθκε ωσ μια «εξωτερικι» 

(explicit), αντικειμενικι περιγραφικι και επικεντρωμζνθ ςτα περιεχόμενα διδακτικι 

προςζγγιςθ τθσ κρθςκείασ. Χτον βακμό που το μοντζλο ςτθριηόταν ςτθ 

διερευνθτικι μάκθςθ, ςυνζβαλε τα μζγιςτα ςτθν ανάπτυξθ τθσ διδακτικισ 

μεκοδολογίασ: παρατιρθςθ και ςυγκζντρωςθ δεδομζνων, ςυμμετοχικζσ 

παρατθριςεισ, πραγματοποίθςθ ςυνεντεφξεων, ανάπτυξθ και διακίνθςθ 

ερωτθματολογίων, μελζτθ περίπτωςθσ, ςυηιτθςθ κ.ά.    

Θ φαινομενολογικι κρθςκ. εκπ/ςθ κυριάρχθςε ςε όλθ τθ δεκαετία του ’70 και 

του ’80 ςτθ Βρετανία και επθρζαςε τα ΠτΚ (ακόμθ και τα ομολογιακά) ςε όλθ τθν 

Ευρϊπθ και τθν Αυςτραλία. Χε μια πρϊτθ μάλιςτα φάςθ φάνθκε πωσ αντιμετϊπιηε 
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τα προβλιματα τθσ νεο-ομολογιακισ κρθςκ. εκπ/ςθσ, πετυχαίνοντασ 

πολυκρθςκευτικι μάκθςθ και κατανόθςθ και ανοχι τθσ κρθςκευτικισ ετερότθτασ, 

χαρακτθριςτικά που αρμόηουν ςτισ πλουραλιςτικζσ ευρωπαϊκζσ κοινωνίεσ και ςτισ 

ετερογενείσ ςχολικζσ τάξεισ.  

Ωςτόςο, παρά τθν απογείωςθ τθσ διδαςκαλίασ των κρθςκειϊν του κόςμου, 

ςτθν πράξθ διαπιςτϊκθκαν αρκετά και ερευνθτικά τεκμθριωμζνα προβλιματα: α) 

Σι μακθτζσ δεν κατάφερναν να φτάςουν ςε ανϊτερεσ κατθγορίεσ κρθςκευτικισ 

γνϊςθσ, ςκζψθσ και απόκτθςθσ κριτθρίων, κακϊσ αυτό που κυρίωσ αφομοίωναν 

ιταν τα εξωτερικά χαρακτθριςτικά των κρθςκειϊν· β) οι πολλζσ πλθροφορίεσ γφρω 

από διάφορεσ κρθςκείεσ μποροφςαν να δθμιουργοφν ςφγχυςθ ςτουσ μακθτζσ 

(mish-mash/«ςαλάτα»), με τον ςχετικιςμό και τον ςυγκρθτιςμό να ελλοχεφουν· γ) 

δεν φαινόταν κακόλου ςίγουρο ότι όλεσ αυτζσ οι πλθροφορίεσ πράγματι 

ενδιζφεραν τουσ μακθτζσ· δ) δεν άγγιηαν τα ηθτιματα τθσ «αλικειασ» και των 

απαντιςεων ςε ηθτιματα ηωισ που κομίηει θ κρθςκεία, τθν ιςτορικι τθσ διάςταςθ 

αλλά και τισ αντινομίεσ τθσ (ςτοιχεία απαραίτθτα για αλθκινι κρθςκευτικι 

μόρφωςθ)· ε) θ επαρκισ πλθροφόρθςθ για τισ κρθςκείεσ δεν ςυνεπαγόταν 

αυτονόθτα τθν ανοχι και τον ςεβαςμό προσ τον κρθςκευτικά άλλον (που 

αποτελοφςε τθν κορυφαία επιδίωξθ τθσ φαινομενολογικισ κρθςκ. εκπ/ςθσ!). 

Επιπλζον, παρατθρικθκαν δυςκολίεσ γφρω από τθν εφαρμογι τθσ 

φαινομενολογικισ προςζγγιςθσ ςτον Χριςτιανιςμό, δθλαδι, πϊσ μπορεί να 

διδάςκεται ο Χριςτιανιςμόσ «αντικειμενικά» ωσ μια «κρθςκεία του κόςμου» ςε μια 

χϊρα με χριςτιανικό υπόβακρο.   

Θ επικράτθςθ και θ ιςχυρι επιρροι τθσ φαινομενολογικισ κρθςκ. εκπ/ςθσ ςτα 

CU των μθ ομολογιακϊν ΠτΚ δεν ςιμαινε βζβαια πωσ εγκαταλείφκθκαν οι 

«εςωτερικζσ» (implicit) εμπειριακζσ προςεγγίςεισ τθσ προθγοφμενθσ δεκαετίασ, οι 

οποίεσ ςυνζχιςαν να είναι δθμοφιλείσ. Σι υπεραςπιςτζσ τουσ διατράνωναν ότι μια 

μθ ομολογιακι, εμπειριακι προςζγγιςθ τθσ κρθςκευτικισ γνϊςθσ είναι αυτι που 

μπορεί πράγματι να βοθκιςει τουσ μακθτζσ όχι μόνο να κατανοοφν τισ 

κρθςκευτικζσ ιδζεσ και πεποικιςεισ – δικζσ τουσ και των άλλων – αλλά και να 

ςυνειςφζρει ςτθν προςωπικι τουσ ανάπτυξθ.   

Πε τθ γνϊςθ των κρθςκειϊν του κόςμου να αποτελεί πλζον βαςικό 

περιεχόμενο τθσ κρθςκ. εκπ/ςθσ, ςτο τζλοσ τθσ δεκαετίασ του ’70, διαμορφϊνεται 

μια τάςθ γεφφρωςθσ εμπειριακισ - φαινομενολογικισ κρθςκ. εκπ/ςθσ (Holm,  

Hay, και πρϊιμοσ Grimmitt [1973]), που επθρεάηει τα περιςςότερα ευρωπαϊκά ΠτΚ.   

 

1.1.3.  Χυνκετικζσ προςεγγίςεισ τθσ δεκαετίασ του ’80 

Χτο τζλοσ τθσ δεκαετίασ του ’70 αναδεικνφεται θ πλζον ενδιαφζρουςα ςυνκετικι 

προςζγγιςθ κρθςκ. εκπ/ςθσ δομθμζνθ πάνω ςε παιδαγωγικζσ αρχζσ, οι οποίεσ 
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εμπνζονται από τθ κεωρία τθσ ανκρϊπινθσ ανάπτυξθσ. Σ Βρετανόσ ειςθγθτισ τθσ 

M. Grimmitt, κακ’ υπζρβαςιν τθσ «μελζτθσ τθσ κρθςκείασ» (learning the religion) 

που αρμόηει ςε μονοκρθςκευτικά περιβάλλοντα, κακιερϊνει για τθ μελζτθ τθσ 

κρθςκείασ τισ διαςτάςεισ «γφρω» και «από» τθ κρθςκεία (learning about & learning 

from religion/s). Σι όροι αυτοί από τότε και μζχρι ςιμερα χρθςιμοποιοφνται ωσ 

termini technici ςτον κρθςκειοπαιδαγωγικό διάλογο. Θ κεμελιϊδθσ παιδαγωγικι 

αρχι αυτισ τθσ προςζγγιςθσ εκφράηεται με ζναν πολφ απλό τρόπο από τον ίδιο τον 

Grimmitt: «εάν οι κρθςκείεσ μελετϊνται με ζναν τρόπο που να βάηει πλάι πλάι το 

‘περιεχόμενο’ του κρθςκευτικοφ κόςμου τθσ ηωισ των πιςτϊν με το ‘περιεχόμενο’ 

του κόςμου τθσ ηωισ των μακθτϊν, τότε οι μακθτζσ είναι ικανοί και να αποκτοφν 

πλθροφόρθςθ γφρω από τα κρθςκευτικά πιςτεφω και τισ αξίεσ και να 

χρθςιμοποιοφν τισ γνϊςεισ τουσ ωσ εργαλεία για τθν κριτικι αξιολόγθςθ των δικϊν 

τουσ πεποικιςεων  και αξιϊν». Αυτό το «πλάι πλάι» δεν πρζπει να κεωρθκεί ωσ μια 

απλι υποβολι ερωτιςεων ι λίγων ςτιγμϊν ςτοχαςμοφ και ζκφραςθσ απόψεων των 

μακθτϊν ςτο τζλοσ τθσ διδαςκαλίασ. Υρόκειται για μια κατεξοχιν μακθςιακι 

διεργαςία εντόσ τθσ οποίασ οι μακθτζσ: α) ενκαρρφνονται να αναγνωρίςουν τι 

ςθμαίνουν οι απαντιςεισ τθσ κρθςκευτικισ πίςτθσ ςτα κεμελιϊδθ υπαρξιακά 

ερωτιματα που αναδφονται από τον προςωπικό τουσ ςτοχαςμό και β) αποκτοφν 

ικανότθτεσ να χρθςιμοποιοφν τισ γνϊςεισ τουσ, προκειμζνου να κατανοιςουν ςε 

βάκοσ τισ προςωπικζσ εμπειρίεσ και τθν αυτοςυνειδθςία τουσ. Εφκολα 

αντιλαμβάνεται κάποιοσ πωσ πρόκειται για μια μακθςιακι προςζγγιςθ που απαιτεί 

διειςδυτικζσ και διευρυμζνεσ εφαρμογζσ και ωσ προσ τθ δομι του ΑΥ και ωσ προσ 

τθν επιλογι των περιεχομζνων και των διδακτικϊν μεκόδων.   

Εντόσ αυτοφ του ςυνκετικοφ πλαιςίου διαμόρφωςθσ τθσ μθ ομολογιακισ 

κρθςκ. εκπ/ςθσ από τα μζςα τθσ δεκαετίασ του ’80 ξεκίνθςαν προςπάκειεσ για 

ειςαγωγι (ςτα CU και ςτθ διδακτικι πρακτικι) περιςςότερων ςτοιχείων που να 

ευνοοφν τθν πνευματικι και θκικι ανάπτυξθ των παιδιϊν, εννοϊντασ βζβαια τθν 

«πνευματικότθτα» ςε μια ευρφτερα ανκρωπιςτικι διάςταςθ και με κανζνα τρόπο 

ταυτίηοντάσ τθν αποκλειςτικά με τθν χριςτιανικι πνευματικότθτα. Ζχει νόθμα να 

υπογραμμιςκεί πωσ ςτο τζλοσ του ’80 ακόμθ και ςτα ομολογιακά ΠτΚ (π.χ. 

Γερμανία, Αυςτρία, Βζλγιο) αναπτφςςονται εκτεταμζνεσ διομολογιακζσ και 

διακρθςκειακζσ προςεγγίςεισ, με ςτόχο μια αντικειμενικι παρουςίαςθ των 

κρθςκευτικϊν παραδόςεων. 

          

1.1.4. Δεκαετία του ’90: Σι αλλαγζσ των αιτθμάτων προσ τθ κρθςκευτικι  

εκπαίδευςθ 

Ψο ίδιο διάςτθμα θ ευρωπαϊκι κρθςκ. εκπ/ςθ επθρεάηεται βακιά από τισ 

μετανεωτερικζσ παραδοχζσ (άρνθςθ των μεγάλων ερμθνειϊν τθσ πραγματικότθτασ, 
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ολιςκθρότθτα τθσ γλϊςςασ, ριηικι αμφιςβιτθςθ τθσ φφςθσ τθσ ίδιασ τθσ γνϊςθσ, 

αντιρεαλιςμόσ, εκλεκτικιςμόσ, ςχετικιςμόσ, «μικρζσ αφθγιςεισ» κ.ά.). Χτισ 

μεταμοντζρνεσ προςεγγίςεισ που αναπτφςςονται, θ διδαςκαλία επικεντρϊνεται 

ςτισ προςωπικζσ αφθγιςεισ των μακθτϊν, ενϊ ελαχιςτοποιείται θ ςθμαςία των 

περιεχομζνων του ΠτΚ.  Σι μακθτζσ δεν αποτελοφν πλζον ζνα μζροσ τθσ 

διδαςκαλίασ αλλά μζροσ του ίδιου του κζματοσ του ΠτΚ. Γι’ αυτό τον λόγο τα 

ερμθνευτικά και διαλογικά μοντζλα ΠτΚ, ςτθριγμζνα ςε εκνογραφικζσ ζρευνεσ 

αλλά και ςε ποικιλία κεωριϊν (ερμθνευτικι, ςυναφειακι κεολογία, πολιτικι, 

κοινωνιολογία τθσ παιδικισ θλικίασ, διακρθςκειακό διάλογο, κεωρία τθσ 

λογοτεχνίασ κ.ά.), προςανατολίηονται ςτθν ανάδειξθ των κρθςκευτικοπολιτιςτικϊν 

εμπειριϊν, ςτοχαςμϊν και αλλθλεπιδράςεων των μακθτϊν. Χτόχοσ αυτϊν των 

προςεγγίςεων είναι να βοθκιςουν τουσ μακθτζσ, ϊςτε να διαμορφϊςουν οι ίδιοι 

τισ προςωπικζσ τουσ κζςεισ για τον κρθςκευτικό πλουραλιςμό, αναγνωρίηοντασ τθν 

εςωτερικι ποικιλία, τα διαπερατά όρια και τθν αντικετικι φφςθ των κρθςκευτικϊν 

παραδόςεων, κακϊσ και τθ πολυπλοκότθτα τθσ πολιτιςτικισ ζκφραςθσ.  

      Πια άλλθ προςζγγιςθ, απόρροια τθσ μεταμοντζρνασ ςυηιτθςθσ περί κρθςκ. 

εκπ/ςθσ, είναι αυτι που δίδει ζμφαςθ ςτον ςτόχο του κρθςκευτικοφ 

γραμματιςμοφ. Σ Βρετανόσ βαςικόσ ειςθγθτισ τθσ Andrew Wright, διαφωνϊντασ 

με τθ φιλοςοφικι και επιςτθμολογικι βάςθ των προθγοφμενων προςεγγίςεων και 

αφορμϊμενοσ από τισ απόψεισ τθσ Ξριτικισ Υαιδαγωγικισ κεωρίασ, αναλφει 

διειςδυτικά και κριτικά τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ λειτοφργθςε μζχρι ςιμερα θ 

ΚΕ. Αποδεχόμενοσ τισ κζςεισ του Ξριτικοφ Φεαλιςμοφ κεωρεί πωσ δεν είναι θ 

εμπειρία αυτό που χρειάηονται οι μακθτζσ ωσ εργαλείο για να κατανοιςουν τθ 

κρθςκεία, αλλά ο κρθςκευτικόσ γραμματιςμόσ τουσ, κακϊσ θ κρθςκευτικι γλϊςςα 

(αφιγθςθ, ςφμβολα, μεταφορζσ, δόγματα) ζχει τθν ικανότθτα να απεικονίηει τθν 

ακριβι φφςθ τθσ πραγματικότθτασ και να ενςωματϊνει τθν αλικεια. Χυνακόλουκα, 

οι μακθτζσ για να κατανοιςουν τισ κρθςκείεσ χρειάηονται πρωτίςτωσ τθ γλωςςικι 

επάρκεια που τουσ επιτρζπει να εμβακφνουν ςτισ κρθςκευτικζσ παραδόςεισ, να 

διακρίνουν και να ερμθνεφςουν τισ εμπειρίεσ τουσ υπό το φωσ ενόσ δθμόςιου 

διαλόγου. Υρόκειται για μια προςζγγιςθ κρθςκ. εκπ/ςθσ που επιχειρεί: 

 να αφυπνίςει τθν αντίλθψθ του μακθτι ϊςτε να ςυνειδθτοποιιςει τισ 

κρθςκευτικζσ προκατανοιςεισ του, δθλαδι τθ λανκάνουςα ι μερικϊσ 

αρκρωμζνθ κρθςκευτικι του παράδοςθ ι κοςμοκεωρία  

 να τον βοθκιςει να μετακινθκεί από τισ προκατανοιςεισ του και να 

διαλεχκεί  με τισ αφθγιςεισ και τον λόγο βαςικϊν κρθςκευτικϊν αλλά και 

κοςμικϊν παραδόςεων που αρνοφνται τθ κρθςκευτικι αλικεια 

 να ενκαρρφνει τουσ μακθτζσ να ςυνειδθτοποιιςουν τθν ζνταςθ, θ οποία 

αναπτφςςεται μεταξφ τθσ προςωπικισ τουσ άποψθσ και των προκλιςεων 
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που αυτι δζχεται, εκκζτοντάσ τουσ απευκείασ ςτθ κρθςκευτικι αμφιςθμία 

και βοθκϊντασ τουσ να αναπτφξουν ερμθνευτικζσ ικανότθτεσ. 

Πε αυτόν τον τρόπο οι μακθτζσ οφτε διαποτίηονται ςε μια κρθςκευτικι (ι μθ 

κρθςκευτικι) άποψθ οφτε οδθγοφνται ςε ζναν μεταμοντζρνο τφπο κρθςκ. εκπ/ςθσ 

«διάλεξε και πάρε», αλλά οφτε και εκτίκενται ςε μια αποκλειςτικά περιγραφικι, μθ 

αξιολογικι «μοντζρνα» μελζτθ των κρθςκειϊν. Αντί για όλα αυτά οι μακθτζσ 

ενκαρρφνονται και ενιςχφονται ςτθ διαμόρφωςθ κζςεων με ιςχυρά επιχειριματα 

πάνω ςτισ διεκδικιςεισ κρθςκευτικισ αλικειασ.     

Τπωσ φαίνεται, τόςο το πρότυπο του κρθςκευτικοφ γραμματιςμοφ όςο και τα 

ερμθνευτικά και διαλογικά πρότυπα δεν είναι ουδζτερα (υπό τθν ζννοια ότι 

παραμζνουν ςτισ εφκολεσ «εξωτερικζσ» περιγραφζσ). Αναγνωρίηοντασ τθν 

αναπόφευκτθ επιρροι του πλουραλιςμοφ ςτουσ νζουσ ανκρϊπουσ επιδιϊκουν να 

τουσ βοθκιςουν να τον διαχειριςτοφν. Επιπλζον, αναγνωρίηοντασ το δικαίωμα των 

ανκρϊπων να ζχουν διαφορετικζσ κρθςκευτικζσ ι μθ απόψεισ, κακϊσ και το 

γεγονόσ ότι οι μακθτζσ κα φζρουν ςτθν τάξθ ειδικοφσ κρθςκευτικοφσ δεςμοφσ των 

οικογενειϊν και των κοινοτιτων τουσ, δεν ςτοχεφουν να προωκιςουν ι να 

υπονομεφςουν ςυγκεκριμζνα πιςτεφω των παιδιϊν, αλλά να τουσ προςφζρουν 

ευκαιρίεσ να μελετιςουν και να ςτοχαςτοφν με δομθμζνο τρόπο διαφορετικζσ 

κρθςκευτικζσ και φιλοςοφικζσ κεωριςεισ, χρθςιμοποιϊντασ μεκοδικά ικανότθτεσ 

ερμθνείασ και κριτικισ. Υρόκειται για προςεγγίςεισ ΠτΚ, οι οποίεσ πολιτικά μεν 

προάγουν τθν ανοχι τθσ κρθςκευτικισ διαφοράσ εντόσ του νομικοφ πλαιςίου, θκικά 

δε προςπακοφν να διαςφαλίςουν ότι οι πρακτικζσ και οι αξιϊςεισ κρθςκευτικισ 

αλικειασ κεωροφνται με ευαιςκθςία, ακρίβεια, διανοθτικι αυςτθρότθτα και 

αμερολθψία.  

 

1.2. Σι ελλθνικζσ εξελίξεισ γφρω από τθ κρθςκευτικι 
εκπαίδευςθ 

1.2.1. Θ δεκαετία του ’70  

Ενϊ όλα αυτά ςυμβαίνουν ςτθν Ευρϊπθ, τα εκπαιδευτικά πράγματα ςτθν Ελλάδα 

άρχιςαν να κινοφνται μετά τθ μεταπολίτευςθ (1974) με τθ μεταρρφκμιςθ του 1976, 

βαςικόσ ςκοπόσ τθσ οποίασ ιταν ο εκδθμοκρατιςμόσ τθσ εκπαίδευςθσ και θ ζξοδόσ 

τθσ από τθν πολφχρονθ αποτελμάτωςθ ςτθν οποία είχε περιζλκει. Ωςτόςο, παρά τθ 

κεμελιϊδθ διακιρυξι τθσ περί υπεροχισ του γνωςτικοφ προςανατολιςμοφ του 

ςχολείου και εξαςκζνιςθσ τθσ εκνοκεντρικισ εκπαιδευτικισ φιλοςοφίασ, το ΠτΚ - 

μαηί με τα μακιματα τθσ Λςτορίασ και τθσ Γλϊςςασ - εξακολουκοφςε να ενιςχφει το 

ιδεολογικό «οπλοςτάςιο» τθσ εκπαίδευςθσ για τθ ςυγκρότθςθ τθσ εκνικισ–

κρθςκευτικισ ςυνείδθςθσ και ταυτότθτασ των μακθτϊν του ελλθνικοφ ςχολείου. 

Αυτι θ αντιφατικι επιλογι τθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ εντόσ τθσ 
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κοινωνιοςτρεφοφσ και προοδευτικισ μεταπολιτευτικισ περιόδου ευνοοφςε τθ 

διατιρθςθ του κανονιςτικοφ/φρονθματιςτικοφ προςανατολιςμοφ του ΠτΚ. 

Εφγλωττθ απόδειξθ: θ ςκοποκεςία των ΑΥ του μακιματοσ, τα οποία ςυντάχκθκαν 

και δθμοςιεφτθκαν μζςα ςε ζνα χρόνο (1977-1978). Υιο ςυγκεκριμζνα, ο γενικόσ 

ςκοπόσ για το Δθμοτικό Χχολείο ιταν «θ ανάπτυξθ του κρθςκευτικοφ 

ςυναιςκιματοσ των μακθτϊν, θ εδραίωςθ τθσ πίςτεωσ ςτθ Χριςτιανικι Θρθςκεία 

και θ ενίςχυςθ τθσ ενεργθτικισ ςυμμετοχισ τουσ ςτθ  κρθςκευτικι ηωι του λαοφ 

μασ». Για το Γυμνάςιο και το Οφκειο θ διδαςκαλία του ΠτΚ ςτόχευε ςτθ «φανζρωςθ 

των αλθκειϊν του Χριςτοφ για τον Θεό, τον κόςμο και τον άνκρωπο, τθ μφθςθ των 

μακθτϊν ςτισ ςωτιριεσ αλικειεσ του χριςτιανιςμοφ με τθν ορκόδοξθ πίςτθ και ηωι, 

τθν επίγνωςθ τθσ ιςτορικισ διαδρομισ τθσ Εκκλθςίασ και τθσ προςφοράσ τθσ ςτον 

κόςμο, τθ βίωςθ των αλθκειϊν τθσ Ορκόδοξθσ χριςτιανικισ πίςτεωσ ςτισ 

ςυγκεκριμζνεσ περιςτάςεισ τθσ κακθμερινισ ηωισ του μακθτι, για να βελτιϊνεται 

‘ςοφία και θλικία και χάριτι’ και να καταντιςει εισ άνκρωπον ‘τζλειον, εισ μζτρον 

θλικίασ του πλθρϊματοσ του Χριςτοφ’».    

Θ εργαςία εκπόνθςθσ ΑΥ είναι φανερό ότι δεν ζλαβε υπόψθ τα αποτελζςματα 

των διεκνϊν ερευνϊν γφρω από τθ κρθςκευτικι και πνευματικι ανάπτυξθ των 

παιδιϊν οφτε εμπλουτίςτθκε από τουσ διεκνείσ κρθςκειοπαιδαγωγικοφσ 

προβλθματιςμοφσ των δεκαετιϊν του ’60 και ’70. Ψο αποτζλεςμα ιταν να 

παραμζνουν ςτο ελλθνικό ΠτΚ οι αςφυκτικοί, κανονιςτικοί όροι τθσ κρθςκ. εκπ/ςθσ 

των προθγοφμενων δεκαετιϊν και το ΠτΚ να διατθρεί άκικτο τον κατθχθτικό του 

χαρακτιρα, κεωρϊντασ ωσ δεδομζνο, ότι όλοι οι μακθτζσ του ςχολείου είναι πιςτοί 

Χριςτιανοί. Σ κατθχθτικόσ προςανατολιςμόσ του ΠτΚ προβάλλεται περιςςότερο 

ςτουσ κατά τάξεισ ςτόχουσ, οι οποίοι καταλιγουν ςτθ διαμόρφωςθ όρων 

ιδεολογικισ μονομζρειασ (indoctrination). Ψα ςχολικά εγχειρίδια που ςυντάχκθκαν 

με βάςθ το ΑΥ ςτο διάςτθμα 1977-81 διακρίνονταν από ζλλειψθ 

παιδοκεντρικότθτασ και ωσ προσ τα περιεχόμενα και ωσ προσ τον τρόπο 

παρουςίαςισ τουσ. Σι ίδιοι οι Ζλλθνεσ παιδαγωγοί τθσ Χριςτιανικισ Αγωγισ 

(Βαςιλόπουλοσ, Υερςελισ), επιςθμαίνοντασ τισ παραπάνω ελλείψεισ τα 

χαρακτιριηαν λιγότερο ι περιςςότερο καλογραμμζνα εγχειρίδια κεολογίασ παρά 

ςχολικά βοθκιματα. Επιπλζον, θ φρονθματιςτικι κυρίωσ λειτουργία του ΠτΚ, θ 

ακατανόθτθ γλϊςςα και θ απόςταςι του από τθ ςφγχρονθ κοινωνικι 

πραγματικότθτα φανζρωνε τον εγκλωβιςμό του ςε ζνα πλαίςιο κεολογικοφ 

ςχολαςτικιςμοφ και θκικιςμοφ. Εξάλλου, θ ζλλειψθ επιμόρφωςθσ των κεολόγων 

εκπαιδευτικϊν, θ γενικότερθ αδυναμία του μακιματοσ να ενςωματϊςει 

παιδαγωγικά κριτιρια ζκετε το ΠτΚ ολοζνα και πιο απόμακρα από τουσ 

προβλθματιςμοφσ των νζων (Χ. Αγουρίδθ, ΣΟΠΕ, Δελτίο, ζτοσ ΞΚϋ, τ. 522, Λοφνιοσ 

1980).          
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Χτο πλαίςιο τθσ μεταπολιτευτικισ «αμφιςβιτθςθσ του ςχολείου» επανζρχεται 

με αυξανόμενθ ςυχνότθτα το ηιτθμα τθσ ελευκερίασ τθσ ςυνείδθςθσ και τθσ 

κρθςκευτικισ αγωγισ ςε ςυνάρτθςθ με τουσ ςκοποφσ του ςφγχρονου ςχολείου. Ψο 

ΠτΚ βρίςκεται ςτο επίκεντρο τθσ εκπαιδευτικισ κριτικισ, ςυχνά μάλιςτα 

αμφιςβθτείται και ο χαρακτιρασ του ωσ «κανονικοφ» ςχολικοφ μακιματοσ. Ψότε 

για πρϊτθ φορά ακοφγονται ςε εκπαιδευτικά ςυνζδρια προτάςεισ για τθν 

κατάργθςθ του μακιματοσ και τθν αντικατάςταςι του με ζνα «κρθςκειολογικό» 

μάκθμα. Είναι αλικεια πωσ θ εκπαιδευτικι ςτάςθ αρκετϊν κεολόγων 

τροφοδοτοφςε τθν αμφιςβιτθςθ του ρόλου του μακιματοσ, κακϊσ για πολλοφσ δεν 

επρόκειτο για «απλό» μάκθμα με γνωςιακό–μακθςιακό χαρακτιρα, αλλά για ζνα 

«υπερμάκθμα» που είχε ςτόχο όχι μόνο να εμπνζει βιϊματα πίςτθσ και να ςμιλεφει 

χριςτιανικό ικοσ, αλλά και να δίδει απαντιςεισ επί παντόσ επιςτθτοφ.   

Χαρακτθριςτικό γεγονόσ τθσ εποχισ είναι θ «υπόκεςθ Ξαηεπίδθ». Υιο 

ςυγκεκριμζνα ο κακθγθτισ τθσ Φιλοςοφίασ τθσ Υαιδείασ Α.Χ. Ξαηεπίδθσ 

δθμοςίευςε ςτο περιοδικό τθσ ΣΟΠΕ, Λόγοσ και Πράξθ (τ. 7, Χειμϊνασ 1979, ς. 61-

74) ζνα άρκρο με τίτλο «Θ ιδεολογικι ςφγχυςθ και ο δογματικόσ διαποτιςμόσ των 

νζων ςτθν ελλθνικι εκπαίδευςθ». Χφμφωνα με τισ απόψεισ του Ξαηεπίδθ θ 

διδαςκαλία των χριςτιανικϊν δογμάτων που δεν αντζχουν ςτθν αντικειμενικι 

δθμόςια ανάλυςθ και κριτικι, ςυνιςτά ζναν άκριτο δογματικό διαποτιςμό των νζων 

του τόπου μασ, ο οποίοσ είναι κατεξοχιν υπεφκυνοσ για τθ ςφγχυςθ που επικρατεί 

ςτθν ελλθνικι παιδεία. Ωσ πθγι του προβλιματοσ για τον Ξαηεπίδθ κεωρείται το 

άρκρο 3 περί «επικρατοφςθσ κρθςκείασ» απ’ όπου πθγάηει και θ προςταςία των 

δογμάτων τθσ Σρκοδοξίασ.  Επεςιμαινε  επίςθσ ότι το άρκρο 13 περί «ελευκερίασ 

τθσ κρθςκευτικισ ςυνειδιςεωσ» ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 16.2 γφρω από τθν 

«ανάπτυξθ τθσ εκνικισ και κρθςκευτικισ ςυνείδθςθσ» ωσ ςκοποφ τθσ παιδείασ, 

ςυνιςτοφν, κατ’ αυτόν, μιαν αντιφατικι εκπαιδευτικι πολιτικι που διαποτίηει 

ολόκλθρθ τθν εκπαίδευςθ τθσ χϊρασ και αποκρυςταλλϊνεται ςτα ΑΥ και ςτα βιβλία 

τθσ. Σι απόψεισ αυτζσ προκάλεςαν οξφτατεσ αντεγκλιςεισ. Σ Ξαηεπίδθσ (και μαηί 

όλθ θ διοίκθςθ τθσ ΣΟΠΕ του 1979) παραπζμφκθκαν ςε δίκθ που ζγινε τον Πάιο 

του 1980, με τθν κατθγορία τθσ «εξφβριςθσ δογμάτων επικρατοφςθσ κρθςκείασ», 

όπου και ακωϊκθκαν παμψθφεί. Ωπεραςπιςτζσ του ςτθ δίκθ ιταν ο Χ. Αγουρίδθσ 

κακϊσ και ο Ε. Υαπανοφτςοσ, γεγονόσ που δείχνει τθ δυναμικι τθσ «άλλθσ» 

πλευράσ, κετικισ προσ το ΠτΚ, θ οποία διζβλεπε τθν παιδαγωγικι δυναμικι τθσ 

ελλθνικισ κρθςκ. εκπ/ςθσ ςτον βακμό που δεν περιχαρακϊνεται ςε απολυτότθτεσ 

και ζχει τθ διάκεςθ ςυνδιαλλαγισ με τθν εποχι τθσ.  

Σ ζντονοσ μεταπολιτευτικόσ αναβραςμόσ γφρω από το ΠτΚ τελικά λειτοφργθςε 

μάλλον αφυπνιςτικά, κακϊσ αναμόχλευςε τουσ κεολογικοφσ προβλθματιςμοφσ και 

δθμιοφργθςε ζνα κλίμα εγριγορςθσ και διαλόγου ςτον χϊρο τθσ Δευτεροβάκμιασ 
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Εκπαίδευςθσ. Αποτζλεςμα ιταν θ ίδρυςθ κεολογικϊν ενϊςεων, θ εμφάνιςθ μιασ 

νζασ δυναμικισ ςτον χϊρο τθσ διδάςκουςασ κεολογίασ και θ δθμιουργία όρων 

κεολογικο-παιδαγωγικισ επιμόρφωςθσ των εκπαιδευτικϊν κεολόγων. Ψθν ίδια 

περίοδο αςκείται από οριςμζνουσ κεολόγουσ ρθξικζλευκθ κριτικι ςτα διδακτικά 

βιβλία του ΠτΚ. με ςοβαρζσ και ςυγκεκριμζνεσ επιςθμάνςεισ πάνω ςτισ διδακτικζσ 

δυςκολίεσ τουσ, π.χ. θ φπαρξθ πολφ πυκνισ κεολογίασ, θ απουςία τθσ ιςτορικισ 

διάςταςθσ, θ ζλλειψθ ςφνδεςθσ του περιεχομζνου τουσ με τισ εμπειρίεσ και τα 

ενδιαφζροντα των εφιβων, θ προςφορά «ζτοιμων κζςεων» κ.ά. ( Υ. Ξαηλάρθ, Γ. 

Ξογκοφλθ, Χ. Ψηουμάκα και Γ. Ψςανανά, Σα διδακτικά βιβλία των Θρθςκευτικϊν του 

Γυμναςίου και του Λυκείου - Μια κριτικι, Κεςςαλονίκθ 1979) Ωσ ςθμαντικότερθ 

ωςτόςο διάςταςθ τθσ κριτικισ αυτισ μπορεί να αναγνωριςκεί θ προςζγγιςθ του 

ΠτΚ με ςαφι εκπαιδευτικά κριτιρια και θ ανάδειξθ τθσ ανάγκθσ για ανανζωςθ του 

προςανατολιςμοφ του μακιματοσ και του παιδαγωγικοφ ρόλου των κεολόγων. 

Άλλωςτε, γι’ αυτό τον λόγο αποτζλεςε, όπωσ φάνθκε τα αμζςωσ επόμενα χρόνια, 

τθν αιτία ζναρξθσ ςοβαρϊν διδακτικϊν/παιδαγωγικϊν προβλθματιςμϊν γφρω από 

το ΠτΚ. Επιπλζον, ςτισ προχποκζςεισ του κειμζνου μποροφμε να ανιχνεφςουμε το 

υπόβακρο των ευρωπαϊκϊν κρθςκειοπαιδαγωγικϊν προβλθματιςμϊν, κακϊσ και 

μια ςφγκλιςι του με τουσ προβλθματιςμοφσ τθσ νεο-ομολογιακισ εκδοχισ τθσ 

κρθςκ. εκπ/ςθσ.   

 

1.2.2. Θ δεκαετία του ’80  

Ψθν ίδια δεκαετία ςτθν Ελλάδα ο άνεμοσ ανανζωςθσ που πνζει γφρω από το ΠτΚ 

ςχετίηεται με τθν γενικότερθ κεολογικι κινθτικότθτα. Χε πολλζσ μεγάλεσ πόλεισ τθσ 

Ελλάδασ αναπτφχκθκαν ενοριακζσ κινιςεισ και δράςεισ φοιτθτικϊν ομάδων, 

διοργανϊνονταν κεολογικζσ ςυναντιςεισ με ομιλίεσ, διαλζξεισ και ςυηθτιςεισ, 

εκδίδονταν  ζντυπα (θμάδια, φναξθ, Ζξοδοσ, Όποιοσ κζλει). Σι κινιςεισ αυτζσ 

εμπνζονταν από τισ πολλζσ όψεισ τθσ κεολογικισ αναγζννθςθσ του ’60 

(νεοπατερικι ςτροφι, κεολογία του προςϊπου, αποδζςμευςθ από ςχολαςτικιςμό 

και νοθςιαρχία, κεολογία τθσ εικόνασ, προβολι του Σρκόδοξου μοναχιςμοφ, 

επανεκτίμθςθ τθσ Σρκόδοξθσ παράδοςθσ, διάλογοσ τθσ Σρκοδοξίασ με τισ άλλεσ 

Εκκλθςίεσ και Σμολογίεσ, διάλογοσ τθσ Εκκλθςίασ με τθν ςφγχρονθ εποχι κ.ά.). Χτο 

πλαίςιο αυτισ τθσ κεολογικισ κινθτικότθτασ το αρνθτικό κλίμα και τα διλιμματα 

που είχαν προκφψει ςτα πρϊτα μεταπολιτευτικά χρόνια γφρω από το ΠτΚ και τον 

εκπαιδευτικό ρόλο των κεολόγων άρχιςαν να λειτουργοφν ωσ «ορκόδοξθ 

πρόκλθςθ».     

Σι άξονεσ των κεολογικϊν προβλθματιςμϊν τθσ δεκαετίασ του ’80, που 

ςχετίηονταν άμεςα με τον ρόλο του ΠτΚ και των εκπαιδευτικϊν κεολόγων ιταν, 

αφενόσ θ ανάκτθςθ τθσ ορκόδοξθσ εκκλθςιαςτικισ αυτοςυνειδθςίασ, και αφετζρου 
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θ ανάγκθ για διάλογο τθσ ορκόδοξθσ εκκλθςιαςτικισ αντίλθψθσ και ηωισ με τθ 

ςφγχρονθ νεοελλθνικι πραγματικότθτα. Ξαι τα δφο κεωροφνταν ηθτιματα 

απόλυτθσ προτεραιότθτασ για πολλοφσ κεολόγουσ. Υάμπολλα ςυνζδρια και 

κεολογικά ςεμινάρια εξζφραηαν τισ αναηθτιςεισ αυτζσ. Σι «ελίδεσ Διδαχισ» του 

περιοδικοφ φναξθ αποτελοφςαν βιμα ζκφραςθσ ανανεωτικϊν ιδεϊν για το ΠτΚ 

και επικοινωνίασ των κεολόγων. Χτισ ςελίδεσ αυτζσ οι κεολόγοι τθσ Δευτεροβάκμιασ 

προςζγγιηαν κεολογικά ηθτιματα με παιδαγωγικά και διδακτικά κριτιρια, 

αυτοκριτικι διάκεςθ και ςφγχρονουσ προβλθματιςμοφσ. Επιπλζον προςζφεραν 

υλικό που μποροφςαν οι εκπαιδευτικοί να χρθςιμοποιιςουν ςτθ διδαςκαλία τουσ. 

Υαρόμοια και το περιοδικό Κοινωνία τθσ Υανελλινιασ Ζνωςθσ Κεολόγων δθμοςίευε 

τακτικά χριςιμο διδακτικό υλικό και ςχετικά άρκρα για το ΠτΚ.            

Από τισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ οι κεολόγοι τθσ Δευτεροβάκμιασ, υπερβαίνοντασ 

τθν εςωςτρζφεια του κλάδου, ςυμμετζχουν ςτα εκπαιδευτικά ςυνζδρια τθσ ΣΟΠΕ 

διαλεγόμενοι με ςυναδζλφουσ τουσ άλλων ειδικοτιτων πάνω ςε ηθτιματα όπωσ το 

κοινωνικό περιεχόμενο του ΠτΚ, τα διδακτικά και παιδαγωγικά προβλιματά του, 

τισ απαντιςεισ τθσ Σρκοδοξίασ ςτθ ςφγχρονθ εποχι, τθν ανάγκθ καλλιζργειασ τθσ 

κοινωνικισ ευαιςκθςίασ των κεολόγων και τθν ανανζωςθ του ρόλου τουσ κ.ά. Χτθ 

διεφρυνςθ αυτι μποροφμε να αναγνωρίςουμε μια ςφγκλιςθ με τθν ευρωπαϊκι 

κρθςκ. εκπ/ςθ και τισ ιςχυρζσ προκζςεισ τθσ να αφουγκραςτεί τθν εποχι τθσ και να 

διαλεχκεί μαηί τθσ.   

Θ δραςτθριότθτα και οι ηυμϊςεισ γφρω από τα κζματα τθσ κεολογικισ παιδείασ 

που αναπτφχκθκαν από τθν αρχι τθσ ίδρυςθσ (1979)  τθσ Ζνωςθσ Κεολόγων 

Βορείου Ελλάδοσ (ΕΚΕΒΕ) είχαν διαμορφϊςει ζνα κλίμα απαίτθςθσ νζων ΑΥ και 

ςχολικϊν βιβλίων που να διαπνζονται όχι μόνον από το ανανεωμζνο ορκόδοξο 

κεολογικό λόγο, αλλά και από παιδαγωγικι ευαιςκθςία. Ψο κλίμα αυτό φαινόταν να 

ςυνεπαίρνει τα μζλθ τθσ. Ζτςι όταν θ ΕΚΕΒΕ ηιτθςε τθν αρωγι του επιςτθμονικοφ 

προςωπικοφ τθσ Κεολογικισ Χχολισ του ΑΥΚ, θ ανταπόκριςθ υπιρξε άμεςθ. Ψα 

αποτελζςματα αυτισ τθσ δθμιουργικισ ςφμπραξθσ προβάλλουν ςτα δφο 

πανελλινια κεολογικά ςυνζδρια τθσ ΕΚΕΒΕ, τα οποία επικεντρϊκθκαν ςτο ζργο τθσ 

αναμόρφωςθσ του ΠτΚ.    

Ψο Αϋ Χυνζδριο (Πάϊοσ 1981) είχε ωσ κζμα «Σο Μάκθμα των Θρθςκευτικϊν ςτθ 

Μζςθ Εκπαίδευςθ ςιμερα. κοποί και ουςιαςτικά περιεχόμενά του» και κινικθκε 

γφρω από πζντε βαςικζσ ειςθγιςεισ πανεπιςτθμιακϊν: 1) Ξ. Φράγκοσ (Σι ςκοποί τθσ 

διδαςκαλίασ του μακιματοσ των Κρθςκευτικϊν και θ Υαιδαγωγικι επιςτιμθ), 2) Ρ. 

Πατςοφκασ (Κεολογικι κεϊρθςθ των ςκοπϊν του κρθςκευτικοφ μακιματοσ), 3) Λ. 

Ξαραβιδόπουλοσ (Ψο ουςιαςτικό περιεχόμενο του Βιβλικοφ κρθςκευτικοφ 

μακιματοσ), 4) Λ. Αναςταςίου (Ψο ουςιαςτικό περιεχόμενο του μακιματοσ τθσ 

Εκκλθςιαςτικισ Λςτορίασ και Γραμματείασ) και 5) Γ. Παντηαρίδθσ (Υίςτθ και πράξθ. 
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Ψο ουςιαςτικό περιεχόμενο του Δογματικοφ και Θκικοφ μακιματοσ των 

Κρθςκευτικϊν), το γενικό πνεφμα των οποίων εξζφραηε μια ςαφι αξίωςθ 

απομάκρυνςθσ από τα λάκθ και τουσ εγκλωβιςμοφσ του παρελκόντοσ και ανάδειξθσ 

ενόσ αναβακμιςμζνου ΠτΚ ςτο οποίο γνϊςθ και βίωμα να είναι λειτουργικά 

ςυνδεδεμζνα. Σι απόψεισ που ακοφςτθκαν ιταν πράγματι πρωτοποριακζσ για τθν 

εποχι τουσ:  

 Ψο ΠτΚ χρειάηεται να εξελιχκεί ςε ζνα κανονικό ςχολικό μάκθμα με 

εμπλουτιςμζνο γνωςιολογικό περιεχόμενο, μακριά από το ςχιμα του 

«ελλθνοχριςτιανικοφ πολιτιςμοφ»· να υπερβεί τισ κεολογικζσ 

αποκλειςτικότθτεσ και τουσ αφθρθμζνουσ θκικιςμοφσ· να διδάξει τθν 

ιςτορικι ηωι τθσ Σρκοδοξίασ με τθν παρουςίαςθ τθσ πολιτιςτικισ 

παράδοςθσ και μακριά από ωραιοποιιςεισ και ςυγκαλφψεισ  (Ρ. 

Πατςοφκασ).   

 Ωσ προσ τθ διδαςκαλία τθσ Αγίασ Γραφισ, ςτον βακμό που αφενόσ δεν 

πρόκειται για κϊδικα Θκικισ, αλλά για βιβλίο γεγονότων τθσ Κείασ 

Σικονομίασ με επίκεντρο τον ςυγκεκριμζνο άνκρωπο, και αφετζρου 

απϊτεροσ ςτόχοσ του ΠτΚ είναι ο άνκρωποσ, τα βιβλικά γεγονότα 

χρειάηεται να ςυςχετίηονται με τθν φπαρξθ των μακθτϊν. Ωπογραμμιηόταν 

επίςθσ θ ανάγκθ τονιςμοφ του βιβλικοφ χαρακτιρα του ΠτΚ και θ ανάγκθ να 

ζρχονται οι μακθτζσ ςε επαφι με το ίδιο το βιβλικό κείμενο (Λ. 

Ξαραβιδόπουλοσ).  

 Για τθ διδαςκαλία τθσ Εκκλθςιαςτικισ Λςτορίασ τονίςτθκε ότι χρειάηεται να 

προβλθκεί ο κοινωνικόσ χαρακτιρασ τθσ Σρκοδοξίασ (τα ιδανικά τθσ 

αγάπθσ, τθσ δικαιοςφνθσ, του ςεβαςμοφ για τον άνκρωπο, τθν ελευκερία), ο 

δθμοκρατικόσ και φιλειρθνικόσ κεςμόσ τθσ Εκκλθςίασ, να υπάρχει ςοβαρι 

και απροκατάλθπτθ πλθροφόρθςθ και για τθν χριςτιανικι Δφςθ, 

αντιπροςωπευτικότθτα γεγονότων και προςϊπων, αλλά και παρουςίαςθ των 

λακϊν και τρωτϊν τθσ Εκκλθςίασ· ςε κάκε περίπτωςθ τα ηθτιματά τθσ 

πρζπει να ςυηθτοφνται και να τίκενται υπό τθν κρίςθ των μακθτϊν (Λ. 

Αναςταςίου).  

 Ωσ προσ το δογματικό και θκικό περιεχόμενο του ΠτΚ ο κακθγθτισ 

Παντηαρίδθσ αμφιςβιτθςε τον ςκοπό τθσ «μφθςθσ» των μακθτϊν ςτα 

δόγματα και πρότεινε διάνοιξθ οδϊν προσ τισ πθγζσ τθσ χριςτιανικισ πίςτθσ 

και ηωισ εντόσ ενόσ πνεφματοσ ελευκερίασ και ςε απόςταςθ από ςχολαςτικά 

ςχιματα. Επιπλζον πρότεινε τθ διδακτικι αξιοποίθςθ εικόνων, βίων Αγίων, 

υλικό τοπικϊν κρθςκευτικϊν και κοινωνικϊν παραδόςεων.  

Τλεσ αυτζσ οι κζςεισ εξετάςτθκαν ςτισ διευρυμζνεσ ςυηθτιςεισ του ςυνεδρίου, 

εντόσ μιασ γόνιμθσ ςφνκεςθσ του λόγου των κεολόγων τθσ Δευτεροβάκμιασ με τον 
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πανεπιςτθμιακό κεολογικό λόγο. Χτον βακμό που εκφράςτθκαν απόψεισ από κάκε 

τάςθ, αναδείχκθκαν και οι αναςτολζσ και επιφυλάξεισ των εκπαιδευτικϊν 

κεολόγων. Πετά το πζρασ των εργαςιϊν του Χυνεδρίου, πολυμελισ Σμάδα 

Εργαςίασ από πανεπιςτθμιακοφσ και εκπαιδευτικοφσ κεολόγουσ άρχιςαν τθ μελζτθ 

και ςφνταξθ νζων Αναλυτικϊν Υρογραμμάτων με βάςθ τα όςα είχαν ςυμφωνθκεί 

και φυςικά εναρμονιςμζνων με τα νζα ψυχοπαιδαγωγικά δεδομζνα (Λανουάριοσ – 

Λοφνιοσ 1982). Ζχει ενδιαφζρον να επιςθμανκεί ότι το ζργο τθσ Σμάδασ ιταν 

ανοιχτό, αφοφ παρακολουκοφςαν και ςυνζβαλαν και όςοι κεολόγοι μποροφςαν και 

ικελαν. Θ ςυγκυρία ιταν ευνοϊκι, κακϊσ από τον Σκτϊβριο του 1982 το ΞΕΠΕ, με 

πρόεδρο τον Φ. Ξακριδι, επεδίωκε τον επαναπροςανατολιςμό και τθν ανανζωςθ 

του ΠτΚ, προτείνοντασ ςυγκεκριμζνα τθ διδαςκαλία από κείμενα, τον ςυντονιςμό 

του ΠτΚ με το μάκθμα τθσ Λςτορίασ, τον μετριαςμό του δογματικοφ χαρακτιρα του 

και τθ νθφαλιότθτα τθσ προςζγγιςθσ των κρθςκευτικϊν κεμάτων.   

Ψο ζργο τθσ Σμάδασ εργαςίασ παρουςιάςτθκε ςτο Βϋ Χυνζδριο (Δεκζμβριοσ 

1982) κζμα του οποίου ιταν «Νζα Αναλυτικά Προγράμματα για το Μάκθμα των 

Θρθςκευτικϊν ςτθ Μζςθ Εκπαίδευςθ». Χτόχοσ του ςυνεδρίου ιταν να εκφραςτεί ο 

κλάδοσ και μζςα από διευρυμζνθ ςυηιτθςθ να κατανοθκοφν και να βελτιωκοφν οι 

νζεσ προτάςεισ. Ωσ νζοσ ςκοπόσ του ΠτΚ προτεινόταν: 1) να ενθμερωκοφν οι 

μακθτζσ για τθν υφι του κρθςκευτικοφ φαινομζνου, 2) να γνωρίςουν ιδιαίτερα τον 

Χριςτιανιςμό, κατεξοχιν τθν Ορκοδοξία, και να τοποκετθκοφν υπεφκυνα, 3) να 

αξιοποιιςουν τθν προςφορά του μακιματοσ για τθν καλλιζργεια του ικουσ και τθσ 

προςωπικότθτάσ τουσ, να ευαιςκθτοποιθκοφν απζναντι ςτο ςφγχρονο κοινωνικό 

προβλθματιςμό και να βοθκθκοφν να πάρουν ζμπρακτα κζςθ.  

Από τθ διατφπωςθ του γενικοφ ςκοποφ, αλλά και τουσ άρρθκτα με αυτόν 

δεμζνουσ επιμζρουσ ςτόχουσ τθσ κάκε τάξθσ, αναγνωρίηεται το επιχειροφμενο 

μεταρρυκμιςτικό βιμα. Ψο ΠτΚ αναδεικνφεται ωσ ζνα νθφάλιο ομολογιακό 

μάκθμα ςτο πλαίςιο του οποίου οι μακθτζσ κεωροφνται ωσ αυτόνομεσ 

προςωπικότθτεσ που καλοφνται να γνωρίςουν τον Χριςτιανιςμό. Σι καινοτομίεσ των 

νζων ΑΥ ιταν: 1) Ωσ προσ τθν κατανομι τθσ φλθσ ςτο Γυμνάςιο προκρινόταν θ 

οριηόντια ζκκεςθ τθσ ιςτορίασ τθσ ςωτθρίασ (Υαλαιά και Ξαινι Διακικθ, Λςτορία τθσ 

Εκκλθςίασ), ενϊ ςτο Οφκειο αναλυόταν το νόθμα αυτισ τθσ ςωτθρίασ ςτθ ςχζςθ τθσ 

με το ςιμερα· 2) δεν επιδιωκόταν θ κάλυψθ του κεωροφμενου διδακτικοφ ςυνόλου 

τθσ κάκε κεολογικισ περιοχισ, αλλά επιλζγονταν αντιπροςωπευτικά κζματα, τα 

οποία μποροφςαν να ςχετίηονται με τισ προςλαμβάνουςεσ εμπειρίεσ των μακθτϊν· 

3) αποφαςίςτθκε θ χριςθ κειμζνων (βιβλικϊν, πατερικϊν, υμνολογικϊν και άλλων) 

με κατάλλθλεσ ειςαγωγζσ, ςχόλια και ερωτιςεισ επεξεργαςία, ϊςτε να δίνεται 

χϊροσ αυτενζργειασ ςτο διδακτικό ζργο. Αυτό κακιςτοφςε αναγκαία τθ ςυγγραφι 

των ςχολικϊν εγχειριδίων ωσ βιβλίων εργαςίασ· 4) προτεινόταν θ ςυγγραφι 
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βιβλίων για τον εκπαιδευτικό· 5) ωσ κεολογικζσ προχποκζςεισ ορίηονταν: θ 

κεολογία τθσ Λςτορίασ ι τθσ Κείασ Σικονομίασ και όχι κεολογικοφιλοςοφικοί 

προςανατολιςμοί, ζμφαςθ ςτο εκκλθςιολογικό  ι ςυλλογικό ςτοιχείο, χωρίσ βζβαια 

να παραμελείται το ατομικό, τονιςμόσ τθσ πολιτιςμικισ και κοινωνικισ προςφοράσ 

τθσ Εκκλθςίασ, με ςκοπό τθν κατανόθςθ του ζργου τθσ, χωρίσ να παραλείπονται 

λάκθ και αποτυχίεσ τθσ, διατιρθςθ του πατερικοφ, υμνολογικοφ και άλλου 

παραδοςιακοφ υλικοφ, ζξαρςθ του βιβλικοφ ςτοιχείου. Τπωσ γίνεται φανερό, 

πρόκειται για προτάςεισ με ιςχυρι κεολογικι, μεκοδολογικι, ψυχοπαιδαγωγικι και 

διδακτικι κεμελίωςθ.  

Χτισ ςυνεδριακζσ ςυηθτιςεισ, πζρα από τθν επιςιμανςθ ςυγχφςεων και 

ελλείψεων που δεν αποφεφχκθκαν, τζκθκε ςε διάλογο το ηιτθμα του κατθχθτικοφ 

χαρακτιρα του ΠτΚ και των προβλθμάτων που δθμιουργεί ςτον εκπαιδευτικό 

προςανατολιςμό του. Επιπλζον, επιχειρικθκε θ αποςαφινιςθ των 

ψυχοπαιδαγωγικϊν προχποκζςεων τθσ προςζγγιςθσ των περιεχομζνων του ΠτΚ 

και ζγιναν ειςθγιςεισ για τθ κρθςκευτικι και πνευματικι ανάπτυξθ των παιδιϊν 

πάνω ςτισ κζςεισ των Piaget, Erikson, Kohlberg. Ψζλοσ, καταβλικθκε προςπάκεια 

ϊςτε να αναγνωριςτοφν οι ευρωπαϊκζσ κρθςκειοπαιδαγωγικζσ εξελίξεισ, με 

αναφορζσ και ςυηθτιςεισ γφρω από ΑΥ του γερμανικοφ χϊρου (Zielfelder Plan και 

Korrelationsdidaktik), αλλά και τα αποτελζςματα των ερευνϊν του R. Goldman. 

Ψελικά, οι προτάςεισ του Βϋ Χυνεδρίου ζγιναν αποδεκτζσ από το ΩΥΕΥΚ και τα 

νζα ΑΥ δθμοςιεφτθκαν ςε ΦΕΞ το 1985. Ψα ςχολικά εγχειρίδια τθσ περιόδου 1985-

1989 τελικά δεν ςυντάχκθκαν ωσ βιβλία εργαςίασ, διατθροφςαν τθν κατά 

κεολογικοφσ κλάδουσ διάρκρωςι τουσ και παρζμεναν δεςμευμζνα ςε πολλι και 

ςυχνά βαριά – για τουσ μακθτζσ – κεολογικι φλθ· νθφάλια ωςτόςο και 

«μπολιαςμζνα» από τθ γόνιμθ κεολογία του ’60 λειτοφργθςαν απελευκερωτικά ςτθ 

ςυνείδθςθ των περιςςότερων κεολόγων. Χυγκεφαλαιϊνοντασ, θ υλοποίθςθ τθσ 

ανανζωςθσ τθσ κρθςκ. εκπ/ςθσ τθσ δεκαετίασ του ’80 τελικά εςτίαςε τθν προςοχι 

τθσ περιςςότερο ςτθν παροχι «καλισ» ορκόδοξθσ κεολογικισ γνϊςθσ και λιγότερο 

ςτθν παιδαγωγικι ςμίλευςθ των προτάςεων. Βαςικι αντινομία των ΑΥ του 1985 

είναι ο περιοριςμόσ των τροποποιιςεων ςτθ Δευτεροβάκμια, με τα ΑΥ τθσ 

Υρωτοβάκμιασ να παραμζνουν χωρίσ αλλαγζσ. Ψο ηιτθμα τθσ μονοφωνίασ του ΠτΚ 

και θ διεφρυνςθ ςε διδαςκαλία και άλλων κρθςκειϊν δεν τίκεται, κακϊσ θ Ελλάδα 

ςτθ διάρκεια τθσ δεκαετίασ του ’80 εξακολουκεί να είναι μια μονοπολιτιςμικι 

χϊρα. 

Χτα μζςα τθσ δεκαετίασ, με τον Ρόμο 1566/1985 κατοχυρωνόταν νομικά, για 

πρϊτθ φορά ςτθν ιςτορία τθσ εκπαίδευςισ μασ. Χτο άρκρο 1 παρ. 1, ο ςκοπόσ τθσ 

πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ εξειδικεφεται ζτςι, ϊςτε οι 

μακθτζσ «να διακατζχονται από πίςτθ προσ τθν πατρίδα και τα γνιςια ςτοιχεία 
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τθσ ορκόδοξθσ χριςτιανικισ παράδοςθσ. Θ ελευκερία τθσ κρθςκευτικισ τουσ 

ςυνείδθςθσ είναι απαραβίαςτθ». Ειδικότερα ςτο άρκρο 6 παρ. 2, επιςθμαίνεται 

ότι ςτο λφκειο επιδιϊκεται θ ολοκλιρωςθ των ςκοπϊν τθσ εκπαίδευςθσ, ϊςτε 

οι μακθτζσ, «Ρα ςυνειδθτοποιοφν τθ βακφτερθ ςθμαςία του ορκόδοξου 

χριςτιανικοφ ικουσ και τθσ ςτακερισ προςιλωςθσ ςτισ πανανκρϊπινεσ αξίεσ...». 

Υρόκειται για μια διατφπωςθ που «νομιμοποιϊντασ», κατά κάποιο τρόπο, τον 

ομολογιακό χαρακτιρα του ΠτΚ, ευνοοφςε τθν περιχαράκωςι του εντόσ τθσ 

Σρκοδοξίασ, «επιτρζποντασ» τθ διολίςκθςθ τθσ διδαςκαλίασ ςτθν κατιχθςθ, παρά 

τθ νθφαλιότθτα των νζων ΑΥ και βιβλίων. Ψο εν λόγω ςθμείο κεωρικθκε 

αντιφατικό προσ τθ «διάπλαςθ ελεφκερων, υπεφκυνων και δθμοκρατικϊν πολιτϊν» 

που προβλζπεται από τον ίδιο νόμο και ζγινε αντικείμενο ςκλθρισ κριτικισ. Είναι 

χαρακτθριςτικό πωσ θ αντίφαςθ αυτι επιςθμαίνεται και από Σρκόδοξουσ 

παιδαγωγοφσ (Υερςελισ).   

 

1.2.3. Θ δεκαετία του ’90 

Τλεσ οι αλλαγζσ ςτθν Ελλάδα για το ΠτΚ μζχρι το ’90 αφοροφςαν, όπωσ ιδθ 

λζχκθκε, τθ Δευτεροβάκμια, με το Δθμοτικό να είναι προςκολλθμζνο ςτθ λογικι … 

των αρχϊν του αιϊνα! (βλ. Α. Ρίκα). Χτα ζτθ 1990-1992 ςυντάχκθκαν νζα ΑΥ για τθν 

Υρωτοβάκμια, πραγματικά καινοτόμα και ωσ προσ τα περιεχόμενα και ωσ προσ τθν 

προςφορά τουσ. Πε προχπόκεςθ τον ειςαγωγικό χαρακτιρα του μακιματοσ ςτο 

δθμοτικό, θ φλθ - υπθρετϊντασ πλζον τουσ ςτόχουσ και όχι μιαν ακαδθμαϊκι 

ςυςτθματικότθτα - επιλζγεται από πολλζσ περιοχζσ (Αγία Γραφι, εκκλθςιαςτικι 

ιςτορία, τζχνθ, άγιοι, μάρτυρεσ κ.ά.) και τα περιεχόμενα δομοφνται με επικζντρωςθ 

ςτο ενδιαφζρον και ςτο ςυναίςκθμα των μικρϊν μακθτϊν. Ψα βιβλία που 

ακολοφκθςαν απετζλεςαν μιαν εμπνευςμζνθ υλοποίθςθ των οφτωσ ι άλλωσ 

κετικϊν ΑΥ, περιείχαν καινοτόμεσ διδακτικζσ προτάςεισ και ιδζεσ με τισ οποίεσ 

πετφχαιναν να φζρουν τουσ μικροφσ μακθτζσ ςε επαφι με τθν ορκόδοξθ παράδοςθ 

και ηωι. Χυνακόλουκα προζκυψε θ ανάγκθ νζων ΑΥ και για τθ Δευτεροβάκμια.  

Πετά από πολλζσ παλινδρομιςεισ και παλινωδίεσ ςτθ ςφνκεςθ των Σμάδων 

Εργαςίασ, τελικά το 1995 εκπονικθκε ζνα νζο ΑΥ κατά τον τφπο του Curriculum, το 

οποίο εγκρίκθκε και τελικά δθμοςιεφτθκε το 1998, ςτο οποίο ωσ ςκοπόσ του ΠτΚ 

διατθρείται αυτόσ του 1985. Υαρά τθν ανανζωςθ του «τφπου» του ΑΥ και τισ καλζσ 

προκζςεισ των ςυντακτϊν (όπωσ αναδεικνφονται ςτισ Γενικζσ και 

Ψυχοπαιδαγωγικζσ αρχζσ των ΑΥ), θ ςπουδι με τθν οποία εκπονικθκαν – κακϊσ το 

ΩΥΕΥΚ μπροςτά ςτθν ευρωπαϊκι ενοποίθςθ πίεηε το Υαιδαγωγικό Λνςτιτοφτο για τθ 

ςφνταξθ νζων ΑΥ – δεν ευνόθςαν τισ βακιζσ αλλαγζσ. Σι ςτόχοι του νζου ΑΥ είναι 

κυρίωσ γνωςτικοί, ςε μια περίοδο που ωσ μείηονεσ απαιτιςεισ (βλ. Jacques Delors, 

«Les quatre piliers de l’éducation», L’éducation un trésor est caché dedans, Rapport 
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à l’UNESCO de la Commision International sur l’education pour le vingt et unième 

siècle, Paris 1999) για τον μακθτι του 21ου αιϊνα προβάλλεται θ καλλιζργεια 

ικανοτιτων των μακθτϊν για ζρευνα, αναηιτθςθ, λφςθ προβλθμάτων, προςωπικι 

επεξεργαςία, ςυνεργαςία, αλλαγι ςτάςεων, καλλιζργεια δεξιοτιτων. Αυτι θ 

ζλλειψθ ςυνεπάγεται τθν απουςία καινοτόμων διδακτικϊν προςεγγίςεων, όπωσ 

άλλωςτε φαίνεται και από τθ ςχετικι ςτιλθ του ΑΥ. Ψα περιεχόμενα παραμζνουν 

πολλά και πάλι κατά τουσ κλάδουσ τθσ ακαδθμαϊκισ Κεολογίασ. Τπωσ 

αποδεικνφεται και μζχρι ςιμερα θ οργάνωςθ τθσ διδαςκαλίασ τθσ Αϋ τάξθσ του 

Ουκείου με βάςθ τα παλαιά πρότυπα τθσ κατιχθςθσ και λειτουργικισ, τθσ Βϋ τάξθσ 

ωσ μετεξζλιξθ τθσ χριςτιανικισ δογματικισ και απολογθτικισ και τθσ Γϋ τάξθσ με 

επίκεντρο τθν χριςτιανικι θκικι δεν υπιρξε παιδαγωγικά επιτυχισ. Απόρροια 

αυτϊν των νζων ΑΥ ιταν μια ςειρά νζων ςχολικϊν εγχειριδίων για όλθ τθ 

Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ που κυκλοφόρθςαν από το 1997 ζωσ το 2000. 

Πε τον νόμο 2525/1997 και τθ «μεταρρφκμιςθ» των ελλθνικϊν εκπαιδευτικϊν 

πραγμάτων το ΠτΚ ζγινε ςτο Οφκειο ζνα πανελλινια εξεταηόμενο μάκθμα. Θ 

ςυηιτθςθ για τον χαρακτιρα και τθ δυναμικι του ΠτΚ ςτο ελλθνικό ςχολείο 

αναηωπυρϊκθκε, κακϊσ ςυντελοφνταν και ευρφτερεσ κοινωνικζσ αλλαγζσ 

(κατάρρευςθ Χοβιετικισ Ζνωςθσ, ιςχυρό μεταναςτευτικό ρεφμα ςτθν Ελλάδα). Σι 

αυξανόμενα πλουραλιςτικζσ ςυνκικεσ ςτισ ςχολικζσ τάξεισ ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ 

δεκαετίασ του ’90 αναδεικνφουν κεμελιϊδθ ηθτιματα προςανατολιςμοφ και 

φυςιογνωμίασ του μακιματοσ που ςυχνά εκφράηονται διλθμματικά: κα αποτελζςει 

το ΠτΚ μια δυνατότθτα πνευματικοφ προςανατολιςμοφ όςων ηουν ςτθν Ελλάδα ι 

κα ςχετίηεται με κάποιεσ ςυγκεκριμζνεσ ομάδεσ; Ψο ΠτΚ εν τζλει είναι αίτθμα 

παιδείασ ι ςυντεχνίασ; (Βλ. τίτλο αφιερϊματοσ περιοδικοφ φναξθ 65/1998).   

Χτα μζςα τθσ δεκαετίασ του ’90 ο κλάδοσ των κεολόγων εμφανίηεται 

διατεκειμζνοσ να ςυηθτιςει δθμόςια, με εκπαιδευτικοφσ και επιςτθμονικοφσ όρουσ 

το ηιτθμα τθσ ΚΕ. Χτο διάλογο για τθ φυςιογνωμία του ΠτΚ, ςτον οποίο  

ςυμμετζχουν και πρόςωπα εκτόσ του κεολογικοφ χϊρου (Ηουμπουλάκθσ, υδάκθσ, 

Πανιτάκθσ), εγείρεται και το ηιτθμα τθσ νομιμοποιθτικισ βάςθσ του ωσ 

ομολογιακοφ μακιματοσ ςτο ςφγχρονο πλουραλιςτικό πλζον ελλθνικό ςχολείο. 

Υροβλθματικό ςτοιχείο τθσ ελλθνικισ ςυηιτθςθσ περί το μάκθμα είναι θ παραγωγι 

ενόσ κριτικοφ λόγου από κάποιουσ «κφρακεν» επιςτιμονεσ και διανοοφμενουσ, οι 

οποίοι αφορμϊμενοι από δεδομζνα αρνθτικζσ κζςεισ, κινοφνται ςε διλθμματικζσ 

λογικζσ, δεν παρακολουκοφν τισ αλλαγζσ και τα ανοίγματα που ςυμβαίνουν εντόσ 

του ΠτΚ, επιχειρθματολογοφν βαςιςμζνοι ςτισ προςωπικζσ τουσ ... αναμνιςεισ και 

το ταυτίηουν με τθν Εκκλθςία. Ενιςχφεται ζτςι ζνα ςτερεότυπο, που δεν ςυναντάται 

ςτα περιςςότερα ευρωπαϊκά κράτθ, όπωσ ιδθ είδαμε, κακϊσ μετά το ’80 είχαν 

οικοδομθκεί κακοριςμζνοι, ςυμπλθρωματικοί αλλά διακριτοί ρόλοι και θ 
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κατθχθτικι παράδοςθ τθσ Εκκλθςίασ λειτουργοφςε ωσ όροσ εμπλουτιςμοφ τθσ 

ςχολικισ κρθςκ. εκπ/ςθσ και όχι ταφτιςθσ μαηί τθσ.  

Χτο πλαίςιο αυτισ τθσ ατμόςφαιρασ διαλόγου γφρω από το ΠτΚ 

διοργανϊκθκαν τρεισ πανελλινιεσ κεολογικζσ ςυνάξεισ: Χτον Βόλο, τον Απρίλιο του 

1999, με κζμα «Σο μάκθμα των Θρθςκευτικϊν ςτο Ενιαίο Λφκειο.  Νζα δεδομζνα 

και προοπτικζσ», Χτθν Υαναγία Χουμελά (Βζροια), τον Σκτϊβριο του 1999, με κζμα 

«Σο κρθςκευτικό μάκθμα ςε μια κοινωνία που αλλάηει» και ςτθν Ακινα, τον Πάιο 

του 2000, με κζμα:  «Θρθςκευτικι παιδεία και ςφγχρονθ κοινωνία. Θζςεισ και 

αντικζςεισ». 

Χτισ ςυναντιςεισ αυτζσ οι κεολόγοι εκπαιδευτικοί, μακριά από απολογθτικζσ 

τάςεισ, αναγνωρίηουν με αυτοςυνειδθςία τα προβλιματα «νομιμότθτασ» του 

μακιματοσ, ανιχνεφουν τουσ άξονεσ ςτουσ οποίουσ κα μποροφςε να κινθκεί ζνα 

τζτοιο ΠτΚ, ςυηθτοφν για τθν ανάγκθ ανοίγματοσ ςε άλλεσ ομολογίεσ και 

κρθςκείεσ, αλλά και τισ ςυνεπαγόμενεσ δυςκολίεσ και αντιφάςεισ. Ψότε αρχίηουν να 

διαμορφϊνονται διάφορεσ εναλλακτικζσ προτάςεισ για τθ ςχολικι κρθςκ. εκπ/ςθ 

(«γνωςτικό», «πολιτιςτικό», «βιβλικό» ΠτΚ). Υρόκειται για μια ςθμαίνουςα 

μετακίνθςθ του κεολογικοφ εκπαιδευτικοφ κόςμου, ο οποίοσ, χωρίσ να εκποιεί τθ 

κεολογικι του αυτοςυνειδθςία, φαίνεται να εμπεδϊνει πλζον τθν ανάγκθ ενόσ 

ςτζρεου εκπαιδευτικοφ προςανατολιςμοφ του ΠτΚ, προκειμζνου το μάκθμα όχι 

μόνο να διαςφαλίςει τθ κζςθ του ςτο ελλθνικό ςχολείο, αλλά και να ενιςχφςει τον 

μορφωτικό του χαρακτιρα.  (Βλ. το περιοδικό του Κεολογικοφ Χυνδζςμου Κακ’ 

οδόν 17/2001 με αφιζρωμα ςτο ΠτΚ του επιχειρεί να προςεγγίςει διάφορεσ 

παραμζτρουσ (νομικζσ, παιδαγωγικζσ, κεολογικζσ).  

Ψο 1993 εκδίδεται το βιβλίο του Γ. Χωτθρζλθ (Θρθςκεία και εκπαίδευςθ *κατά 

το φνταγμα και τθν Ευρωπαϊκι φμβαςθ+: Από τον κατθχθτιςμό ςτθν πολυφωνία) 

ςτο οποίο μελετϊνται τα μζχρι τότε ΑΥ και τα ςχολικά βιβλία του ΠτΚ με νομικι 

βζβαια οπτικι. Θ ερμθνευτικι επιχειρθματολογία του ςυγγραφζα καταλιγει ςε 

αμφιςβιτθςθ του υποχρεωτικοφ χαρακτιρα του μακιματοσ με βάςθ τθν ελλθνικι 

και ευρωπαϊκι νομοκεςία, αλλά και ςε ςυγκεκριμζνεσ προτάςεισ ΠτΚ 

(προαιρετικό, με δυνατότθτα απαλλαγισ, κρθςκειολογικό). Από τότε αναδεικνφεται 

ςτο δθμόςιο λόγο περί ΠτΚ θ αναφορά ςτο «κρθςκειολογικό» μοντζλο, ωσ μια 

πρόταςθ ςχολικισ κρθςκ. εκπ/ςθσ που μπορεί να υπερβαίνει τα προβλιματα τθσ 

μονοφωνίασ του ελλθνικοφ ΠτΚ. Ξακϊσ μάλιςτα, με μια ατυχι γενίκευςθ, το 

κρθςκειολογικό ΠτΚ κεωρείται ωσ θ «ευρωπαϊκι» πρόταςθ κρθςκ. εκπ/ςθσ, 

αρχίηει πλζον να λειτουργεί ςτον κεολογικό κόςμο ωσ «απειλι» για τθν 

ακεραιότθτα του μακιματοσ, πολλαπλαςιάηοντασ τα ςτερεότυπα των κεολόγων για 

το τι πραγματικά γίνεται ςτθν Ευρϊπθ. Τςοι χρθςιμοποιοφν τον όρο 

«κρθςκειολογικό» ΠτΚ μάλλον αναφζρονται ςτο μοντζλο τθσ φαινομενολογικισ 
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κρθςκ. εκπ/ςθσ. Ωςτόςο, ςτα επιχειριματα που αναπτφςςονται είτε από τουσ 

υπεραςπιςτζσ είτε από τουσ κατθγόρουσ του, διακρίνονται βαςικζσ παρερμθνείεσ, 

αυκαιρεςίεσ και μονομζρειεσ, κακϊσ το μοντζλο γίνεται αντιλθπτό ωσ μια 

ουδζτερθ, «τουριςτικοφ» τφπου πλθροφόρθςθ γφρω από τισ διάφορεσ κρθςκείεσ 

του κόςμου. Τπωσ όμωσ ιδθ ειπϊκθκε, πρόκειται για μια πρόταςθ που όςο κι αν 

ςτόχευε ςτθν προςζγγιςθ του κρθςκευτικοφ φαινομζνου από τθν εξωτερικι, 

αντικειμενικι «παρατθριςιμθ» πλευρά του και χωρίσ τθν προςωπικι αποδοχι ενόσ 

ςυγκεκριμζνου δόγματοσ, ταυτόχρονα επεδίωκε μια πρακτικι μάκθςθσ που να  

ςυμπεριλαμβάνει ςυνολικά το ανκρϊπινο πρόςωπο, τθν καρδιά, το μυαλό και τθ 

φανταςία του, μια πρακτικι «ηεςτι και πάλλουςα» (Smart, 1974). Εάν αφαιρζςουμε 

αυτζσ τισ διαςτάςεισ των επιδιϊξεων του φαινομενολογικοφ ΠτΚ, αφενόσ δεν κα 

κατανοιςουμε ποφ πραγματικά απζτυχε θ αρχικι του ςτόχευςθ και αφετζρου δεν 

κα αξιοποιιςουμε δθμιουργικά ενδιαφζρουςεσ πλευρζσ του, π.χ. τθν ανάλυςθ των 

διαςτάςεων ςτθ μελζτθ μιασ κρθςκείασ.   

Ψο 2001 ολοκλθρϊκθκε ςτο Υαιδαγωγικό Λνςτιτοφτο μια γενικι ανακεϊρθςθ 

των Αναλυτικϊν Υρογραμμάτων όλων των μακθμάτων τθσ εννιάχρονθσ 

υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ εντόσ του ΔΕΥΥΧ (Διακεματικό Ενιαίο Υλαίςιο 

Υρογραμμάτων Χπουδϊν), με τθ διατιρθςθ ωςτόςο των διακριτϊν μακθμάτων και 

των Αναλυτικϊν τουσ Υρογραμμάτων (ΑΥΧ). Χτόχοσ τθσ προςπάκειασ ιταν να 

προωκθκοφν τρόποι ςυςχζτιςθσ τθσ γνϊςθσ των διαφόρων μακθμάτων, ζτςι ϊςτε 

τα κζματα να «φωτίηονται πολυπριςματικά» και να αναδεικνφεται θ ςχζςθ τουσ με 

τθν πραγματικότθτα· προχπόκεςθ βζβαια αυτισ τθσ διδακτικισ διεργαςίασ είναι θ 

διαςφάλιςθ εςωτερικισ ςυνοχισ, ςυνζχειασ, διεπιςτθμονικϊν κεωριςεων και 

διακεματικϊν προεκτάςεων. Υρόκειται για μια πρόταςθ που ςτθρίχτθκε ςε ςχετικζσ 

αποφάςεισ των οργάνων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Για πρϊτθ φορά ςτισ Γενικζσ 

Αρχζσ των ΔΕΥΥΧ/ΑΥΧ γίνεται λόγοσ για διεπιςτθμονικότθτα, ολιςτικι προςζγγιςθ 

τθσ γνϊςθσ, καλλιζργεια ικανοτιτων (επικοινωνία, ςυνεργαςία, χριςθ πθγϊν, 

δθμιουργικι επινόθςθ κ.ά.), αλλά και ιδιαίτερθ μζριμνα για τθν ενςωμάτωςθ των 

μακθτϊν με αναπθρίεσ (ΑΠΕΑ). Ξακϊσ όλθ αυτι θ προςπάκεια ζγινε με εξαιρετικι 

ςπουδι, τα αποτελζςματα αδίκθςαν τισ προκζςεισ. Ωσ προσ το ΠτΚ ιδιαίτερα το 

Υαιδαγωγικό Λνςτιτοφτο προζβλεψε ςυμπλθρωματικι ανακεϊρθςθ 

(«βελτιςτοποίθςθ») των ΑΥΧ, τα οποία δθμοςιεφτθκαν – μαηί με τα προγράμματα 

και των άλλων μακθμάτων – τον Πάρτιο του 2003. Ασ υπογραμμιςτεί ότι το νζο 

Υρόγραμμα αφοροφςε μόνον τθν υποχρεωτικι εκπαίδευςθ, ενϊ το ΠτΚ ςτο Οφκειο 

παρζμενε ωσ είχε, γεγονόσ που δθμιουργοφςε τραγικζσ αντιφάςεισ. Χτα όρια, 

λοιπόν, τθσ εννεαετοφσ υποχρεωτικισ κρθςκ. εκπ/ςθσ «μελετάται ο Χριςτιανιςμόσ 

ωσ βιβλικι ιςτορία και βιβλικόσ λόγοσ, ωσ ορκόδοξθ χριςτιανικι παράδοςθ, ωσ 

πολιτιςτικι ζκφραςθ, ωσ πορεία μζςα ςτθν ιςτορία, ωσ αναηιτθςθ τθσ αλικειασ και 
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ωσ ςφγχρονθ παρουςία μζςα ςτον κόςμο. Τπάρχουν επίςθσ κάποιεσ πλθροφορίεσ 

για τισ άλλεσ Ομολογίεσ, κακϊσ και για τον Ιουδαϊςμό και το Ιςλάμ με τθν προοπτικι 

να αςχολθκοφν μ’ αυτά οι μακθτζσ εκτενζςτερα ςτο Λφκειο… Θ διδαςκαλία του 

ΜτΘ ςυμβάλλει: α) ςτθν απόκτθςθ γνϊςεων γφρω από τθ χριςτιανικι πίςτθ και τθν 

Ορκόδοξθ χριςτιανικι παράδοςθ, β) ςτθν ανάπτυξθ κρθςκευτικισ ςυνείδθςθσ, γ) 

ςτθν προβολι τθσ ορκόδοξθσ πνευματικότθτασ ωσ ατομικοφ και ςυλλογικοφ 

βιϊματοσ, δ) ςτθν κατανόθςθ τθσ χριςτιανικισ πίςτθσ ωσ μζςου νοθματοδότθςθσ 

του κόςμου και τθσ ηωισ, ε) ςτθν παροχι ευκαιριϊν ςτουσ μακθτζσ για κρθςκευτικό 

προβλθματιςμό και ςτοχαςμό, ςτ) ςτθν κριτικι επεξεργαςία των κρθςκευτικϊν 

παραδοχϊν, αξιϊν, ςτάςεων, η) ςτθ διερεφνθςθ του ρόλου που ζπαιξε και παίηει ο 

Χριςτιανιςμόσ ςτον πολιτιςμό και τθν ιςτορία τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρϊπθσ, θ) ςτθν 

κατανόθςθ τθσ κρθςκείασ ωσ παράγοντα που ςυντελεί ςτθν ανάπτυξθ του 

πολιτιςμοφ και τθσ πνευματικισ ηωισ, κ) ςτθν επίγνωςθ τθσ φπαρξθσ διαφορετικϊν 

εκφράςεων τθσ κρθςκευτικότθτασ, ι) ςτθν αντιμετϊπιςθ των κοινωνικϊν 

προβλθμάτων και των μεγάλων ςφγχρονων διλθμμάτων, ια) ςτθν ανάπτυξθ 

ανεξάρτθτθσ ςκζψθσ και ελεφκερθσ ζκφραςθσ και ιβ) ςτθν αξιολόγθςθ του 

Χριςτιανιςμοφ ωσ παράγοντα βελτίωςθσ τθσ ηωισ των ανκρϊπων». 

Τπωσ γίνεται φανερό -τουλάχιςτον ςε επίπεδο προκζςεων- το ΠτΚ 

απομακρφνεται οριςτικά από τθν κατιχθςθ, γίνεται ζνα ιπιο ομολογιακό μάκθμα 

με κυρίαρχο το γνωςτικό/μορφωτικό χαρακτιρα, επιχειρεί να διευρφνει τουσ 

ορίηοντζσ του και εκφράηει μια ςφγχρονθ προςζγγιςθ τθσ κρθςκ. εκπ/ςθσ 

ςυγκλίνοντασ με ευρωπαϊκζσ επιλογζσ. Τλα αυτά καταγράφονται ςτα ςχολικά 

εγχειρίδια τθσ υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ που γράφτθκαν ςτο διάςτθμα 2003-

2006. Χτθν πράξθ βζβαια (όχι μόνο για το ΠτΚ, αλλά για όλα τα μακιματα) τα 

πράγματα αποδείχκθκαν δυςκολότερα, αφοφ όλεσ οι παραπάνω ςτοχεφςεισ δεν 

κατορκϊκθκε να υποςτθριχκοφν επιμορφωτικά, όροσ απαραίτθτοσ για τθν 

τροποποίθςθ παιδαγωγικϊν και διδακτικϊν ςτάςεων. 

Χυγκεφαλαιϊνοντασ, θ πορεία του ΠτΚ είχε επιτυχι ζκβαςθ όποτε δεν 

αρκζςτθκε ςτα δεδομζνα και διαςφαλιςμζνα, αλλά κινικθκε με πρόκεςθ να 

ανταποκρικεί ςτα αιτιματα τθσ εποχισ του. Χτο τζλοσ τθσ πρϊτθσ δεκαετίασ του 

21οφ αιϊνα το μάκθμα βρίςκεται μπροςτά ςε μια νζα πρόκλθςθ: να ιςχυροποιιςει 

τα εκπαιδευτικά του κεμζλια, να υπερβεί τθ μονοφωνία και τθν όποια ομολογιακι 

φυςιογνωμία του, ςυμπεριλαμβάνοντασ όλουσ τουσ μακθτζσ του ελλθνικοφ 

ςχολείου ανεξάρτθτα από τθ κρθςκευτικι ι μθ δζςμευςι τουσ. Σι διδαςκοντεσ 

εκπαιδευτικοί το μάκθμα των Κρθςκευτικϊν, δάςκαλοι ςτθν πρωτοβάκμια και 

κεολόγοι ςτθ δευτεροβάκμια, ζχουν τθν ετοιμότθτα να αναγνωρίςουν πωσ αυτό το 

αίτθμα κατά κανζνα τρόπο δεν αντιφάςκει προσ τθ χριςτιανικι άποψθ για τθν πίςτθ 

και τθν εκπαίδευςθ. Άλλωςτε και ςτθ ςφγχρονθ ορκόδοξθ κεολογία αναγνωρίηεται 



Σδθγόσ Εκπαιδευτικοφ ςτα Κρθςκευτικά Δθμοτικοφ και Γυμναςίου 

28 

 

μια ςτροφι και μια επζκταςθ τθσ κεντρικισ τθσ εςτίαςθσ από τθν Εκκλθςιολογία 

ςτθ κεολογία του προςϊπου και γενικότερα ςτθ χριςτιανικι Ανκρωπολογία (K. 

Ware). Σι λόγοι αυτισ τθσ κεολογικισ «ςτροφισ» ςχετίηονται ιδιαίτερα με τουσ 

μεγάλουσ ςτόχουσ τθσ ςχολικισ κρθςκ. εκπ/ςθσ.   

 

1.3. Υρϊτθ δεκαετία του 21ου αιϊνα: Ρζεσ κατευκφνςεισ και 
νζεσ απαιτιςεισ από τθ ςχολικι κρθςκευτικι εκπαίδευςθ 

Από τθν τελευταία δεκαετία του 20οφ αιϊνα ςε όλθ τθν Ευρϊπθ διαπιςτϊνεται μια 

αυξανόμενθ ςυνειδθτοποίθςθ (που ζχει ρίηεσ ςτθν ευρεία κατανόθςθ τθσ 

ανκρϊπινθσ ανάπτυξθσ) τθσ ανάγκθσ για κρθςκευτικι και πνευματικι διάςταςθ τθσ 

εκπαίδευςθσ. Επιχειρϊντασ να ςυνοψίςουμε τα κοινά χαρακτθριςτικά των 

απαιτιςεων και των κατευκφνςεων τθσ κρθςκ. εκπ/ςθσ ςτθν πρϊτθ δεκαετία του 

21ου αιϊνα, μποροφμε να επιςθμάνουμε: 

 Χτον βακμό που γίνεται πλζον αποδεκτό ότι γενικότερα θ εκπαίδευςθ 

υπθρετεί πρωτίςτωσ τα παιδιά, ωσ νζο κίνθτρο τθσ ευρωπαϊκισ ςυηιτθςθσ 

για τθ ςχολικι κρθςκευτικι εκπαίδευςθ αναδεικνφεται θ επικζντρωςθ ςτθν 

κατάςταςθ του μακθτι και θ αποδοχι του «δικαιϊματοσ των παιδιϊν για 

κρθςκεία» ( Schweitzer 2000).  

 Υαρά τισ διαφορζσ ςτον χαρακτιρα των ευρωπαϊκϊν ΠτΚ, ωσ κοινοί ςτόχοι 

του ΠτΚ προβάλλουν: α) θ ευαιςκθτοποίθςθ των μακθτϊν προσ τθ 

κρθςκεία και τθ κρθςκευτικι διάςταςθ τθσ ηωισ, β) θ αναγνϊριςθ τθσ 

ποικιλίασ των θκικϊν διαςτάςεων που ανιχνεφονται ςτισ κρθςκευτικζσ 

εμπειρίεσ, γ) θ γνϊςθ και κατανόθςθ των κρθςκευτικϊν πιςτεφω και 

εμπειριϊν (Schreiner, EFTRE, 1998). 

 Υαρά τθν ποικιλία των απόψεων γφρω από το είδοσ των περιεχομζνων των 

Υρογραμμάτων Χπουδϊν του ΠτΚ, ςε όλεσ τισ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ το ΠτΚ 

αναπτφςςεται μζςα ςε ζνα πλαίςιο ςτακερϊν αξιϊν όπωσ θ δθμοκρατία, θ 

κοινωνικι δικαιοςφνθ και τα ανκρϊπινα δικαιϊματα.  

 Χτο πλαίςιο τθσ αποδοχισ του πλουραλιςμοφ και τθσ πολυπολιτιςμικότθτασ 

ωσ αφετθρίασ για οποιαδιποτε ςοβαρι εκπαιδευτικι κεωρία και πρακτικι, 

θ κρθςκευτικι εκπαίδευςθ των μακθτϊν καλείται να παίξει ζνα ςοβαρό 

ρόλο ςτθν δυνατότθτα των μακθτϊν να διαχειρίηονται υπεφκυνα και 

δθμιουργικά τον πλουραλιςμό και τον διάλογο με τον «άλλον» και το 

«διαφορετικό». 

 Χε κάκε εκδοχι ΠτΚ προχποτίκεται, πζρα από τθ διδαςκαλία του 

Χριςτιανιςμοφ και θ διευρυμζνθ γνϊςθ γφρω από τισ κρθςκείεσ του κόςμου 

και τισ κοςμοκεωριςεισ (μάκθςθ γφρω από τισ κρθςκείεσ), χωρίσ βζβαια θ 
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κρθςκευτικι μάκθςθ να εξαντλείται ςτθν απλι πλθροφόρθςθ, αλλά να 

ςχετίηεται με τθν ερμθνεία τθσ κρθςκείασ από τθν πλευρά τθσ ηωισ. 

 Ψα θκικά ηθτιματα και οι αξίεσ των κρθςκειϊν είναι υλικό για διερεφνθςθ, 

μελζτθ και ςτοχαςμό και δεν επιβάλλονται αξιωματικά ςτουσ μακθτζσ. 

Δίδεται προςοχι όχι μόνο ςτο παρόν, αλλά και ςτο παρελκόν, δθλαδι ςτθν 

ιςτορικι διάςταςθ των κρθςκειϊν. Σι κρθςκείεσ εξετάηονται μζςα ςτο 

πολιτιςτικό τουσ περιβάλλον και θ μελζτθ τθσ κρθςκευτικισ και πολιτιςτικισ 

ηωισ γίνεται αδιαχϊριςτα. Επιπλζον, γίνεται αποδεκτό ότι υπάρχουν 

διαφορζσ γφρω από τισ κρθςκείεσ που δεν είναι δυνατόν να λυκοφν. 

 Τςο κι αν αναγνωρίηεται θ αυτονομία και προςωπικι ανάπτυξθ του κάκε 

μακθτι, ταυτόχρονα αναγνωρίηεται και θ ςθμαςία τθσ ςυνάφειασ ςτθν 

οποία ανικει (οικογενειακό, φιλικό περιβάλλον, εκνικι ι κρθςκευτικι 

ομάδα κ.ά.). Χτο επίκεντρο τθσ διδαςκαλίασ βρίςκονται οι κρθςκευτικζσ 

ιδζεσ και θ πολιτιςτικι ςυνάφεια των μακθτϊν, ςτοιχεία που χρειάηεται να 

αναδειχκοφν ςτθν τάξθ.   

 Σ μακθτισ είναι μζροσ του ίδιου του γνωςτικοφ αντικειμζνου του ΠτΚ. Ψο 

δε διδακτικό υλικό δεν «παρζχεται», αλλά προςεγγίηεται ερμθνευτικά, 

κριτικά, ςτοχαςτικά και διαλογικά, κακϊσ οι μακθτζσ αναηθτοφν απαντιςεισ 

με υπαρξιακό νόθμα. Σι προςωπικζσ εμπειρίεσ και κατανοιςεισ των 

μακθτϊν ςυνδζονται αλλθλεπιδραςτικά με ηθτιματα τοπικά, εκνικά, 

ευρωπαϊκά, παγκόςμια.   

 Ωπογραμμίηεται θ ανάγκθ να διευρυνκεί θ κεϊρθςθ τθσ προςωπικισ 

ανάπτυξθσ των μακθτϊν και ςτθ κρθςκευτικι εκπαίδευςι τουσ να 

ςυμπεριλθφκοφν διαςτάςεισ όπωσ «θ αντίςταςθ ςτθν απανκρωπιά, θ 

πρόςλθψθ τθσ ευτυχίασ, θ ικανότθτα και θ διάκεςθ αυτογνωςίασ, θ 

ςυνείδθςθ τθσ ιςτορικότθτασ τθσ ατομικισ φπαρξθσ, θ εναςχόλθςθ με 

κεμελιϊδθ υπαρξιακά ερωτιματα, θ αποδοχι τθσ ευκφνθσ για τον εαυτό και 

τθν κοινότθτα» (European Ecumenical Commission for Church and Society 

[EECCS] 1998). 

 Χτισ ευρωπαϊκζσ ςυηθτιςεισ γφρω από τα κζματα του ΠτΚ υπογραμμίηεται θ 

ανάγκθ να γίνει θ ανκρϊπινθ διάςταςθ τθσ ηωισ τμιμα τθσ μακθςιακισ 

διεργαςίασ, δθλαδι να ςυμπεριλθφκοφν ηθτιματα γφρω από «τθν 

αναηιτθςθ νοιματοσ και απαντιςεων πζρα από τθν ατομικι ηωι, τθν 

αμαρτία και τθ ςυγχϊρεςθ, τθ δικαιοςφνθ, τθν ειρινθ, τθν ευκφνθ για τθ 

δθμιουργία, τθν  ανκρϊπινθ αναηιτθςθ του Θεοφ και τισ απαντιςεισ των 

κρθςκευτικϊν παραδόςεων, τθν ανοχι, τθ δθμιουργικότθτα, τθν θκικι 

πράξθ, τθν ευκφνθ για τθν κοινότθτα» (Intereuropean Commission on Church 

and School [ICCS], 1992  
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 Αναδεικνφεται θ ιδιαίτερθ ςυνειςφορά του ΠτΚ ςτθν διαπολιτιςμικι 

εκπαίδευςθ, κακϊσ ςτα όριά του: α) Σι μακθτζσ διερευνοφν τθ δικι τουσ 

αίςκθςθ ταυτότθτασ ςε ςχζςθ με τθν προζλευςι τουσ (τον τόπο, τθν 

οικογζνειά τουσ, τθ κρθςκεία τουσ), β) αναλφονται ςτοιχεία των διακρίςεων 

και του ρατςιςμοφ ςε αντιπαράκεςθ με τθν πολυπολιτιςμικότθτα, γ) 

αναπτφςςοντασ οι μακθτζσ ικανότθτεσ να ακοφν τον «άλλον», να 

διαπραγματεφονται με το διαφορετικό, να κατανοοφν κριτικά και να 

διαμορφϊνουν προςωπικζσ απόψεισ και κζςεισ καταφζρνουν όχι μόνον να 

κατανοοφν τον ρόλο τθσ κοινωνίασ αλλά και να λειτουργοφν ωσ 

ςυνειδθτοποιθμζνοι πολίτεσ. 
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2. ΨΣ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑ ΧΥΣΩΔΩΡ ΨΣΩ ΠΨΚ ΧΨΣ ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΛΞΣ 
ΥΟΑΛΧΛΣ ΨΣΩ ΡΕΣΩ ΧΧΣΟΕΛΣΩ 
 

Θ παροφςα ενότθτα αρχίηει με μια αναφορά ςτισ αλλαγζσ που πραγματοποιικθκαν 

ςτισ κεωριςεισ για τα Αναλυτικά Υρογράμματα Χπουδϊν, ςε ςυνάρτθςθ με τισ 

εξελίξεισ των κεωριϊν μάκθςθσ οι οποίεσ διαμόρφωςαν ζνα νζο εκπαιδευτικό 

τοπίο. Χτθ ςυνζχεια αναδεικνφονται οι βαςικζσ καινοτομίεσ και επιλογζσ του 

παρόντοσ Υρογράμματοσ Χπουδϊν (ΥΧ) του μακιματοσ των Κρθςκευτικϊν (ΠτΚ) 

ςτθν Ωποχρεωτικι Εκπαίδευςθ. Θ ενότθτα ςτοχεφει ςτο να διευκολφνει τουσ 

εκπαιδευτικοφσ να:   

 αναγνωρίηουν τα βαςικά χαρακτθριςτικά και τον κεμελιϊδθ 

προςανατολιςμό του κάκε είδουσ ΑΥ 

 αντιλαμβάνονται τθ ςχζςθ του κάκε ΑΥ με ςυγκεκριμζνεσ κεωρίεσ μάκθςθσ 

και εκπαίδευςθσ 

 διαςαφθνίηουν το ςκεπτικό, τουσ βαςικοφσ προςανατολιςμοφσ, τισ 

κατευκφνςεισ και τισ καινοτομίεσ του ΥΧ του ΠτΚ. 

 

2.1. Σι αλλαγζσ ςτα Αναλυτικά Υρογράμματα: Από το 
Υρόγραμμα περιεχομζνων ςτο Υρόγραμμα διαδικαςίασ  

2.1.1. Ψο Αναλυτικό Υρόγραμμα περιεχομζνων 

Πζχρι τα μζςα περίπου του 20οφ αιϊνα, μιλϊντασ για ςχολικό ΑΥ, εννοοφςαμε ζνα 

Ρρόγραμμα περιεχομζνων κεμελιωμζνο ςτθν αντίλθψθ τθσ εκπαίδευςθσ ωσ μιασ 

διεργαςίασ μεταβίβαςθσ ι «παράδοςθσ» αξιόλογων γνϊςεων ςτουσ μακθτζσ. Πε 

βαςικό ςκοπό τθ μεταφορά αυτϊν των γνϊςεων ςτουσ μακθτζσ, το κφριο ςϊμα 

ενόσ τζτοιου ΑΥ αποτελοφςε θ διδακτζα φλθ, δθλαδι τα περιεχόμενα των 

μακθμάτων, αναλυμζνα με λογικι δομι ςε ενότθτεσ και υποενότθτεσ και με 

απόλυτα κακοριςμζνο τον χρόνο και τθν τάξθ ςτθν οποία κα διδαχκεί. Ψα 

διδαςκόμενα μακιματα, διακριτά και ανεξάρτθτα, αναλογοφςαν ςε 

ςυγκεκριμζνουσ επιςτθμονικοφσ κλάδουσ, αναπτφςςοντασ 

τον ιδιαίτερο τρόπο του «ςκζπτεςκαι», «ερευνάν» και 

«πράττειν» τθσ κάκε επιςτιμθσ και περιζχοντασ όςο γίνεται 

περιςςότερεσ και πιο άρτιεσ γνϊςεισ. Τπωσ είναι φυςικό, θ 

επικζντρωςι του ΑΥ ςτα ςτα περιεχόμενα του μακιματοσ (το 

ΨΛ τθσ διδαςκαλίασ), ευνοοφςε τθν ex cathedra διδαςκαλία 

και οδθγοφςε ςτθν παραμζλθςθ τθσ επεξεργαςίασ και του 

τρόπου μιασ διδαςκαλίασ (το ΥΩΧ τθσ διδαςκαλίασ), ϊςτε να 

ζχει αποτελζςματα ςτθ ηωι των μακθτϊν. Χε ζνα τζτοιο 

πλαίςιο, ο μακθτισ κεωροφνταν «πετυχθμζνοσ» ςτον βακμό 

ΓΝΩΗ 
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που μποροφςε να κατακτά, να ςυγκρατεί και να αναπαράγει τθ γνϊςθ που του 

μεταβιβάςτθκε. Σ ςυντθρθτικόσ και νοθςιαρχικόσ χαρακτιρασ του ΑΥ 

περιεχομζνων είναι προφανισ, κακϊσ αναπαριγαγε μια κανονιςτικι αντίλθψθ για 

τθ μάκθςθ και τθ διδαςκαλία και διζκετε ζναν αυςτθρά ακαδθμαϊκό και 

γνωςιοκεντρικό προςανατολιςμό. 

 

2.1.2.  Ψο Αναλυτικό Υρόγραμμα ςτόχων (Curriculum)  

Πεταπολεμικά, αρχικά ςτισ ΘΥΑ και ςτθ ςυνζχεια ςτθν Ευρϊπθ, επικράτθςε το 

μοντζλο των ςτόχων (R. Tyler), το λεγόμενο Curriculum (CU), που ςυνδζκθκε με τθ 

ςυμπεριφοριςτικι κεωρία μάκθςθσ και βαςίςτθκε ςε εκτεταμζνεσ ζρευνεσ για τισ 

ανάγκεσ τθσ κοινωνίασ και των μακθτϊν από το ςφγχρονο ςχολείο. Χφμφωνα με τον 

ςυμπεριφοριςμό, ελάχιςτα πράγματα γνωρίηουμε γφρω από τισ εςωτερικζσ 

νοθτικζσ διεργαςίεσ που ςυμβαίνουν ςτο άτομο, οι οποίεσ κεωροφνται ωσ ζνα 

«μαφρο κουτί». Χυνεπϊσ, το μόνο που μποροφμε να κάνουμε για να βελτιϊςουμε 

τθ μάκθςθ είναι να επικεντρωκοφμε ςτισ αλλαγζσ τθσ ςυμπεριφοράσ του μακθτι. 

Χυνακόλουκα, ςε ζνα ΑΥ που βαςίηεται ςτον ςυμπεριφοριςμό θ ζμφαςθ πζφτει 

ςτθ δθλωτικι γνϊςθ και ςτισ ορατζσ αλλαγζσ ςτθ ςυμπεριφορά των μακθτϊν, 

προκακοριςμζνεσ μάλιςτα από τουσ ςχεδιαςτζσ του CU με τθ μορφι ςτόχων. Χτο 

κζντρο, δθλαδι, αυτοφ του προγράμματοσ βρίςκονται οι προκακοριςμζνοι 

α ν τ ι κ ε ι μ ε ν ι κ ο ί  ς τ ό χ ο ι , ενϊ θ διδακτζα φλθ είναι γραμμικά διατεταγμζνθ 

και θ αξιολόγθςθ τθσ μάκθςθσ εςτιάηεται ςτο ορατό και μετριςιμο αποτζλεςμα. Ψα 

περιεχόμενα μάκθςθσ του CU είναι οργανωμζνα ςε ξεχωριςτά γνωςτικά 

αντικείμενα-μακιματα, τα οποία κεωροφνται μζςο για τθ διανοθτικι πρόοδο και 

τθ διδαςκαλία δεξιοτιτων και ςτάςεων των μακθτϊν. Χτον βακμό μάλιςτα που το 

κφριο ηθτοφμενο του CU είναι θ εξαςφάλιςθ τθσ επιτυχίασ των ςτόχων και θ 

αποτελεςματικότθτα τθσ διδαςκαλίασ, δθμιουργικθκε και ζνα ρεφμα ανάπτυξθσ 

τθσ διδακτικισ μεκοδολογίασ και τθσ Διδακτικισ Επιςτιμθσ. Ψο CU είναι 

διαμορφωμζνο ςφμφωνα με τα παρακάτω τζςςερα δομικά ςτοιχεία:  

Επειδι από τα πρϊτα βιματα του CU διαπιςτϊκθκε θ τάςθ να εξαντλοφνται οι 

ςτόχοι ςτο γνωςτικό μόνο πεδίο, επιχειρικθκε θ επζκταςι τουσ και ςε άλλα πεδία 

(ςυναιςκθματικό, ψυχοκινθτικό) και θ μεκοδευμζνθ ταξινόμθςι τουσ (βλ. 

χαρακτθριςτικά τθν ταξινομία του Benjamin Bloom). Ωςτόςο, παρά τθν 

Στόχοι μάκθςθσ 
Ρεριεχόμενα 

μάκθςθσ 

Μεκόδευςθ 

διδαςκαλίασ 

Ζλεγχοσ επιτυχίασ 

ςτόχων μάκθςθσ 

……………………………….. 

……………………………….. 

……………………………….. 

……………………………….. 

……………………………….. 

……………………………….. 

……………………………….. 

……………………………….. 
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επιςτθμονικι κεμελίωςθ, τθ ςυςτθματικι και οργανωτικι δφναμι του, πολφσ λόγοσ 

ζγινε για τα μειονεκτιματα του CU. Αυτά γενικευμζνα αποδόκθκαν ςτισ 

ςυμπεριφοριςτικζσ και τεχνοκρατικζσ εκπαιδευτικζσ προχποκζςεισ του και κυρίωσ 

ςτο γεγονόσ τθσ αναγωγισ των αντικειμενικϊν ςτόχων ςε «δόγματα». Υαρά τισ 

αδιαμφιςβιτθτεσ διευκολφνςεισ που οι ςτόχοι πρόςφεραν και προςφζρουν ςτουσ 

εκπαιδευτικοφσ, ταυτόχρονα επιςθμάνκθκε ότι ευνοοφν μιαν αμφιβόλου 

εγκυρότθτασ «ακροιςτικι μζτρθςθ» των αποτελεςμάτων τθσ διδαςκαλίασ, 

παραβλζποντασ κυρίωσ τισ θκικζσ και πνευματικζσ διαςτάςεισ τθσ εξζλιξθσ των 

μακθτϊν. Διατυπϊκθκε επίςθσ θ επιφφλαξθ, ότι αυτι θ κετικιςτικι επικζντρωςθ 

δεν είναι δυνατόν να ςυμπεριλάβει ενδιαφζρουςεσ αλλά εξαιρετικά εκπαιδευτικζσ 

διαςτάςεισ τθσ ςχολικισ πραγματικότθτασ, όπωσ είναι για παράδειγμα οι 

αλλθλεπιδράςεισ δαςκάλων και μακθτϊν, οι περιςτάςεισ που διαμορφϊνουν τθ 

δυναμικι πραγματικότθτα τθσ ςχολικισ τάξθσ, αλλά και τα απροςδόκθτα 

αποτελζςματα που μπορεί να ζχει θ διδαςκαλία.  

Επιπλζον, θ γραμμικι και «τεχνοκρατικι» λογικι του CU -αφοφ ωσ κφριοσ 

ςτόχοσ του ςχολείου αναδεικνφεται θ μεγιςτοποίθςθ τθσ παραγωγικότθτάσ του με 

τθν ζμφαςθ να τίκεται ςτο αποτζλεςμα- φαινόταν να μετατρζπει τουσ 

εκπαιδευτικοφσ ςε τεχνοκράτεσ και να καλλιεργεί μια μθχανιςτικι αντίλθψθ του 

κόςμου, θ οποία ελαχιςτοποιεί δραματικά τον χϊρο για ανάπτυξθ ςυλλογικϊν 

αξιϊν και κοινωνικοφ οράματοσ· να ευνοεί τελικά αυτό που αντιμάχονταν: τον 

μθχανιςτικό και δαςκαλοκεντρικό χαρακτιρα τθσ διδαςκαλίασ. Αυτόσ είναι και ο 

λόγοσ που το ςτοχοκεντρικό CU χαρακτθρίςτθκε ωσ ζνα «ΑΥ-προϊόν».  

Ψζλοσ, κεωρικθκε υπερβολικι θ εμπιςτοςφνθ που δείχνουν οι υποςτθρικτζσ 

του CU ςτισ εμπειρικζσ ζρευνεσ για τισ προςδοκίεσ τθσ κοινωνίασ από το ςχολείο και 

υπογραμμίςτθκε ότι ςτθν εκπαίδευςθ υπάρχουν ερωτιματα, ηθτιματα και 

ςκοποκεςίεσ που δεν μποροφν να απαντθκοφν αποκλειςτικά από εμπειρικζσ 

ζρευνεσ. Υζρα, όμωσ, από τισ όποιεσ επιφυλάξεισ και κριτικζσ, είναι γεγονόσ ότι το 

ςτοχοκεντρικό CU ςυνιςτά μια ςτζρεθ και αποτελεςματικι λογικι για τθ 

ςυγκρότθςθ ενόσ ΑΥ, διαςτάςεισ τθσ οποίασ μποροφμε να χρθςιμοποιοφμε ακόμθ 

και ςιμερα.  

 

2.1.3. Ψο Αναλυτικό Υρόγραμμα διαδικαςίασ  

Από τα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 1960 με τισ ςοβαρζσ κοινωνικζσ και πολιτικζσ κρίςεισ 

ςτισ ΘΥΑ και ςτθν Ευρϊπθ, παρατθρείται μια ανκρωπιςτικι ςτροφι ςτον χϊρο τθσ 

εκπαίδευςθσ που επιφζρει τροποποιιςεισ και ςτισ απόψεισ για τα ΑΥ. Ψο CU δεν 

κεωρείται πια ωσ ζνα «χρθςτικό» απλϊσ κείμενο αλλά ωσ ζνα αντικείμενο 

ανάλυςθσ και μελζτθσ, με ςτόχο να διαμορφωκεί μια κοινι γλϊςςα για τα ΑΥ που 

κα ενιςχφει τθ ςκζψθ των εκπαιδευτικϊν, κα παρζχει κριτιρια για τον ζλεγχό του 
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και κα ςυντείνει ςτθ διαμόρφωςθ αξιϊν και ςτάςεων από τουσ μακθτζσ. Ψθν ίδια 

εποχι ςτον χϊρο των κεωριϊν μάκθςθσ υποχωρεί ο ςυμπεριφοριςμόσ και τθ 

ςκυτάλθ παίρνουν οι Γνωςτικζσ κεωρίεσ και ιδιαίτερα ο Εποικοδομθτιςμόσ (ι 

κονςτρουκτιβιςμόσ, construct = οικοδομϊ). Για τον Εποικοδομθτιςμό οι εςωτερικζσ 

διεργαςίεσ του ανκρϊπου (αντίλθψθ, κρίςθ, μνιμθ, προςοχι κ.ά.) οι οποίεσ 

ςυμβαίνουν ανάμεςα ςτο Ερζκιςμα και τθν Αντίδραςθ δεν αντιμετωπίηονται ωσ 

«μαφρο κουτί» (όπωσ ςτον ςυμπεριφοριςμό). Σι μακθτζσ δεν κακρεφτίηουν απλϊσ 

αυτά που διαβάηουν ι ακοφν από τον δάςκαλο, αλλά «καταςκευάηουν» τθν 

κατανόθςι τουσ μζςω τθσ αλλθλεπίδραςθσ των εμπειριϊν και των 

αναπτυςςόμενων νοθτικϊν δομϊν τουσ. Χτθν προςπάκεια του παιδιοφ να 

ανταποκρικεί ςτισ επιδράςεισ που αςκοφνται από το περιβάλλον του, 

δθμιουργοφνται ςταδιακά εςωτερικζσ δομζσ οι οποίεσ ςυνεχϊσ μεταβάλλονται και 

αναπτφςςονται. Άρα θ μάκθςθ είναι κατεξοχιν μια δ ι α δ ι κ α ς ί α  που δεν 

ςχετίηεται με τθν πακθτικι λιψθ μιασ γνϊςθσ που ζρχεται από «εκεί ζξω», αλλά με 

τθν ενεργθτικι ανάμειξθ του μακθτι ο οποίοσ προςδίδοντασ ςυνεχϊσ νζεσ 

ςθμαςίεσ ςτθ γνϊςθ οικοδομεί τθ μάκθςι του. Θ γνϊςθ, επομζνωσ, είναι ςε ζνα 

μεγάλο βακμό π ρ ο ς ω π ι κ ι  και ταυτόχρονα δ ι α π ρ ο ς ω π ι κ ι , κακϊσ 

αναπτφςςεται και τροποποιείται μζςα από τθν εμπλοκι ςε μια ςυνεχι διαδικαςία 

αμφίδρομθσ διαπραγμάτευςθσ και διαλόγου. Χυνακόλουκα, ζγινε αποδεκτό ότι 

υπάρχουν  ςοβαροί παράγοντεσ που πρζπει να λαμβάνοται υπόψθ ςτον ςχεδιαςμό 

των ΑΥ, όπωσ είναι οι προθγοφμενεσ γνϊςεισ, οι αντιλιψεισ, οι αξίεσ, τα κίνθτρα και 

οι προςδοκίεσ του μακθτι, πράγμα που οδιγθςε ςτθν παραδοχι ότι τα ΑΥ δεν 

μπορεί να είναι τα ίδια για όλουσ τουσ μακθτζσ όλθσ τθσ χϊρασ. Τλθ αυτι θ  

μακθτοκεντρικι και ανκρωπιςτικι ςτροφι τθσ εκπαίδευςθσ διαμόρφωςε 

απαιτιςεισ υπζρβαςθσ του κλειςτοφ ςτοχοκεντρικοφ CU και περιςςότερθσ 

«ανοικτότθτασ» με αποτζλεςμα να ςυςτακοφν νζοι τφποι «ανοικτϊν» CU. 

Χτθ δεκαετία του ’80 διαμορφϊκθκε το μοντζλο του Ρρογράμματοσ 

διαδικαςίασ (L. Stenhouse). Χε αντίκεςθ με τθν επικζντρωςθ του CU ςτουσ ςτόχουσ 

και ςτο αποτζλεςμα μάκθςθσ (= «προϊόν»), αυτό το μοντζλο ΑΥ δίνει ζμφαςθ ςτον 

τ ρ ό π ο  ς κ ζ ψ θ σ  των μακθτϊν και είναι ςτραμμζνο ςτθ δ ι α δ ι κ α ς ί α  τθσ 

μάκθςθσ και ςτισ αλλθλεπιδράςεισ (εκπαιδευτικϊν – μακθτϊν – γνϊςθσ) που 

«ςυμβαίνουν» ςτθ ςχολικι τάξθ. Θ επιλογι κεμελιϊνεται ςτθν κοινι παραδοχι ότι 

ςτθ ραγδαία και ςυνεχϊσ μεταβαλλόμενθ εποχι μασ με τθν τεράςτια αφξθςθ ροισ 

αντιφατικϊν και κατακερματιςμζνων πλθροφοριϊν, ο κφριοσ ρόλοσ τθσ 

εκπαίδευςθσ είναι να βοθκιςει τον μακθτι να αναπτφξει ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ 

και επάρκειεσ που κα τον βοθκιςουν να λειτουργιςει κριτικά και ενςυνείδθτα· όχι 

απλϊσ να αποκθκεφςει γνϊςεισ (όπωσ ςτο παραδοςιακό ΑΥ περιεχομζνων) οφτε 

μόνο να αλλάξει τθ ςυμπεριφορά του προσ μια ςυγκεκριμζνθ κατεφκυνςθ (όπωσ 
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ςτο ςτοχοκεντρικό CU). Τπωσ αντιλαμβανόμαςτε, το ΥΧ διαδικαςίασ κινείται ςε μια 

ανκρωπιςτικι-πλουραλιςτικι εκπαιδευτικι κατεφκυνςθ που εςτιάηει ςτθ ςχολικι 

ςυνάφεια, ζχει χαρακτιρα ςυμμετοχικό και προςανατολίηεται ςτθ ςφνδεςθ - 

ςφνκεςθ ςχολείου και κοινωνίασ. Ξακοριςτικι επιρροι ςτθ διαμόρφωςθ του ΥΧ 

διαδικαςίασ, πζρα από τισ υπαρξιςτικζσ φιλοςοφικζσ αντιλιψεισ, άςκθςαν οι 

απόψεισ του J. Dewey, ο εποικοδομθτιςμόσ, οι απόψεισ του J. Bruner και οι κεωρίεσ 

του Lev Vygotsky.   

 

2.2.  Ψα χαρακτθριςτικά του ΥΧ διαδικαςίασ 

Σ ςχεδιαςμόσ ενόσ ΥΧ διαδικαςίασ ξεκινά με μια ςαφι διατφπωςθ που αφορά ςτισ 

νοθτικζσ διαδικαςίεσ ι δεξιότθτεσ που κα χρειαςτεί να αναπτυχκοφν, περιλαμβάνει 

δε ζνα ευρφ φάςμα αποφάςεων πάνω ςτα κριτιρια και ςτισ εμπειρίεσ διδαςκαλίασ 

και μάκθςθσ. Σι επιλογζσ αυτζσ βαςίηονται ςε ςυγκεκριμζνεσ αρχζσ (J. Elliott, 2000) 

επιςτθμονικά κεμελιωμζνεσ, οι οποίεσ αναδεικνφουν τον διαδικαςτικό και πρακτικό 

χαρακτιρα του προγράμματοσ. Σι αρχζσ αυτζσ είναι: 

 Σι επιδιωκόμενεσ ςχολικζσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ χρειάηεται να ςυνδζονται 

με τισ π ρ α κ τ ι κ ζ σ  ε φ α ρ μ ο γ ζ σ  τουσ ςτθν κακθμερινι 

π ρ ο ς ω π ι κ ι  και κ ο ι ν ω ν ι κ ι  ηωι των μακθτϊν. Αυτό βζβαια δεν 

ςθμαίνει αντιμετϊπιςθ τθσ γνϊςθσ ωσ ςτενά εννοοφμενθσ «χριςθσ» αλλά 

αναγνϊριςθ τθσ ςυνζχειασ που υπάρχει ανάμεςα ςτο ςχολείο και ςτθ ηωι· 

τθσ παρακεωρθμζνθσ αλικειασ ότι ιδζεσ και πράξεισ πάνε μαηί. Αυτό αφορά 

με ζναν ιδιαίτερο τρόπο το ΠτΚ, κακϊσ θ ςφνδεςθ κρθςκευτικισ γνϊςθσ και 

ηωισ αναδεικνφει τθν κριςιμότθτα τθσ φπαρξισ του ωσ ςχολικό μάκθμα. 

 Ψα περιεχόμενα οργανϊνονται γφρω από κ ζ μ α τ α  και η θ τ ι μ α τ α , τα 

οποία ςχετίηονται με τα ενδιαφζροντα και τισ ανάγκεσ των μακθτϊν, με τθν 

φλθ να κατανζμεται κατάλλθλα ς’ αυτά. Πιλϊντασ για ενδιαφζροντα και 

ανάγκεσ, δεν εννοοφμε μόνον τισ ιδζεσ των μακθτϊν αλλά και τον 

ε ς ϊ τ ε ρ ο  ε α υ τ ό  τουσ: τισ αντιλιψεισ τουσ για τθ ηωι, τθ ςχζςθ τουσ 

με τουσ άλλουσ, τθν εικόνα που ζχουν για τον εαυτό τουσ (B. Charlot, 1999), 

τουσ φόβουσ, τισ επιφυλάξεισ, τισ αναςφάλειεσ και τισ προςδοκίεσ. Ψα 

περιεχόμενα, δθλαδι, τίκενται με τρόπο που απαιτεί τθν ο λ ι ς τ ι κ ι  

ε μ π λ ο κ ι  του εαυτοφ του μακθτι ςτθ μακθςιακι διεργαςία. 

 Δθμιουργοφνται όροι για ε μ π ε ι ρ ί ε σ  μ ά κ θ ς θ σ . Εδϊ χρειάηεται 

προςοχι: πρόκειται για εμπειρίεσ, οι οποίεσ δεν περιορίηονται ςε μιαν απλι 

δραςτθριότθτα του μακθτι αλλά ζχουν π ρ ο ς ω π ι κ ό  ν ό θ μ α . 

Εμπειρίεσ που οδθγοφν τουσ μακθτζσ να ςυνδζουν ςυνειδθτά τισ ενζργειζσ 

τουσ με τισ όποιεσ ςυνζπειεσ και ενιςχφουν τθ βακφτερθ ςφνδεςθ του 

εαυτοφ με το κρθςκευτικό γνωςτικό αντικείμενο, κακϊσ και τθ 
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ςυνειδθτοποίθςθ αυτισ τθσ ςχζςθσ (μεταγνϊςθ). Π’ αυτόν τον τρόπο, οι 

μακθτζσ δεν μακαίνουν επιφανειακά, ρθχά και «αναπαραγωγικά», αλλά 

επεξεργάηονται κριτικά τθ γνϊςθ και ζχουν ευκαιρίεσ για προςωπικι 

νοθματοδότθςθ των όςων μακαίνουν. Χυνακόλουκα είναι ο ίδιοσ ο μακθτισ 

που μπορεί να απαντιςει ςτο «γιατί γνωρίηει αυτό που οι άλλοι λζνε ότι 

πρζπει να γνωρίηει». 

 Χτθ μακθςιακι διαδικαςία ςυμπεριλαμβάνεται θ ιδζα τθσ δ ρ ά ς θ σ . Σι 

μακθτζσ εμπλζκονται ςε διεργαςίεσ, όπωσ ςυμμετοχικζσ και 

ομαδοςυνεργατικζσ δραςτθριότθτεσ, ςυηθτιςεισ και διαβουλεφςεισ, 

διοργανϊςεισ, κ.ά. Ωπερβαίνεται, δθλαδι, ο τεχνθτόσ διαχωριςμόσ μεταξφ 

γνϊςθσ και δράςθσ και θ προςδοκία των εκπαιδευτικϊν ότι θ μετάδοςθ τθσ 

γνϊςθσ κα επιτρζψει ςτουσ μακθτζσ να δράςουν υπεφκυνα ωσ ενιλικοι ςε 

ζνα μακρινό και αδιόρατο μζλλον, μεταςχθματίηεται ςε μια ςυμπόρευςθ 

μαηί τουσ ςτο παρόν. Πε τισ ςυνεργατικζσ δράςεισ θ μάκθςθ γίνεται 

αντιλθπτι ωσ μια διαδικαςία κοινισ αναηιτθςθσ, κοινοφ πειραματιςμοφ και 

κοινισ οικοδόμθςθσ τθσ πραγματικότθτασ. Θ κριτικι ςκζψθ ενοποιείται με 

τθν πράξθ (κριτικι πράξθ) και οι μακθτζσ γίνονται «κριτικά ςκεπτόμενα 

άτομα και φορείσ μεταςχθματιςμοφ» (H. Giroux), αντιλαμβανόμενοι ότι 

αυτό που κάνουν δεν αποςκοπεί μόνο ςτθν απόκτθςθ δεξιοτιτων που κα 

τουσ χρθςιμεφςει ςτο μζλλον (εργαςία, κζςθ ςτθν κοινωνία κ.ά.), αλλά 

επθρεάηει τθν κατάςταςθ «εδϊ και τϊρα». Είναι χαρακτθριςτικι θ φράςθ 

ενόσ 15χρονου μακθτι που μασ μεταφζρει ζνασ αυςτριακόσ παιδαγωγόσ (P. 

Poshe, 2004): «Υροετοιμάηομαι για τθ ηωι ςθμαίνει κάνω κάτι τ ϊ ρ α ».  

Είναι φανερό ότι το ΥΧ διαδικαςίασ χαρακτθρίηεται από τθν ιδζα τθσ 

«ανοικτότθτασ» αφοφ:  

α. ξεκινάει μεν από κάποιουσ γενικοφσ ςκοποφσ αλλά οι ειδικότεροι ςτόχοι του 

αναδφονται από τισ εμπειρίεσ των μακθτϊν  

β. ζχει ζνα ςϊμα περιεχομζνων πάνω ςε κάποια κζματα που πρζπει να 

μελετθκοφν, τα οποία όμωσ μποροφν να εμπλουτίηονται κακϊσ εφαρμόηεται 

ςτθν πράξθ  

γ. προτείνει μεκόδουσ οι οποίεσ όμωσ δεν προκακορίηονται αυςτθρά και 

άκαμπτα, αλλά ςυναποφαςίηονται ανάλογα με τισ ανάγκεσ και τισ ςυνκικεσ 

τθσ ςυγκεκριμζνθσ τάξθσ  

δ.  θ γνϊςθ δεν προςεγγίηεται κατακερματιςμζνα αλλά με ανοίγματα προσ τα 

άλλα γνωςτικά αντικείμενα (διακεματικζσ/διεπιςτθμονικζσ προςεγγίςεισ)  

ε. θ γνϊςθ δεν προςεγγίηεται με όρουσ απρόςβλθτθσ βεβαιότθτασ αλλά ωσ 

εξελικτικι διεργαςία που φζρνει ςυνεχϊσ προκλιςεισ και νζα ερωτθματικά.  
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Σι ζννοιεσ «κλειδιά» του ΥΧ διαδικαςίασ είναι:  ε ξ ζ λ ι ξ θ ,  ς υ ν ζ χ ε ι α ,  

α λ λ α γ ι .   

Χτον πίνακα που ακολουκεί μποροφμε να αναγνωρίςουμε τθ λογικι του ΥΧ 

διαδικαςίασ ςτθ διδακτικι προςζγγιςθ και εφαρμογι. Για τθν καλφτερθ κατανόθςι 

του, το αντιπαραβάλλουμε με αντίςτοιχο παράδειγμα ςτοχοκεντρικισ εφαρμογισ 

του ίδιου διδακτικοφ κζματοσ.  

Αναλ. Υρόγραμμα Χτόχων (CU) Υρόγραμμα Διαδικαςίασ 

Σ Δεκάλογοσ 

1. Επιλογι ςτόχων (εξειδικευμζνων 

ςυμπεριφορϊν και κακοριςμζνων από το 

ΑΥ και τον εκπαιδευτικό). Για 

παράδειγμα,  ςτο τζλοσ του μακιματοσ ο 

κάκε μακθτισ πρζπει: 

α. να μπορεί να λζει απ’ ζξω τισ 10 

Εντολζσ, 

β. να γνωρίηει ςε ποιον, πότε και ποφ 

δόκθκε ο Δεκάλογοσ , 

γ. να περιγράφει τα αποτελζςματά του 

ςτθ ηωι τθσ κοινότθτασ. 

2. Επιλογι περιεχομζνων (αυςτθρά 

κακοριςμζνων από το ΑΥ και τον 

εκπαιδευτικό). Υ.χ. «Θ ιςτορία του 

Πωυςι και οι 10 Εντολζσ ςτο Βιβλίο τθσ 

Εξόδου». 

3. Επιλογι μεκοδολογίασ (από τον 

εκπαιδευτικό). Υ.χ. 

α. αφιγθςθ τθσ ιςτορίασ , 

β. οι μακθτζσ εργαηόμενοι ςε ομάδεσ τισ 

κατθγοριοποιοφν, ςυηθτοφν για τθ 

ςθμαςία τουσ , 

γ. ςυμπλθρϊνουν ζνα φφλλο εργαςίασ. 

4. Αξιολόγθςθ (ο τρόποσ επιλζγεται από 

τον εκπαιδευτικό).  

Υ.χ. ο κάκε μακθτισ λζει απ’ ζξω ι 

γράφει τισ 10 Εντολζσ, απαντάει ςτισ 

ερωτιςεισ ενόσ test. 

 

ΧΘΠΕΛΩΧΘ: Θ αξιολόγθςθ ςυνδζεται άμεςα 

με τουσ ςτόχουσ. 

 

Σι εντολζσ ςτθ ηωι μασ 

1. Στόχοσ: Ρα κατανοιςουν κριτικά οι 

μακθτζσ τθ διαμόρφωςθ και τθν αξία των 

εντολϊν ςτθ ηωι -προςωπικι και 

κοινωνικι-,  κακϊσ και τα αμφιλεγόμενα 

ηθτιματα που προκφπτουν. 

2. Ρροχποκζςεισ: α. Σι ςυηθτιςεισ κα 

προωκθκοφν από τον εκπαιδευτικό, β. κα 

κλιμακωκοφν με τζτοιο τρόπο, ϊςτε να 

προςτατεφεται θ απόκλιςθ των απόψεων 

και όχι να επιδιϊκεται θ ςυναίνεςθ, γ. το 

κοινωνικό και προςωπικό πεδίο κα 

ςυςχετιςτεί με το κρθςκευτικό, δ. δεν κα 

εκβιαςτοφν ςυμπεράςματα.   

3. Ρεριεχόμενο: Επιλζγεται από ευρφ φάςμα, 

κρθςκευτικό (θ εντολι ςτθ Βίβλο: 

Δεκάλογοσ, εντολι τθσ αγάπθσ), κοινωνικό 

(νόμοι και διατάξεισ), προςωπικι εμπειρία 

(ςχολικι, οικογενειακι ηωι). 

4. Μεκοδολογία: α. Χυμμετοχικι διερεφνθςθ 

των εντολϊν και νόμων ςτθν κοινωνικι 

ηωι, β. ςτοχαςμόσ, «παιχνίδι ρόλου-

μίμθςθ», «ςυηιτθςθ», «δθμιουργικι 

αφιγθςθ», «δθμιουργικι γραφι» για τθ 

διερεφνθςθ των προςωπικϊν εμπειριϊν, 

και γ. κριτικι αποτίμθςθ των 

κρθςκευτικϊν εντολϊν. 

5. Αξιολόγθςθ. Αφορά: α. ςτθ ςυμμετοχι, 

ςυμπεριφορά και ςτάςθ των μακθτϊν ςτισ 

διεργαςίεσ, β. ςτθν ποιότθτα του 

παραγόμενου ζργου, και γ. ςτθν 

καταλλθλότθτα των ςτρατθγικϊν και τθ 

ςυμπεριφορά-ςτάςθ του εκπαιδευτικοφ 

(ςτοιχεία αυτοαξιολόγθςθσ). 
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Υρωταγωνιςτισ ςτθ διαμόρφωςθ του ΥΧ διαδικαςίασ είναι ο 

ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ό σ  τ θ σ  ς χ ο λ ι κ ι σ  τ ά ξ θ σ , ο οποίοσ ςυςτθματικά 

διερευνά, καταγράφει και αξιολογεί τθ δράςθ του, ςυνεργάηεται με άλλουσ 

εκπαιδευτικοφσ, με ειδικοφσ εμπειρογνϊμονεσ και δοκιμάηει ιδζεσ ςε ερευνθτικζσ 

διεργαςίεσ τθσ τάξθσ (H. Altrichter, P. Posch, B. Somekh, 1993/2001). Θ ιδζα του 

ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο φ  ω σ  ε ρ ε υ ν θ τ ι  δεν είναι καινοφργια, αλλά διαπνζει με 

ζναν ιδιαίτερο τρόπο τα ΥΧ διαδικαςίασ από το 1975 (L. Stenhouse, 1975/2000). 

 Από όλα αυτά τα χαρακτθριςτικά του ΥΧ διαδικαςίασ διαπιςτϊνουμε μια 

β α κ ι ά  α λ λ α γ ι  ς τ θ ν  κ ο υ λ τ ο φ ρ α  τ θ σ  δ ι δ α ς κ α λ ί α σ  κ α ι  

τ θ σ  μ ά κ θ ς θ σ . Δεν είναι θ γνϊςθ κακεαυτι μια περίκλειςτθ και παγιωμζνθ 

αυταξία ςτθν οποία κα πρζπει να υποτάςςεται ο μακθτισ μζςω τθσ διδαςκαλίασ 

αλλά μια δυνατότθτα και ζνα απελευκερωτικό άνοιγμα ςτθν ίδια τθ ηωι. Θ 

απάντθςθ ςτθν ερϊτθςθ «ποια γνϊςθ ζχει τθ μεγαλφτερθ αξία;», δεν είναι οφτε 

δεδομζνθ οφτε τελεςίδικθ· ςυναρτάται απόλυτα από τθ μοναδικότθτα του κακενόσ 

προςϊπου και κακορίηεται με γνϊμονα τθν κοινωνιοκεντρικι αναφορά και 

προςφορά τθσ, ϊςτε να αναδιατυπϊνεται ωσ εξισ: «ποιεσ γνϊςεισ, αξίεσ, ςτάςεισ 

και δεξιότθτεσ είναι απαραίτθτεσ και λειτουργικζσ, ϊςτε να διαφυλαχτεί το δϊρο 

τθσ ηωισ και το δικαίωμα που κάκε φπαρξθ ζχει ςε αυτιν;». Χε αυτιν τθ 

ςυνεργατικι προςπάκεια αναηιτθςθσ τθσ γνϊςθσ και τθσ κριτικισ πράξθσ είναι 

ζντονα τα ςτοιχεία τθσ ελπίδασ και του κετικοφ οραματιςμοφ, τα οποία εκφράηουν 

ζνα βακφ ενδιαφζρον για τθν ανκρωπότθτα αλλά και κάκε μορφι ηωισ. Θ θκικι 

βάςθ αυτοφ του προςανατολιςμοφ φαίνεται να μπορεί να αναχαιτίςει τθν 

τεχνοκρατικι αποκλειςτικότθτα που πολιορκεί τα ςφγχρονα ΑΥ.  
      

2.3. Σι καινοτομίεσ του νζου ΥΧ του ΠτΚ 

Ψο νζο ΥΧ του ΠτΚ, υιοκετϊντασ τθν παραπάνω αντίλθψθ για τθ κρθςκευτικι 

μάκθςθ, βαςίηεται ςτισ οργανωτικζσ αρχζσ του ΥΧ Διαδικαςίασ και επιχειρεί μια 

ςυνκετικι εξιςορρόπθςθ του «τι;», του «πϊσ;» αλλά και για του «γιατί;» ι «προσ 

τι;» τθσ κρθςκευτικισ εκπαίδευςθσ. Τπωσ είναι φυςικό, οι καινοτομίεσ αφοροφν 

όλα τα δομικά χαρακτθριςτικά του ςτα οποία περιλαμβάνονται: 

α) οι γ ε ν ι κ ο ί  ς κ ο π ο ί  και προςανατολιςμοί  του ΠτΚ ςτθν υποχρεωτικι 

εκπαίδευςθ 

β)  ο  γ ε ν ι κ ό σ  ς κ ο π ό σ  κάκε τάξθσ 

γ)  οι δ ι δ α κ τ ι κ ο ί  ς τ ό χ ο ι  κάκε τάξθσ 

δ) οι κ ε μ α τ ι κ ζ σ  ε ν ό τ θ τ ε σ  κάκε τάξθσ οι οποίεσ αποτελοφνται από: (i) τα 

προςδοκϊμενα μακθςιακά αποτελζςματα, (ii) τα βαςικά κζματα, (iii) τισ 

δραςτθριότθτεσ και (iv) το εκπαιδευτικό υλικό 
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ε)  οι  π ρ ο ς δ ο κ ϊ μ ε ν ε σ  ε π ά ρ κ ε ι ε σ  των μακθτϊν ςτο τζλοσ τθσ ςχολικισ 

χρονιάσ.  

  

2.3.1. Γενικοί ςκοποί και προςανατολιςμοί του ΠτΚ   

Θ βαςικι και κεμελιϊδθσ καινοτομία του νζου ΥΧ του ΠτΚ αφορά τθν οργανικι 

ενοποίθςθ Υρωτοβάκμιασ και υποχρεωτικισ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. Πε 

αυτόν τον τρόπο το ΠτΚ εντάςςεται και ςυμβάλλει με τον ιδιαίτερο γνωςτικό και 

μορφωτικό χαρακτιρα του ςτο γενικότερο πλαίςιο και ςκοπό τθσ εκπαίδευςθσ ςτθν 

Ελλάδα, που δεν είναι άλλοσ από τθν ολόπλευρθ, αρμονικι και ιςόρροπθ 

καλλιζργεια και ανάπτυξθ των μακθτϊν και τθν προετοιμαςία για τθν ζνταξι τουσ 

ςτθν κοινωνία ωσ ελεφκερων και υπεφκυνων πολιτϊν.  

Χτο πλαίςιο αυτό, οι γ ε ν ι κ ο ί  ς κ ο π ο ί  του ΠτΚ κακορίηονται ωσ εξισ: 

1. Ρα οικοδομιςει ζνα ςτιβαρό μορφωτικό πεδίο γνϊςθσ και κατανόθςθσ του 

Χριςτιανιςμοφ και τθσ Σρκοδοξίασ, ωσ πνευματικισ πραγματικότθτασ, 

ηωντανισ πθγισ ζμπνευςθσ, πίςτθσ, θκικισ και νοθματοδότθςθσ για τον 

κόςμο και τον άνκρωπο, τθ ηωι και τθν ιςτορία αλλά και ωσ πολιτιςμικισ 

παράδοςθσ τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρϊπθσ. 

2. Ρα παρζχει ςτουσ μακθτζσ ικανοποιθτικι κατάρτιςθ για τθ φφςθ και τον 

ρόλο του κρθςκευτικοφ φαινομζνου, ςτο ςφνολό του και ςτισ επιμζρουσ 

εκφάνςεισ του (τισ κρθςκείεσ του κόςμου), κεωρϊντασ τεσ ωσ ηωντανι πθγι 

πίςτθσ, πολιτιςμοφ και θκικοφ τρόπου ηωισ. 

3. Ρα δθμιουργιςει τισ προχποκζςεισ και να προςφζρει τισ ευκαιρίεσ για να 

αναπτφξουν οι μακθτζσ ικανότθτεσ και επάρκειεσ -αλλά και διακζςεισ και 

ςτάςεισ- που χαρακτθρίηουν το κρθςκευτικά εγγράμματο υποκείμενο, 

καλλιεργϊντασ παράλλθλα τθν θκικι και κοινωνικι ευαιςκθςία του. 

4. Ρα προάγει τθ γνωριμία, τθν κριτικι κατανόθςθ, τον ςεβαςμό και τον 

διάλογο μεταξφ ανκρϊπων με διαφορετικζσ απόψεισ, αντιλιψεισ ι 

δεςμεφςεισ  πάνω ςε ηθτιματα πίςτθσ και θκικοφ προςανατολιςμοφ. 

5. Ρα ςυνειςφζρει ςτον ελεφκερο και υπεφκυνο αυτοπροςδιοριςμό τθσ 

προςωπικισ ταυτότθτασ, κακϊσ και ςτθν ολόπλευρθ (κρθςκευτικι, 

γνωςτικι, πνευματικι, κοινωνικι, θκικι, αιςκθτικι και δθμιουργικι) 

ανάπτυξθ των μακθτϊν, μζςα από τθν αναηιτθςθ του νοιματοσ και τθν 

υπαρξιακι αναμζτρθςθ με τθν πολυπλοκότθτα του μυςτθρίου τθσ ηωισ.    

Σι γενικοί αυτοί ςκοποί του ΠτΚ μποροφν να εξειδικευτοφν ςτουσ παρακάτω 

επιμζρουσ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο φ σ  π ρ ο ς α ν α τ ο λ ι ς μ ο φ σ , επιδιϊξεισ και 

προτεραιότθτεσ: 

1. τθν ανάδειξθ των οικουμενικϊν αξιϊν  τόςο του Χριςτιανιςμοφ όςο και 

των άλλων κρθςκειϊν του κόςμου 
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2. τθ διερεφνθςθ πτυχϊν και όψεων τθσ τοπικισ κρθςκευτικισ ιςτορίασ  

και παράδοςθσ, με ςτόχο τθ γνϊςθ, τθ διαφφλαξθ και τθν ανανζωςθ τθσ 

τοπικισ πολιτιςμικισ κλθρονομιάσ 

3. τθν κριτικι κατανόθςθ  των δογματικϊν, λατρευτικϊν, υπαρξιακϊν και 

πολιτιςμικϊν εκφράςεων τθσ Σρκόδοξθσ Εκκλθςίασ, των άλλων μεγάλων 

χριςτιανικϊν εκκλθςιϊν, κακϊσ και άλλων κρθςκευμάτων  

4. τθν προςζγγιςθ  τθσ κρθςκευτικισ πίςτθσ γενικότερα και του 

Χριςτιανιςμοφ ιδιαίτερα με πολλαπλά κριτιρια (πολιτιςμικά, θκικά, 

κοινωνικά, ιςτορικά, προςωπικά, κεολογικά)  

5. τθν αποκωδικοποίθςθ του κρθςκευτικοφ υποβάκρου  των 

πολιτιςμικϊν παραδόςεων και τθν αναγνϊριςθ των κρθςκευτικϊν 

διαςτάςεων του ςφγχρονου πολιτιςμοφ 

6. τθν κατανόθςθ των αξιϊν, αλλά και των αρνθτικϊν ι επικίνδυνων 

εκφράςεων  των κρθςκειϊν που αυτζσ εμπεριζχουν, διατθροφν ι 

υποβάλλουν  

7. τθν κατανόθςθ τθσ εποχισ  και των αναγκϊν τθσ και τθ μεκερμθνεία του 

κεολογικοφ λόγου ςτισ ςθμερινζσ ςυνκικεσ 

8. τον προβλθματιςμό και τθν ευαιςκθτοποίθςθ απζναντι ςτα κοινωνικά 

προβλιματα  τθσ εποχισ, τα υπαρξιακά ερωτιματα και τα θκικά 

διλιμματα του ανκρϊπου  

9. τον ςεβαςμό του δικαιϊματοσ κάκε ανκρϊπου  ςτθ κρθςκευτικι 

ελευκερία , ςτθν αναηιτθςθ και ςτον κρθςκευτικό αυτοπροςδιοριςμό   

10. τθν αναγνϊριςθ και τον ςεβαςμό ςτθν ιδιαίτερθ κρθςκευτικι και 

πολιτιςτικι προζλευςθ και ςυνάφεια κάκε μακθτι  

11. τθν ανάπτυξθ οικολογικισ ςυνείδθςθσ  και τον ςεβαςμό ςτο φυςικό 

περιβάλλον  

12. τθν ανκρωπιςτικι προςζγγιςθ  τθσ κρθςκευτικισ μάκθςθσ, με τθν 

παράλλθλθ αξιοποίθςθ των δυνατοτιτων που προςφζρει θ ςφγχρονθ 

τεχνολογία   

13. τθν ανάδειξθ του ολιςτικοφ  και μεταμορφωτικοφ  χαρακτιρα τθσ 

κρθςκευτικισ εκπαίδευςθσ 

14.  τθ κεμελίωςθ τθσ κρθςκευτικισ εκπαίδευςθσ ςε ςτζρεεσ παιδαγωγικζσ 

κεωριςεισ  και ςε ςυνεχι ενθμζρωςθ και διάλογο με τισ ςφγχρονεσ 

φιλοςοφικζσ αντιλιψεισ περί γνϊςθσ 

15. τθ ςυνειςφορά του ΠτΚ ςτθ διαμόρφωςθ μακθτϊν που αναπτφςςουν 

κετικι ςτάςθ προσ τθ μάκθςθ, εμπιςτοςφνθ ςτον εαυτό τουσ και ευκφνθ για 

τον κόςμο.   
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Τπωσ γίνεται φανερό, το νζο ΥΧ του ΠτΚ ζχει ζνα διευρυμζνο ορίηοντα 

προςανατολιςμοφ που αποςκοπεί ςτθ διαμόρφωςθ κρθςκευτικά εγγράμματων 

μακθτϊν. Θ εςτίαςι του κινείται, όχι μόνο ςε ζνα πρϊτο επίπεδο επαφισ με 

ςκζψεισ, γνϊςεισ και ιδζεσ, αλλά ςε μια ςυνολικότερθ κεϊρθςθ ςφνδεςθσ τθσ 

γνϊςθσ με τθν πράξθ  που αποςκοπεί ςτθν υπεφκυνθ και ενεργό ςυμμετοχι των 

μακθτϊν ςτον αγϊνα για τθ βελτίωςθ τθσ ηωισ του κόςμου.  

 

2.3.2.  Σι κεματικζσ ενότθτεσ του ΥΧ 

Σι κεματικζσ ενότθτεσ (ΚΕ) αναπτφςςονται ςε τζςςερισ ςτιλεσ (προςδοκϊμενα 

μακθςιακά αποτελζςματα, βαςικά κζματα, δραςτθριότθτεσ και διδακτικό υλικό) 

που ςυνδζονται μεταξφ τουσ οργανικά και λειτουργικά. Πε αυτόν τον τρόπο 

κακίςταται φανερό ότι θ πρακτικι τθσ διδαςκαλίασ και τθσ μάκθςθσ είναι μια 

διεργαςία δυναμικισ αλλθλεπίδραςθσ δαςκάλου – γνωςτικοφ αντικειμζνου – 

μακθτϊν.  

 Χτα π ρ ο ς δ ο κ ϊ μ ε ν α  μ α κ θ ς ι α κ ά  α π ο τ ε λ ζ ς μ α τ α  περιγράφονται 

όλα αυτά που περιμζνουμε να εκδθλϊςουν οι μακθτζσ μασ ςτθ διάρκεια και 

ςτο τζλοσ τθσ διδαςκαλίασ τθσ ΚΕ. Ξακϊσ πρόκειται για αποτελζςματα που 

δεν αφοροφν μόνο ςτθ μετριςιμθ μάκθςθ των παιδιϊν αλλά και ςτθ 

ςυμμετοχι τουσ ςτθ διδακτικι διεργαςία, εμπεριζχουν τθν ανάπτυξθ 

ςυγκεκριμζνων ικανοτιτων, δεξιοτιτων, κατανοιςεων, ςυμπεριφορϊν, 

ςτάςεων και δράςεων, από τισ οποίεσ οι βαςικότερεσ είναι: θ ζρευνα, θ 

υποβολι ερωτιςεων, θ παρατιρθςθ, ο διάλογοσ, ο ςτοχαςμόσ, θ 

ενςυναίςκθςθ, θ κρίςθ, θ αξιολόγθςθ, θ ςυμμετοχι και θ ςυνεργαςία, θ 

επικοινωνία, θ εφαρμογι και θ μεταγνϊςθ. Θ ςταδιακι τουσ καλλιζργεια 

από ΚΕ ςε ΚΕ κα οδθγιςει ςτο τζλοσ κάκε κφκλου ςτθ διαμόρφωςθ 

ςυγκεκριμζνων επαρκειϊν, οι οποίεσ χαρακτθρίηουν το κρθςκευτικά 

εγγράμματο και μορφωμζνο υποκείμενο.  

 Σι προτεινόμενεσ δ ρ α ς τ θ ρ ι ό τ θ τ ε σ  ζχουν τα εξισ χαρακτθριςτικά: 

- χρθςιμοποιοφν ωσ αφετθρία τα ενδιαφζροντα, τισ υπάρχουςεσ γνϊςεισ 

και δεξιότθτεσ των μακθτϊν, επιδιϊκοντασ τθ δθμιουργικι ενςωμάτωςι 

τουσ ςε αυτζσ 

- βαςίηονται ςτθ χριςθ ποικιλίασ πθγϊν, μζςων και ειδϊν εργαςίασ 

- ςχετίηονται και αναφζρονται, όχι μόνο ςτο μυαλό των μακθτϊν, αλλά ςτθ 

ςυνολικι τουσ φπαρξθ 

- λαμβάνοντασ υπόψθ τουσ διαφορετικοφσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ 

μακαίνουν οι μακθτζσ, τουσ ενκαρρφνουν να προςεγγίςουν ο κακζνασ με 

τον δικό του τρόπο τισ βαςικζσ ιδζεσ τθσ ΚΕ 



Σδθγόσ Εκπαιδευτικοφ ςτα Κρθςκευτικά Δθμοτικοφ και Γυμναςίου 

44 

 

- δίνουν ςτον κάκε μακθτι ευκαιρίεσ να αναγνωρίςει και να 

χρθςιμοποιιςει γνϊςεισ και ικανότθτζσ του και να καλλιεργιςει τθν 

αυτογνωςία και τον αυτοζλεγχο 

- βαςίηονται ςτθ ςυνεργαςία, τθ ςφμπραξθ και τουσ κοινοφσ ςκοποφσ 

μακθτϊν και εκπαιδευτικοφ 

- διευκολφνουν τον εκπαιδευτικό, ϊςτε να αξιολογιςει διαμορφωτικά τθ 

διδαςκαλία του. 

Εννοείται, πωσ κάκε εκπαιδευτικόσ ζχει τθ δυνατότθτα και τισ ευκαιρίεσ να 

κάνει -ωσ προσ τισ δραςτθριότθτεσ- τισ δικζσ του επιλογζσ και προςαρμογζσ 

ανάλογα με τισ ανάγκεσ των ςυγκεκριμζνων μακθτϊν τθσ τάξθσ του.  

 

2.3.2.α.   Ψα βαςικά κζματα (περιεχόμενα) των ΚΕ  

Διατρζχοντασ τθ ςτιλθ των βαςικϊν κεμάτων γίνεται φανερό ότι τα περιεχόμενα 

επιλζγονται με βαςικό κριτιριο τθ ςκοπιά του μακθτι και δευτερευόντωσ τθν 

απαίτθςθ για εξαντλθτικι κάλυψθ του ςυνόλου του κεολογικοφ γνωςτικοφ 

αντικειμζνου (βλ. Πίνακασ 2.1). Υρόκειται για άλλθ μια κεμελιϊδθ διαφοροποίθςθ 

του νζου ΥΧ, κακϊσ μζχρι τϊρα ςτθν Ελλάδα τα ΑΥ του ΠτΚ - όπωσ άλλωςτε και 

κάκε μακιματοσ - ταυτίηονταν με τα περιεχόμενά τουσ, τα οποία οργανϊνονταν με 

βαςικό άξονα τθν πλθρότθτα τθσ παρουςίαςισ τουσ ςφμφωνα με τα κριτιρια και 

τθν οργάνωςθ τθσ ακαδθμαϊκισ κεολογίασ. Τλα αυτά βζβαια, με κανζνα τρόπο δεν 

ςθμαίνουν πωσ ςτο νζο ΥΧ δεν υπάρχει ζνα «ςϊμα» γνϊςεων, πθγϊν και κεμάτων· 

ό,τι υπογραμμίηεται είναι θ προτεραιότθτα και θ επιδίωξθ για μια ςυνομιλία 

ανάμεςα ςτον μακθτι και τθ κρθςκευτικι γνϊςθ· για τθ δθμιουργία και τθν 

οικοδόμθςθ μιασ ςχζςθσ λειτουργικισ και ενόσ περιβάλλοντοσ που κα προάγει τθ 

μάκθςθ ωσ ςυνάντθςθ με το ίδιο το νόθμα. 

Πε αυτιν τθν προχπόκεςθ επιλζχκθκαν περιεχόμενα τα οποία: 

 είναι κεμελιϊδθ για τθν κατανόθςθ του Χριςτιανιςμοφ και άλλων κρθςκειϊν 

ςτθν υποχρεωτικι εκπαίδευςθ 

 προςφζρουν ευκαιρίεσ ςτουσ μακθτζσ να αςχολθκοφν με ςθμαντικζσ 

διαςτάςεισ του Χριςτιανιςμοφ και κρθςκειϊν του κόςμου και να 

διερευνιςουν τθν παρουςία και τον ρόλο τουσ ςτον ςφγχρονο κόςμο 

 ενκαρρφνουν τουσ μακθτζσ να ερμθνεφουν φαινόμενα του πολιτιςμοφ εντόσ 

του οποίου ηουν 

 ςχετίηονται και διευρφνουν τόςο τθν ατομικι-υπαρξιακι όςο και τθν 

κοινωνικι- δθμόςια ηωι των μακθτϊν 

 ευαιςκθτοποιοφν τουσ μακθτζσ απζναντι ςτθ κρθςκευτικι ςτάςθ ηωισ 

 ευνοοφν τθν ανάπτυξθ ςεβαςμοφ τθσ κρθςκευτικισ ετερότθτασ και των 

ιδεϊν και αντιλιψεων του οποιουδιποτε 
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 αναδεικνφουν τθ διαχρονικι αναηιτθςθ του «ιεροφ» ςε όλεσ τισ κοινωνίεσ 

 προκαλοφν ενδιαφζρον και ευχαρίςτθςθ ςτουσ μακθτζσ  

 ςυνδζονται με άλλα γνωςτικά αντικείμενα 

 μποροφν να λειτουργοφν παραδειγματικά 

 είναι ςθμαντικά εντόσ του πλζγματοσ τθσ κεολογικισ επιςτιμθσ. 

Υροκειμζνου να λειτουργιςουν οι παραπάνω διαςτάςεισ ωσ κριτιρια 

οργάνωςθσ των Υεριεχομζνων ορίςκθκαν: α. θ  ς υ ν ζ χ ε ι α  ςτον τρόπο με τον 

οποίο ςυνδζονται ςτο ΥΧ οι γνϊςεισ, οι εμπειρίεσ και οι δεξιότθτεσ ζτςι ϊςτε οι 

μακθτζσ να τισ καλλιεργοφν ςταδιακά, β. θ α λ λ θ λ ο υ χ ί α , δθλαδι θ 

επανάλθψθ βαςικϊν γνϊςεων και εμπειριϊν με όλο και μεγαλφτερο βακμό 

δυςκολίασ, ϊςτε οι μακθτζσ προοδευτικά να εμβακφνουν και να διευρφνουν τθν 

επεξεργαςία τουσ και γ. θ ο λ ο κ λ ι ρ ω ς θ , δθλαδι θ προςπάκεια να 

ςυνδζονται οι γνϊςεισ και οι εμπειρίεσ, ϊςτε να αποτελοφν ζνα ενιαίο όλον. Ψα 

περιεχόμενα των ΚΕ, όπωσ  γίνεται φανερό και από τουσ τίτλουσ τουσ, 

αναπτφςςονται γφρω από ζνα ηιτθμα, πρόβλθμα ι ερϊτθμα που ςχετίηεται είτε με 

τον προςωπικό και διαπροςωπικό κόςμο των μακθτϊν είτε με όψεισ και διαςτάςεισ 

τθσ κρθςκείασ, ςθμαντικζσ για τθν κατανόθςι τθσ. Ψαυτόχρονα θ κάκε ΚΕ 

οργανϊνεται γφρω από ζννοιεσ-κλειδιά που ςυνδζονται μεταξφ τουσ κάκετα και 

υπθρετοφν τισ βαςικζσ διικουςεσ ζννοιεσ του κάκε κφκλου. Υαρατθρϊντασ το πϊσ 

αναπτφςςονται οι διικουςεσ ζννοιεσ, ι αλλιϊσ ζννοιεσ-κλειδιά, τθσ κάκε ΚΕ (βλ. 

Πίνακα 2.1), μποροφμε να αναγνωρίςουμε τα παραπάνω κριτιρια.  

 

2.3.2.β.   Σι διικουςεσ κεματικζσ ζννοιεσ και αρχζσ ανά κφκλο και τάξθ 

ΔΘΜΟΤΙΚΟ – Ο κόςμοσ τθσ κρθςκείασ 

Χτο Δθμοτικό ο μακθτισ ζρχεται ςε μια πρϊτθ επαφι γνωριμίασ και εξοικείωςθσ με 

τον κόςμο τθσ κρθςκείασ. Βαςικόσ ςκοπόσ του νζου ΥΧ είναι να μπορεί να κατανοεί 

τόςο τθν εξωτερικι-ςυμβολικι ζκφραςι του όςο και τθν εςωτερικι και ιδιαίτερθ 

ποιότθτα τθσ λειτουργίασ του. Ζτςι επιλζχκθκαν ωσ κφρια πεδία αναφοράσ θ 

αφθγθματικι, κοινωνικι, τελετουργικι και υλικι διάςταςθ αυτοφ του 

κόςμου. Αυτό βζβαια δεν ςθμαίνει ότι λείπουν παντελϊσ ι παρακεωροφνται οι 

υπόλοιπεσ διαςτάςεισ αυτοφ του κόςμου, όπωσ θ εμπειριακι, θ δογματικι και θ 

θκικι. Πε αφετθρία αυτι τθν επιλογι και όχθμα τον εμπειρικό κόςμο των μακθτϊν 

που οδεφει ςε βιβλικζσ αφθγιςεισ και ιςτορικά γεγονότα, το ΥΧ κινείται ςτο εξισ 

ςχιμα εργαςίασ: ΔΕΧ, ΥΕΧ, ΥΕΦΛΓΦΑΨΕ, ΨΑΕ, ΒΦΕΧ, ΑΡΑΟΩΧΕ. Αυτό που 

επιχειροφμε, είναι να διευρφνουμε και να εμβακφνουμε τθν κατανόθςθ του κόςμου 

τθσ κρθςκείασ και να αναδείξουμε τισ ςυνδζςεισ του με τον προ-κείμενο και τον επι-

κείμενο, τον εςωτερικό και τον εξωτερικό κόςμο του μακθτι, ακολουκϊντασ μια 

ςπειροειδι διαπραγμάτευςθ τθσ φλθσ από κφκλο ςε κφκλο. 
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Αϋ κφκλοσ (Γϋ και Δϋ Δθμοτικοφ):  Ανακαλφπτουμε εικόνεσ, πρόςωπα και ιςτορίεσ 

Σι κεματικζσ ενότθτεσ οργανϊνονται γφρω από κακθμερινζσ εμπειρίεσ των 

παιδιϊν τισ οποίεσ ζχουν τθ δυνατότθτα να ςυςχετίςουν και να φωτίςουν μζςα από 

βιβλικζσ αφθγιςεισ, γιορτζσ και τελετζσ, ζκιμα και ζργα τζχνθσ. Πε αυτόν τον τρόπο 

θ ανακάλυψθ εικόνων, προςϊπων και ιςτοριϊν ςε μια ςταδιακά διευρυνόμενθ 

επαλλθλία (από τθν ορκόδοξθ παράδοςθ ςτθν ευρφτερθ χριςτιανικι, τισ δφο 

μονοκεϊςτικζσ-αβραμικζσ παραδόςεισ, τον Λουδαϊςμό και το Λςλάμ, κακϊσ και ςε 

άλλεσ κρθςκείεσ) αποκτά προςωπικό νόθμα.  

Βϋ κφκλοσ (Εϋ και ΣΤϋ Δθμοτικοφ:  Ανακαλφπτουμε κείμενα, μνθμεία, τόπουσ και 

γεγονότα 

Σι κεματικζσ ενότθτεσ οργανϊνονται πάνω ςε μια οργανικι ςφνδεςθ 

ηθτθμάτων  που προζρχονται από τθ ςχολικι εμπειρία με τισ βιβλικζσ αφθγιςεισ και 

τα ιςτορικά γεγονότα τθσ πρϊτθσ χριςτιανικισ Εκκλθςίασ. Σι μακθτζσ προςεγγίηουν 

ιερά κείμενα, ικθ, ζκιμα, μνθμεία και αγιολογικά-ανκρωπολογικά πρότυπα του 

Χριςτιανιςμοφ και άλλων κρθςκειϊν. Χτο τζλοσ του κφκλου επιχειρείται ζνα 

άνοιγμα ςτον ευρφτερο κρθςκευτικό χάρτθ: από τθν Ελλάδα ςτθν Ευρϊπθ και ςτον 

κόςμο.  

ΓΥΜΝΑΣΙΟ -  Θ κρθςκεία ςτθ ηωι, ςτθν ιςτορία και ςτον πολιτιςμό 

Χτισ τρεισ τάξεισ του Γυμναςίου ανιχνεφουμε τθν παρουςία τθσ κρθςκείασ ςτθ 

ηωι, ςτον πολιτιςμό και ςτθν ιςτορία, προςεγγίηοντασ πλζον όλεσ τισ διαςτάςεισ 

τθσ. Τχθμά μασ είναι: α. τα ηθτιματα που απαςχολοφν τουσ εφιβουσ μακθτζσ μασ, 

β. τα ςθμαντικά κρθςκευτικά-ιςτορικά γεγονότα ςτθν Ελλάδα και τθν Ευρϊπθ, και 

γ. οι διακρθςκειακζσ προςεγγίςεισ. Ψο ςχιμα εργαςίασ πάνω ςτο οποίο κινοφμαςτε 

είναι: ΧΞΕΨΣΩ, ΧΩΡΔΕΧΕ, ΕΦΠΘΡΕΩΧΕ, ΞΦΛΡΕ. 

Αϋ  Γυμναςίου: Πορεία και ανάπτυξθ 

Σι κεματικζσ ενότθτεσ οργανϊνονται με κεντρικό άξονα τθν ιδζα τθσ 

προςωπικισ πορείασ των μακθτϊν, θ οποία ςυναντάται με τθν πορεία τθσ 

Εκκλθςίασ. Χτθ διάρκεια αυτισ τθσ πορείασ οι μακθτζσ ζχουν τθν ευκαιρία να 

ανακαλφψουν, να διαπιςτϊςουν και να ερμθνεφςουν τθν ιςτορικι διαδρομι από τθ 

κρθςκεία ςτον πολιτιςμό και το αντίςτροφο, οικοδομϊντασ παράλλθλα τον δικό 

τουσ προςωπικό - νοθματικό και αξιακό - κόςμο μζςα από τθν αναμζτρθςθ και τθ 

ςφνκεςθ των ερωτθμάτων που τουσ απαςχολοφν με τισ προτάςεισ και τισ 

απαντιςεισ του Χριςτιανιςμοφ και των άλλων κρθςκειϊν. 

Βϋ Γυμναςίου: Πορεία μζςα από ςυγκροφςεισ 

Σι κεματικζσ ενότθτεσ οργανϊνονται γφρω από διλθμματικά και ςυγκρουςιακά 

ηθτιματα -προςωπικά και κοινωνικά- με βακφτατα θκικό και υπαρξιακό χαρακτιρα, 

τα οποία εκδιπλϊνονται και ερμθνεφονται πάνω ςτον καμβά τθσ ιςτορικισ 
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διαδρομισ τθσ χριςτιανικισ Εκκλθςίασ, χωρίσ να απουςιάηει θ διερεφνθςθ ςχετικϊν 

ηθτθμάτων ςτον χϊρο και άλλων κρθςκειϊν. 

 Γϋ Γυμναςίου: Από το οικείο και τοπικό ςτο παγκόςμιο και οικουμενικό 

Σι κεματικζσ ενότθτεσ οργανϊνονται πάνω ςτο πολυδιάςτατο και πολιτιςμικά 

ανιχνεφςιμο γεγονόσ τθσ παρουςίασ τθσ κρθςκείασ ςτον ευρωπαϊκό και παγκόςμιο 

χϊρο. Σι μακθτζσ διερευνοφν κριτικά τισ τοποκετιςεισ - κυρίωσ του Χριςτιανιςμοφ 

αλλά και άλλων κρθςκειϊν - πάνω ςε ηθτιματα και όψεισ τθσ ςφγχρονθσ ηωισ, 

κακϊσ και τισ προοπτικζσ και τισ ελπίδεσ που αυτζσ επαγγζλλονται. Γνωρίηουν 

επίςθσ ςπουδαία πρόςωπα τθσ νεότερθσ παγκόςμιασ ιςτορίασ που μετζγραψαν τθ 

κρθςκευτικι τουσ δζςμευςθ ςε εμπνευςμζνθ πράξθ. 

 
Πίνακασ 2.1:  ΣΛ ΚΕΠΑΨΛΞΕΧ ΕΡΣΨΘΨΕΧ ΨΣΩ ΥΧ ΑΡΑ ΞΩΞΟΣ ΞΑΛ ΣΛ ΕΡΡΣΛΕΧ-ΞΟΕΛΔΛΑ 

ΚΕΠΑΨΛΞΕΧ ΕΡΣΨΘΨΕΧ ΥΧ ΕΡΡΣΛΕΧ – ΞΟΕΛΔΛΑ ΨΩΡ ΚΕ 

ΔΘΜΟΤΙΚΟ – Ο κόςμοσ τθσ κρθςκείασ 

Αϋ κφκλοσ :  Ανακαλφπτουμε εικόνεσ, πρόςωπα και ιςτορίεσ 

Γϋ  ΔΘΜΟΤΙΚΟΥ 

1. Ηοφμε μαηί Ξοινότθτα, ςχζςεισ, μοίραςμα, επικοινωνία 

2. Ξυριακι: μια ςθμαντικι θμζρα 
τθσ εβδομάδασ 

εχωριςτζσ θμζρεσ, ιερόσ χρόνοσ, αργία, γιορτι, 
κρθςκευτικά ςφμβολα, κρθςκευτικοί χϊροι 

3. Θ χαρά τθσ γιορτισ. Ψα 
Χριςτοφγεννα 

Γιορτι, επζτειοσ, Γζννθςθ του Χριςτοφ, δϊρο, 
μοίραςμα, χαρά 

4. Ψα παιδιά είναι χαρά 
Χαρά, δϊρο, το «παιδί Λθςοφσ», παιχνίδι, φροντίδα, 
αγάπθ, δικαιϊματα των παιδιϊν 

5. Υοιοσ είναι ο Λθςοφσ Χριςτόσ; 
Δάςκαλοσ, Πεςςίασ, φίλοσ, δάςκαλοσ, ςφντροφοσ, 
ςυνάνκρωποσ, Κεάνκρωποσ, πλθςίον όλων 

6. Γιορτάηοντασ το Υάςχα 
Πεγάλθ Εβδομάδα, Υάκθ, Χταφρωςθ, Υάςχων 
Χριςτόσ, Ανάςταςθ, αγάπθ προσ όλουσ 

7. Σ κόςμοσ μασ ζνα ςτολίδι 
Ξόςμοσ, φφςθ, οίκοσ, δθμιοφργθμα Κεοφ, ςεβαςμόσ, 
ευκφνθ και φροντίδα για όλο τον κόςμο 

Δϋ ΔΘΜΟΤΙΚΟΥ 

1. Τταν οι άνκρωποι 
προςεφχονται 

Αναφορά τθσ ηωισ ςτον Κεό, πίςτθ-εμπιςτοςφνθ και 
ευχαριςτία ςτον Κεό επικοινωνία, αναηιτθςθ 

2. Θ Πθτζρα του Χριςτοφ 
Πθτζρα, αγάπθ, φροντίδα, προςφορά, Υαναγία, 
γζφυρα Κεοφ – ανκρϊπων 

3. Χπουδαία παιδιά από τισ 
ςελίδεσ τθσ Βίβλου 

Αδυναμίεσ και δυνατότθτεσ, ςχζςθ με τον Κεό, 
αγϊνεσ, δικαιοςφνθ, προςφορά  

4. Τλοι ίςοι, όλοι διαφορετικοί 
Χαρίςματα και ταλζντα, Βάπτιςμα και Χρίςμα, τελετζσ 
ενθλικίωςθσ 

5. Λεροί τόποι και ιερζσ πορείεσ Ψαξίδι, αναηιτθςθ, προςκφνθμα 
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6. Σι προφιτεσ τθσ Βίβλου 
«Χτόμα του Κεοφ», δικαιοςφνθ, είδωλα, πνευματικι 
λατρεία του Κεοφ, μετάνοια, προειδοποίθςθ, ειρινθ, 
ερχομόσ του Πεςςία, καινοφργια ηωι 

7. Λερά βιβλία Βίβλοσ, Αποκάλυψθ του Κεοφ, Ξοράνι, Ψορά,  

Βϋ κφκλοσ:  Ανακαλφπτουμε κείμενα, μνθμεία, τόπουσ και γεγονότα 

Εϋ  ΔΘΜΟΤΙΚΟΥ 

1. Πακθτζσ και δάςκαλοι 
Πακθτεία, ςχολείο, ςυμπόρευςθ, κακοδιγθςθ, 
δάςκαλοσ Χριςτόσ, παραβολι, κλιςθ, ελευκερία, 
ςχζςθ 

2. Για να ηοφμε καλφτερα μαηί: 
Χυμπόρευςθ με όρια και 
κανόνεσ 

Χυνφπαρξθ, κανόνεσ, όρια, νόμοι και εντολζσ, 
Διακικθ, αγάπθ, ςωτθρία 

3. Υροχωράμε αλλάηοντασ 
Οάκθ, ςυγνϊμθ, μετάνοια, αλλαγι, άςκθςθ, 
Εξομολόγθςθ 

4. Θ Εκκλθςία του Χριςτοφ 
Υεντθκοςτι, κεία Αποκάλυψθ, Άγιο Υνεφμα, 
κοινοκτθμοςφνθ, αγάπθ, ευχαριςτία, μοίραςμα, Κεία 
Ευχαριςτία 

5. Αποςτολζσ για τθν «καλι 
είδθςθ» 

Εξάπλωςθ τθσ Εκκλθςίασ, Απόςτολοι, Ευαγγζλιο για 
όλουσ, χριςτιανικι ιεραποςτολι 

6. Ανακαλφπτοντασ τα κείμενα 
τθσ Ξαινισ Διακικθσ 

Επικοινωνία, καταγραφι, μνιμθ, Πεςςίασ Χριςτόσ, 
οδθγίεσ και ςυμβουλζσ 

ΣΤϋ ΔΘΜΟΤΙΚΟΥ 

1. Σι πρϊτοι Χριςτιανοί: 
δυςκολίεσ και περιπζτειεσ 

Εκκλθςιαςτικι κοινότθτα, ηωντανόσ οργανιςμόσ, 
διακρίςεισ και προβλιματα, αποφάςεισ από κοινοφ, 
διάκονοι, ενότθτα, καταλλαγι 

2. Διωγμοί και εξάπλωςθ του 
Χριςτιανιςμοφ 

Εχκρότθτα και διϊξεισ, μαρτυρία και πίςτθ, άγιοι, 
μάρτυρεσ, αςκθτζσ, μνιμθ αγίων 

3. Άγιοι άνκρωποι 
Σμοίωςθ Κεοφ, αγιότθτα, ηωι με πίςτθ, αγάπθ, 
ενότθτα, ειρινθ, ταπείνωςθ, ελευκερία 

4. Από τουσ Χριςτιανοφσ τθσ 
χϊρασ μασ ςτουσ Χριςτιανοφσ 
του κόςμου 

Διαφορετικζσ χριςτιανικζσ παραδόςεισ, κοινι 
ςυνείδθςθ και ηωι 

5. Κρθςκείεσ ςτθ χϊρα μασ 
Σι «άλλοι», γιορτζσ και λατρεία κρθςκειϊν, ςεβαςμόσ 
τθσ «άλλθσ» κρθςκευτικότθτασ 

6. Πνθμεία και τόποι λατρείασ Πνθμεία πολιτιςμοφ, μεταςχθματιςμόσ τθσ φλθσ 

7. Υϊσ ζφταςε θ Αγία Γραφι ζωσ 
εμάσ 

Χυλλογι βιβλίων, ςφνκεςθ παραδόςεων, ο Κεόσ ςτθν 
ιςτορία, μινυμα ςωτθρίασ 

Γϋ κφκλοσ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ -  Θ κρθςκεία ςτθ ηωι, τθν ιςτορία και τον πολιτιςμό 

Αϋ  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: Ρορεία και ανάπτυξθ 

1. Πεγαλϊνοντασ και 
αναηθτϊντασ 

Εφθβεία, πορεία, ανάπτυξθ, αναηιτθςθ νοιματοσ, 
δυςκολίεσ, οργάνωςθ  

2. Χυνάντθςθ του Χριςτιανιςμοφ Χυναντιςεισ και επιρροζσ, αντικζςεισ και  γόνιμεσ 
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με τον Ελλθνιςμό ςυνκζςεισ, Χριςτιανιςμόσ - Ελλθνιςμόσ 

3. Υϊσ ηουν οι Χριςτιανοί; Θ νζα 
ηωι τθσ Εκκλθςίασ 

Θ ηωι ωσ δϊρο και ςχζςθ, ευκφνθ και φροντίδα για 
όλο τον κόςμο, πίςτθ ςτον Κεό, ελευκερία, κοινωνία, 
ευχαριςτία, αγάπθ 

4. Υϊσ παίρνονται οι αποφάςεισ; 

«Σριςμοί» τθσ αλικειασ, Χφνοδοι, κοινζσ αποφάςεισ, 
Δόγματα, κανόνεσ, κριτιρια ορκισ πίςτθσ, 
αποςτολικότθτα, κακολικότθτα, ενότθτα, 
ςυνοδικότθτα τθσ Εκκλθςίασ 

5. Πονοκεϊςτικζσ κρθςκείεσ: 
Λουδαϊςμόσ και Λςλάμ 

Αβραμικζσ κρθςκείεσ, Λουδαϊςμόσ, ο λαόσ του Κεοφ, 
Λςλάμ, πολιτιςμόσ και τρόποσ ηωισ 

6. Κρθςκευτικζσ αναηθτιςεισ και 
εμπειρίεσ τθσ μακρινισ 
Ανατολισ 

Λνδουϊςμόσ, Βουδιςμόσ, Ψαοϊςμόσ, Ξομφουκιανιςμόσ, 
ςτάςεισ και ςυμπεριφορζσ 

Βϋ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: Πορεία μζςα από ςυγκροφςεισ 

1. Πποροφν οι άνκρωποι να 
εικονίηουν τον Κεό; 

Εικόνα, εικονιςμόσ του Κεοφ, Εικονομαχία, θ αξία τθσ 
φλθσ 

2. Υοιοσ είναι ο Κεόσ των 
Χριςτιανϊν; («Ψίνα με λζγουςιν 
οι άνκρωποι είναι;» 

Ωιόσ του Κεοφ, Κεάνκρωποσ, διδαςκαλίεσ και 
καφματα, κρίςθ, δικαιοςφνθ, αγάπθ, ςωτθρία 

3. Υοιοσ είναι ο άνκρωποσ; 
Δθμιοφργθμα και δθμιουργόσ, εικόνα και ομοίωςθ 
του Κεοφ, ιερζασ τθσ φφςθσ 

4. Εμείσ και οι «άλλοι» 
ζνοσ, ετερότθτα, διακρίςεισ, ανκρϊπινα, δικαιϊματα, 
θ υπζρβαςθ τθσ αγάπθσ 

5. Διάςπαςθ και αντιπαλότθτα 
ςτισ κρθςκείεσ 

Χυγκροφςεισ, αντιπαλότθτεσ και εχκρότθτεσ, ιςτορικά 
τραφματα 

6. Σρκοδοξία, Διαφωτιςμόσ, Ρζοσ 
Ελλθνιςμόσ 

Σρκόδοξθ Εκκλθςία, μνιμθ, ταυτότθτα, παράδοςθ, 
κοινότθτεσ, λαϊκόσ πολιτιςμόσ 

Γϋ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ:  Από το οικείο και τοπικό ςτο παγκόςμιο και οικουμενικό 

1. Θ Χριςτιανοςφνθ ςτον 
ςφγχρονο κόςμο 

Χριςτιανικζσ παραδόςεισ, οικουμενικότθτα, ενότθτα, 
ιεραποςτολι, μαρτυρία, διακονία 

2. Ψο ηιτθμα τθσ κρθςκείασ ςτθ 
ςφγχρονθ Ευρϊπθ 

Κρθςκεία, αναηθτιςεισ του Κεοφ,  ςτερεότυπα, 
κρθςκευτικι ςυνφπαρξθ 

3. Βία ςτο όνομα του Κεοφ και 
τθσ αλικειασ 

Βία, καταπίεςθ, φανατιςμόσ, φονταμενταλιςμόσ 

4. Παρτυρία και προςφορά τθσ 
πίςτθσ ςτον ςφγχρονο κόςμο 

 Υρόςωπα, πνευματικι κακοδιγθςθ, οικουμενικό 
όραμα, μζριμνα για τον κόςμο, μαρτυρία, κιρυγμα 
ειρινθσ 

5. «Υοφ είναι ο Κεόσ;»: Θ οδφνθ 
του ςφγχρονου κόςμου και το 
αίτθμα τθσ ςωτθρίασ από το 
κακό 

Ξακό, πόνοσ, κάνατοσ, ανεργία, εξαρτιςεισ, πόλεμοσ, 
βία, οικολογικι καταςτροφι, προπατορικό αμάρτθμα 

6. Ελπίδα και αγϊνασ για τθ 
μεταμόρφωςθ του κόςμου 

Πεταμόρφωςθ, φιλία, ζρωτασ, αγάπθ, αλλθλεγγφθ, 
ςυντροφικότθτα, ειρινθ, Βαςιλεία του Κεοφ 

7. Από τθν αρχι ζωσ το τζλοσ του 
κόςμου 

Ζςχατα, ευκφνθ για τθν προςταςία του φυςικοφ 
περιβάλλοντοσ, ςωτθρία τθσ κτίςθσ και του 
ανκρϊπου, Ρζα Δθμιουργία 
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Πίνακασ 2.2: ΞΕΡΨΦΛΞΕΧ ΛΔΕΕΧ ΨΩΡ ΚΕΠΑΨΛΞΩΡ ΕΡΣΨΘΨΩΡ 

Γϋ ΔΘΠΣΨΛΞΣΩ 

1. Ηοφμε μαηί 
Θ πρϊτθ ΚΕ ειςάγει τουσ μακθτζσ ςτθν κατανόθςθ τθσ πραγματικότθτασ ωσ κοινότθτασ 
και τθσ ηωισ ωσ ςχζςθσ και επικοινωνίασ: με τουσ γονείσ, τουσ φίλουσ, τουσ ςυμμακθτζσ, 
αλλά και τουσ «άλλουσ», τουσ μακρινοφσ και ξζνουσ. Λςτορίεσ από τθν Υαλαιά και τθν 
Ξαινι Διακικθ αναπαράγουν και ηωντανεφουν αυτζσ τισ διαςτάςεισ, εξοικειϊνοντασ 
ταυτόχρονα τουσ μικροφσ μακθτζσ με τον κόςμο τθσ Αγίασ Γραφισ. 

2. Κυριακι: Μια ςθμαντικι θμζρα τθσ εβδομάδασ 
Σ ξεχωριςτόσ-ιερόσ χρόνοσ, όπωσ άλλωςτε και ο χϊροσ (ναοί, προςκυνιματα κ.ά.) με τα 
κρθςκευτικά του ςφμβολα, αναδεικνφονται ωσ εκφράςεισ τθσ κοινισ-ςυλλογικισ 
εμπειρίασ, μνιμθσ και γιορτισ για τουσ πιςτοφσ όλων των κρθςκειϊν. Σι μακθτζσ 
αρχίηουν να αντιλαμβάνονται τισ κρθςκευτικζσ διαςτάςεισ του περιβάλλοντόσ τουσ και το 
πϊσ αυτζσ οργανϊνουν και δίνουν νόθμα ςτθν κακθμερινότθτά τουσ. 

3. Θ χαρά τθσ γιορτισ. Τα Χριςτοφγεννα 
Θ εμπειρία τθσ γιορτισ και τθσ επετείου ςε ςυνάρτθςθ με τισ κρθςκευτικζσ και 
πολιτιςμικζσ διαςτάςεισ τουσ. Θ ματιά των παιδιϊν διευρφνεται και εμβακφνει ςτθν 
ιεροποίθςθ του χρόνου. Ψα Χριςτοφγεννα εξετάηονται ςαν ζνα χαρακτθριςτικό 
παράδειγμα, μζςα από το οποίο ο ερχομόσ του Χριςτοφ ςτον κόςμο αναδεικνφεται ωσ 
δϊρο του Θεοφ ςτον άνκρωπο, που αντιπροςφζρει ς’ Αυτόν τα δικά του δϊρα («Ψι ςοι 
προςενζγκωμεν, Χριςτζ…»). Χτο πλαίςιο αυτισ τθσ ενότθτασ γίνεται ζνα πρϊτο άνοιγμα 
γνωριμίασ με αντίςτοιχεσ μεγάλεσ γιορτζσ των κρθςκειϊν του κόςμου. 

4. Τα παιδιά είναι χαρά 
Θ εμπειρία τθσ χαράσ του να είςαι παιδί αφορά τόςο τα ίδια, κακζνα από τα οποία είναι 
δϊρο για τουσ γονείσ του και τον κόςμο ολόκλθρο, όςο και το μοναδικό «παιδί Ιθςοφσ». 
Χτισ ιςτορίεσ για τον μικρό Λθςοφ φανερϊνεται θ κεότθτά του και δικαιολογείται θ χαρά 
των ανκρϊπων για τον ερχομό του. 

5. Ροιοσ είναι ο Ιθςοφσ Χριςτόσ; 
Θ ΚΕ περιςτρζφεται γφρω από διαςτάςεισ τθσ ηωισ του Χριςτοφ, που μποροφν να 
αγγίξουν τουσ μικροφσ μακθτζσ. Ζτςι, τον γνωρίηουν ςτον ςυγκεκριμζνο χϊρο και χρόνο 
που ζηθςε, ωσ φίλο, δάςκαλο, ςφντροφο, ςυνάνκρωπο και Θεάνκρωπο. 

6. Γιορτάηοντασ το Ράςχα 
Θ ΚΕ ςυνδυάηει τθ λαογραφικι προςζγγιςθ τθσ γιορτισ του Ράςχα ςε όλο τον κόςμο με 
τισ ςχετικζσ βιβλικζσ αφθγιςεισ για τα Υάκθ και τθν Ανάςταςθ του Χριςτοφ, 
αναδεικνφοντασ τον Ράςχοντα Χριςτό ωσ  ζνα πρόςωπο γεμάτο αγάπθ ακόμθ και για 
τουσ ςταυρωτζσ του και για τον κόςμο ολόκλθρο.    

7. Ο κόςμοσ μασ, ζνα ςτολίδι 
Θ ματιά των παιδιϊν ςτρζφεται προσ τον κόςμο και τθ φφςθ προκειμζνου να αναγνωρίςει 
τθν ομορφιά, τθν ποικιλομορφία και τα πολφτροπα καφματα του ςφμπαντοσ και τθσ ηωισ 
κάκε πλάςματοσ και πράγματοσ. Σ καυμαςμόσ διευρφνεται ςε αγάπθ θ οποία 
μεταφράηεται ςε ευκφνθ και φροντίδα, όχι μόνον προσ τουσ ανκρϊπουσ αλλά ςυνολικά 
προσ τον «οίκο» (κόςμο) μασ. Σι αφθγιςεισ και τα βιβλικά κείμενα τθσ ΚΕ αναδεικνφουν 
τθ φυςικι πραγματικότθτα ωσ δθμιοφργθμα και δϊρο του Κεοφ ςτον άνκρωπο αλλά και 
ωσ τόπο ςυνάντθςθσ και κοινωνίασ μαηί του.   
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Δϋ ΔΘΠΣΨΛΞΣΩ 

1.  Πταν οι άνκρωποι προςεφχονται 
Θ ΚΕ αναφζρεται ςτθν προςευχι ωσ ςυνάντθςθ και επικοινωνία με τον Κεό, με βάςθ 
κυρίωσ τισ ςχετικζσ βιβλικζσ αφθγιςεισ. Επιπλζον, αναλφεται θ Κυριακι Ρροςευχι ωσ 
αναφορά τθσ ηωισ του ανκρϊπου ςτον Κεό και απόλυτθ εμπιςτοςφνθ ςτθν πατρικι του 
φροντίδα και ςυμπαράςταςθ ακόμθ και για τισ κακθμερινζσ ανάγκεσ και δυςκολίεσ. Θ 
προςευχι, κοινόσ τόποσ ςε όλεσ τισ κρθςκείεσ, εξετάηεται επίςθσ και ςε μια προςζγγιςθ 
διακρθςκειακι.  

2. Θ Μθτζρα του Χριςτοφ 
Θ Ραναγία, ωσ γζφυρα που ςυνδζει τουσ ανκρϊπουσ με το παιδί τθσ, ενςαρκϊνει και 
ςυνάμα ςυμβολίηει τθν ςτενότερθ ςχζςθ ανάμεςα ςτον Κεό και ςτθν ανκρωπότθτα. Είναι 
θ μθτζρα όλων των παιδιϊν του κόςμου που προςτατεφει, φροντίηει, ςυμπάςχει αλλά και 
παρθγορεί. 

3. Σπουδαία «παιδιά» 
Χτισ γοθτευτικζσ ιςτορίεσ παιδιϊν τθσ Βίβλου αναδεικνφονται ςτοιχεία για τθ γζννθςθ, 
τθν παιδικι θλικία, τα χαρίςματά τουσ, τθ ςχζςθ τουσ με τον Κεό, κακϊσ και τθ ςπουδαία 
κατοπινι τουσ δράςθ, που ζμελλε να επιδράςει κακοριςτικά ςτθ ηωι ολόκλθρθσ τθσ 
κοινότθτάσ τουσ. 

4.  Πλοι ίςοι, όλοι διαφορετικοί 
Θ ΚΕ προςδοκά από τα παιδιά να κατανοιςουν τθ μοναδικότθτα κάκε παιδιοφ μζςα από 
τθν αναγνϊριςθ των χαριςμάτων και των δυνατοτιτων του. Υαραπζμποντασ ςτθ Βάπτιςθ 
του Λθςοφ κατά τθν οποία αποκαλφφκθκε θ κεότθτά του, το Βάπτιςμα και το Χρίςμα, 
ειςάγουν ςτθν εκκλθςιαςτικι κοινότθτα κάκε παιδί με τα δικά του ιδιαίτερα χαρίςματα. 
Τλα αυτά τα χαρίςματα κα καλλιεργθκοφν και κα αποδϊςουν καρποφσ ςτο ταξίδι τθσ 
ηωισ. Ψαυτόχρονα μακαίνουν και παρατθροφν πϊσ ςυνομιλικα με αυτά παιδιά από άλλα 
κρθςκευτικά περιβάλλοντα μεγαλϊνουν και ειςάγονται ςτον κόςμο των μεγάλων.   

5. Ιεροί τόποι και ιερζσ πορείεσ 
Πε αφορμι ςυγκεκριμζνεσ βιβλικζσ ιςτορίεσ και αφθγιςεισ προςκυνθματικϊν ταξιδιϊν 
και περιπλανιςεων, θ ΚΕ καλεί να τουσ μακθτζσ να αναγνωρίηουν τθ ηωι του πιςτοφ ωσ 
ζνα διαρκζσ ταξίδι και μια περιπετειϊδθ πορεία προσ τθ γνϊςθ, τθν αλικεια, τθν 
ελευκερία, τθν προςφορά και τθν αγάπθ. Χε αυτι τθ ςυνάφεια μακαίνουν να 
αναγνωρίηουν ιεροφσ προοριςμοφσ και προςκυνιματα άλλων κρθςκευτικϊν 
παραδόςεων.  

6. Οι Ρροφιτεσ τθσ Βίβλου 
Σι Ρροφιτεσ τθσ Βίβλου, δανείηοντασ το ςτόμα τουσ ςτον Θεό, χρειάςτθκε να 
αντιμετωπίςουν δυςκολίεσ, κινδφνουσ και περιπζτειεσ. Τμωσ, πιςτοί ςτθν αποςτολι τουσ 
και με εμπιςτοςφνθ ςτθ κεία βοικεια, δεν ζπαψαν να  καταγγζλλουν τθν αδικία, τθ 
ςκλθροκαρδία και τθν απιςτία, να υπενκυμίηουν τθν αγάπθ του Κεοφ και τθν 
προςδοκϊμενθ ζλευςθ του Πεςςία Χριςτοφ.   

7. Ιερά βιβλία 
Θ ανάγκθ καταγραφισ τθσ ςχζςθσ και τθσ εμπειρίασ του ανκρϊπου με το Λερό είναι 
διαχρονικι και πανανκρϊπινθ. Θ Αγία Γραφι είναι το βιβλίο που καταγράφει τθ 
φανζρωςθ του Θεοφ τθσ ιουδαιοχριςτιανικισ εμπειρίασ και παράδοςθσ ςτον κόςμο και 
ςτθν ιςτορία. Θ κεντρικι κζςθ που κατζχουν τα ιερά βιβλία ωσ κείμενα ιδρυτικά 
κρθςκευτικισ κοινότθτασ αλλά και πολιτιςμοφ, διευρφνεται και εξετάηεται και ςτισ άλλεσ 
κρθςκείεσ του κόςμου.   
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Εϋ ΔΘΠΣΨΛΞΣΩ 

1. Μακθτζσ και δάςκαλοι 
Θ ΚΕ αξιοποιϊντασ τθ ςχετικι εμπειρία των μακθτϊν, παρουςιάηει τθ ςτάςθ, τθ 
ςυμπεριφορά αλλά και τθν ανάγκθ τθσ μακθτείασ, ωσ ζνα παγκόςμιο και διαχρονικό ταξίδι 
όλων των ανκρϊπων. Σ δάςκαλοσ Ιθςοφσ διδάςκει τθν αλθκινι ηωι προτείνοντασ ι μάλλον 
ενςαρκϊνοντασ τον αλθκινό δρόμο τθσ ηωισ. Τμωσ θ μακθτεία προχποκζτει τθν ελευκερία 
(«όςτισ κζλει…») και ςυνεπάγεται μια ςχζςθ. Τπωσ όλοι οι μακθτζσ, ζτςι και οι μακθτζσ του 
Χριςτοφ δεν «μακαίνουν» μόνοι, αλλά ςυμπορευόμενοι και προςφερόμενοι. Θ μακθτεία δεν 
είναι μια ατομικι υπόκεςθ αλλά ζνα προςωπικό γεγονόσ αλλθλοπροςφοράσ και 
ςυμπόρευςθσ. Αυτι θ ςχζςθ δαςκάλου και μακθτι εξετάηεται ςτθ ςυνζχεια ςε πιο 
διερυμζνο περιβάλλον, μζςα από τθ γνωριμία με μεγάλουσ δαςκάλουσ άλλων κρθςκειϊν. 
2. Για να ηοφμε καλφτερα μαηί: Συμπόρευςθ με όρια και κανόνεσ 
Χυνεχίηοντασ τθν προβλθματικι τθσ προθγοφμενθσ ΚΕ, θ παροφςα αναφζρεται ςτουσ 
απαραίτθτουσ όρουσ που εξαςφαλίηουν τθν ανάπτυξθ τθσ ςχζςθσ, τθν ομαλι ςυμπόρευςθ 
και τθν αλλθλοπροςφορά. Για τθ ςυμπόρευςθ χρειάηονται όρια, κανόνεσ και νόμοι ςε ςτενι 
όμωσ ςυνάρτθςθ με τθν αγάπθ, τθ δικαιοςφνθ και τθ χάρθ. Ψα όρια, οι κανόνεσ και οι νόμοι, 
για να μθν είναι καταπιεςτικοί ι αυκαίρετοι, κα πρζπει να είναι καρπόσ ςυμφωνίασ εκείνων 
που δεςμεφονται να τουσ τθριςουν. Πια τζτοια ςυμφωνία αποτελεί και θ Διακικθ που 
ςυνάπτει ο Κεόσ με τον άνκρωπο, εκδθλϊνοντασ τθν αγάπθ του και ανταποκρινόμενοσ ςτθ 
δίψα του ανκρϊπου για ςωτθρία. 
3. Ρροχωράμε αλλάηοντασ 
Ψο περιπετειϊδεσ ταξίδι του πιςτοφ προσ τθ γνϊςθ, τθν αλικεια, τθν ελευκερία και τθν 
αγάπθ αρχίηει με το «ξφπνθμα», τθν αλλαγι του νου, ι αλλιϊσ τθ μετάνοια. Επιχειρείται να 
κατανοθκεί, πωσ αυτό είναι υπόκεςθ του κακενόσ και μια ςυνεχισ ςτάςθ ηωισ που απαιτεί 
προςπάκεια και ςυνζπεια. Σι μακθτζσ ζχουν πολλζσ ευκαιρίεσ να αντιλαμβάνονται το 
ςωςτό και το λάκοσ, μζςα από τα ακοφςματά τουσ, τισ εμπειρίεσ τθσ κακθμερινότθτάσ τουσ 
και τθ ςχζςθ τουσ με τουσ άλλουσ. Πζςα από μια τζτοια κατανόθςθ, μποροφν ςτθ ςυνζχεια 
να αναγνωρίςουν και να κατανοιςουν αντίςτοιχεσ αναηθτιςεισ ςυμπεριφορζσ και ςτουσ 
πιςτοφσ άλλων κρθςκειϊν. 
4. Θ Εκκλθςία του Χριςτοφ 
Θ Εκκλθςία ξεκινά το ταξίδι τθσ ςτθν ιςτορία με ζνα γεγονόσ κείασ αποκάλυψθσ 
(Υεντθκοςτι) που εμπνζει, ςυντονίηει και κακοδθγεί ζκτοτε τα πνευματικά βιματα 
ολόκλθρθσ τθσ κοινότθτασ και κάκε μζλουσ τθσ ξεχωριςτά. Σι βιβλικζσ ιςτορίεσ 
αναδεικνφουν τθ ηωι τθσ πρϊτθσ κοινότθτασ ωσ ηωι με κζντρο τον Χριςτό, δθλαδι μια ηωι 
ςυντροφικότθτασ, αγάπθσ και ευχαριςτίασ.   
5. Αποςτολζσ για τθν «καλι είδθςθ» 
Σι ςυναρπαςτικζσ βιβλικζσ ιςτορίεσ για τθν εξάπλωςθ τθσ Εκκλθςίασ και τθ δράςθ των 
Αποςτόλων (περιοδείεσ, φυλακίςεισ και διϊξεισ) εμπνζουν τουσ μικροφσ μακθτζσ και τουσ 
βοθκοφν να καταλάβουν τισ δυςκολίεσ αλλά και τθ ςπουδαιότθτα τθσ μεταφοράσ τθσ καλισ 
είδθςθσ (Ευαγγζλιο) ςε όλο τον κόςμο. 
6. Ανακαλφπτοντασ τα κείμενα τθσ Καινισ Διακικθσ 
Σ Οόγοσ του Κεοφ γίνεται κείμενο ςτα βιβλία τθσ Καινισ Διακικθσ από τα μζλθ τθσ 
κοινότθτασ των πιςτϊν, που τον αναγνϊριςαν ςτο πρόςωπο του Λθςοφ Χριςτοφ. Ξαι ακριβϊσ, 
επειδι οι ςυγγραφείσ είναι μζλθ μιασ κοινότθτασ πιςτϊν και απευκφνονται ςτθν ίδια 
κοινότθτα, εκείνο που ενδιαφζρονται να διαςϊςουν και να διαιωνίςουν γράφοντάσ το, δεν 
είναι θ ακριβισ αναπαράςταςθ κάποιων ιςτορικϊν γεγονότων αλλά το διαχρονικό νόθμα 
που αναγνϊριςε ς’ αυτά θ ίδια θ κοινότθτα. Αναλογικά, οι ςυγγραφείσ τθσ Ξαινισ Διακικθσ 
δεν φιλοδοξοφν να ςυγκροτιςουν μια όςο το δυνατόν ακριβζςτερθ και εξαντλθτικι ιςτορικι 
προςωπογραφία του Λθςοφ αλλά να υπογραμμίςουν τθ μεςςιανικι του ταυτότθτα.  
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ΧΨϋ ΔΘΠΣΨΛΞΣΩ 

1. Οι πρϊτοι Χριςτιανοί: Δυςκολίεσ και περιπζτειεσ 
Θ πρϊτθ ΚΕ τθσ ΧΨϋ Δθμοτικοφ εςτιάηει τθν προςοχι των μακθτϊν ςε πρόςωπα και 
γεγονότα που ςφράγιςαν τα πρϊτα ιςτορικά βιματα τθσ εκκλθςιαςτικισ κοινότθτασ 
(απόςτολοι, διάκονοι, εςωτερικά προβλιματα και διλιμματα, Αποςτολικι ςφνοδοσ) θ 
οποία, όπωσ κάκε ηωντανόσ οργανιςμόσ, αντιμετωπίηει δυςκολίεσ και εντάςεισ και 
προςπακεί να τισ ξεπεράςει με πνεφμα ενότθτασ και καταλλαγισ. 

2. Διωγμοί και εξάπλωςθ του Χριςτιανιςμοφ. Ρρόςωπα και μαρτυρίεσ 
Υαράλλθλα με τα εςωτερικά προβλιματα, θ εκκλθςιαςτικι κοινότθτα πολφ νωρίσ ιρκε 
αντιμζτωπθ με τθσ ποικίλεσ αντιςτάςεισ του κρθςκευτικοφ και πολιτικοφ κατεςτθμζνου τθσ 
εποχισ, οι οποίεσ κορυφϊκθκαν με τουσ διωγμοφσ. Χυγκεκριμζνα επϊνυμα παραδείγματα 
από αυτι τθν ταραγμζνθ περίοδο δείχνουν τθσ μακθτζσ, πωσ θ Εκκλθςία απζναντι ςτουσ 
ιςχυροφσ αντιτάςςει τθν ειρθνικι και αφοπλιςτικι δφναμθ τθσ μαρτυρίασ και τθσ πίςτθσ. 
Επιπλζον, τονίηεται θ ζννοια τθσ ανεξικρθςκίασ, θ κακιζρωςθ τθσ οποίασ αποτζλεςε μια 
οικουμενικισ ςθμαςίασ κατάκτθςθ για τθν ιςτορία του πολιτιςμοφ.  

3. Άγιοι άνκρωποι 
Σι μακθτζσ ειςάγονται ςτο νοθματικό και εμπειρικό βάκοσ τθσ αγιότθτασ ωσ φιλίασ και 
ομοίωςθσ του ανκρϊπου με τον Κεό. Ανατρζχοντασ ςε ιςτορίεσ αγίων ανκρϊπων που 
ζηθςαν ςε διαφορετικζσ ιςτορικζσ και κοινωνικζσ ςυνκικεσ, και τιμϊνται από τθ ςυλλογικι 
μνιμθ τθσ εκκλθςιαςτικισ κοινότθτασ είτε για το μαρτφριό τθσ είτε για τθν ζμπρακτθ αγάπθ 
τθσ, οι μακθτζσ κατανοοφν πϊσ θ πίςτθ δεν είναι μια κεωρθτικι ςφλλθψθ αλλά μια 
εςωτερικι μεταμόρφωςθ του όλου ανκρϊπου, που κακιςτά παρόντα τον Κεό ςε κάκε 
εποχι και ςε κάκε τόπο. Χτο πλαίςιο τθσ ενότθτασ, οι μακθτζσ επιχειροφν να προςεγγίςουν 
και να κατανοιςουν τθν ζννοια τθσ αγιότθτασ, μζςα από τισ διαφορετικζσ κάκε φορά 
ερμθνείεσ, μελετϊντασ τθ ηωι προςϊπων από τισ κρθςκευτικζσ παραδόςεισ. 

4. Από τουσ Χριςτιανοφσ τθσ χϊρασ μασ ςτουσ Χριςτιανοφσ του κόςμου 
Θ ΚΕ ειςάγει τθσ μακθτζσ ςτθν πραγματικότθτα των διαφόρων χριςτιανικϊν ομολογιϊν, 
παρουςιάηοντασ τισ διαφορετικζσ χριςτιανικζσ παραδόςεισ που υφίςτανται ςτθν Ελλάδα. 
Επιπλζον, τουσ δείχνει πϊσ παρά τισ επιμζρουσ διαφοροποιιςεισ ι και διαφωνίεσ τουσ, οι 
πιςτοί όλων των ομολογιϊν προζρχονται από μια κοινι παράδοςθ και αγωνίηονται για μια 
κοινι χριςτιανικι ςυνείδθςθ και ηωι.   

5. Θρθςκείεσ ςτθ χϊρα μασ 
Χτθν παροφςα ΚΕ οι μακθτζσ καλοφνται να ψθλαφίςουν τθν ζννοια και τθν πραγματικότθτα 
τθσ κρθςκευτικισ ετερότθτασ και ποικιλίασ, με δφο κυρίωσ τρόπουσ και ςτόχουσ. Υρϊτον, 
μζςα από τθ γνωριμία και τθν αναγνϊριςθ διαφορετικϊν κρθςκευτικϊν κοινοτιτων που 
υπάρχουν ςτθν Ελλάδα, και δεφτερον, υπό το πνεφμα τθσ ανεξικρθςκείασ αλλά και του 
ςεβαςμοφ τουσ ςτθν πίςτθ του «άλλου». 

6. Μνθμεία και τόποι λατρείασ: Αποτυπϊςεισ τθσ πίςτθσ 
Θ ΚΕ παρουςιάηει τα μνθμεία πολιτιςμοφ όχι ωσ νεκρά ςφμβολα αλλά ωσ ηωντανζσ 
παρουςίεσ που «μιλοφν» όχι μόνο για όςα ζγιναν αλλά ίςωσ και για όςα μποροφν να 
γίνουν. Επιπλζον οι μακθτζσ, πζρα από τον αυτονόθτο ςεβαςμό ςτθν ομορφιά τθσ φφςθσ, 
καλοφνται να εκτιμιςουν και τθ δθμιουργικότθτα από όπου και αν προζρχεται και θ οποία 
δίνει ςχιμα, χρϊμα και φωνι ςτθν φλθ, τθν μεταςχθματίηει και τθσ δίνει νζο νόθμα, 
πλάκοντασ νζα ςφμπαντα.  

7. Ρϊσ ζφταςε θ Αγία Γραφι ζωσ εμάσ; 
Θ τελευταία ΚΕ αναφζρεται ςτθ Βίβλο, ωσ μνθμείο των μνθμείων. Δθλαδι, ωσ μια ςυλλογι 
διαφορετικϊν κειμζνων που μνθμειϊνουν τθν παρουςία του Κεοφ μζςα ςτθν ιςτορία και τθ 
ηωι των ανκρϊπων και δίνει μορφι και περιεχόμενο προςωπικό ςτθν ελπίδα τθσ ςωτθρίασ. 
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Αϋ  ΓΩΠΡΑΧΛΣΩ 

1. Μεγαλϊνοντασ και αναηθτϊντασ 
Θ ΚΕ κινείται πάνω ςτισ ιδζεσ τθσ πορείασ και τθσ ανάπτυξθσ· τθσ πορείασ που ζχει ζντονο 
το ςτοιχείο τθσ αναηιτθςθσ, και τθσ ανάπτυξθσ που μζςα από τθν αναγκαία οργάνωςθ 
ανταποκρίνεται ςτισ απαιτιςεισ των καιρϊν καρποφόρα και δθμιουργικά. Θ αναγνϊριςθ, θ 
αποδοχι και θ διαχείριςθ τθσ πολυπλοκότθτασ είτε αυτό αφορά τθν εφθβεία είτε τθν αρχι 
μιασ ςχολικισ βακμίδασ, ςθμαίνει πολλά για τθν εξζλιξθ των μακθτϊν. Θ αναηιτθςθ 
νοιματοσ και απαντιςεων ςε μια αρκετά πιο ςφνκετθ και απαιτθτικι πραγματικότθτα 
προχποκζτει τθν άςκθςθ και τθν αντοχι ςτο μετζωρο βιμα των ερωτιςεων. Χε αυτό το 
πζραςμα ςε ζναν καινοφργιο κφκλο ηωισ, καλοφμε τουσ μακθτζσ να αναλογιςκοφν τα 
διλιμματα και τα νζα προβλιματα που αντιμετϊπιςε θ χριςτιανικι Εκκλθςία μετά τον τρίτο 
αιϊνα· τότε που, εξερχόμενθ από τθν «θρωικι» περίοδο των διωγμϊν, ζρχεται αντιμζτωπθ 
με τθν πολυπλοκότθτα και τισ νζεσ απαιτιςεισ τθσ εποχισ. Δίνοντασ μια νζα διάςταςθ ςτθ 
μαρτυρία ωσ διάλογο με τθν εποχι, ενςαρκϊνει τθν αλικεια ςτα νζα δεδομζνα και 
ανταποκρίνεται ςτισ ιςτορικζσ ανάγκεσ, δθμιουργϊντασ ζτςι τισ προχποκζςεισ για τθν 
εμφάνιςθ ενόσ πολιτιςμοφ, όψεισ του οποίου κα μελετιςουμε ερμθνευτικά κατά τθ 
διάρκεια του τρίτου κφκλου ςπουδϊν του Γυμναςίου. 

2. Θ ςυνάντθςθ του Χριςτιανιςμοφ με τον Ελλθνιςμό 
Βαςικι ιδζα τθσ Κ.Ε. είναι θ δυναμικι τθσ ςυνάντθςθσ και τθσ ςφνκεςθσ.  
Σι εμπειρίεσ των προςωπικϊν ςυναντιςεων των νζων με πρόςωπα, ιδζεσ και χϊρουσ 
λειτουργεί ωσ αφετθρία για να οδθγθκοφμε ςτθν παραδοχι πωσ, παρά τισ εντάςεισ και τισ 
διακινδυνεφςεισ, μόνον μζςα από τθ ςυνάντθςθ και τον διάλογο μποροφν να προκφψουν 
δθμιουργικζσ ςυνκζςεισ. 
Ξλαςικό παράδειγμα θ ςυνάντθςθ του Χριςτιανιςμοφ με τον Ελλθνιςμό, θ οποία 
πραγματοποιικθκε μζςα από δραματικζσ ςυγκροφςεισ και εντάςεισ αλλά και 
αξιοςθμείωτεσ ςυνκζςεισ που εκφράςτθκαν με δθμιουργικι πρωτοτυπία ςτα κείμενα, ςτα 
μνθμεία, ςτθ ηωι και εντζλει ςτον ίδιο τον πολιτιςμό.  

3. Ρϊσ ηουν οι Χριςτιανοί;  Θ νζα ηωι τθσ Εκκλθςίασ 
Χε αυτιν τθ Κ.Ε. αναδεικνφονται οι πυρθνικζσ αξίεσ τθσ πρόταςθσ ηωισ που κομίηει θ 
χριςτιανικι Εκκλθςία και θ οποία προζρχεται από τθν πίςτθ ςτον τριαδικό Κεό. Ψζτοιεσ 
αξίεσ είναι: θ ευκφνθ, θ ελευκερία, θ κοινωνία, θ ευχαριςτία και θ αγάπθ. Υρόκειται για 
μια ςυςτθματικι επεξεργαςία αρχϊν και αξιϊν, ςτισ οποίεσ ζχει ιδθ γίνει ςποραδικι 
αναφορά ςτο Δθμοτικό (Γ7: ευκφνθ για τον κόςμο, Δ4: ελεφκερθ ανταπόκριςθ και αναφορά 
ςτον Κεό, Ε4: κοινωνία Ευχαριςτίασ, ΧΨ3: άγια πρόςωπα), με ςτόχο μια πιο ολοκλθρωμζνθ 
κατανόθςθ του εκκλθςιαςτικοφ τρόπου ηωισ. 

4. Ρϊσ παίρνονται οι αποφάςεισ 
Χε αυτιν τθ Κ.Ε. πρζπει να ζχουμε κατά νου, ότι οι μακθτζσ ζχουν εργαςτεί ςτο παρελκόν 
πάνω ςτα όρια, ςτθν αναγκαιότθτα και ςτθ ςθμαςία τουσ για τθ ηωι (Ε1). Επανερχόμαςτε 
και πάλι ςτο Γυμνάςιο, για να αςχολθκοφμε και να εμβακφνουμε ςτο κρίςιμο ηιτθμα τθσ 
καταγραφισ των ορίων ανάμεςα ςτθν αλικεια και ςτο ψζμα – ι τθν πίςτθ και πλάνθ –  για 
τον Κεό και τον άνκρωπο, όπωσ διατυπϊκθκε από τθν Εκκλθςία ςτα δόγματα και ςτουσ 
κανόνεσ. Αυτό που αναδεικνφεται τϊρα είναι τα κριτιρια για τθν ορκι πίςτθ, που δεν 
είναι άλλα από το πνεφμα τθσ αποςτολικότθτασ, τθσ κακολικότθτασ και τθσ ενότθτασ τθσ 
Εκκλθςίασ. Πζςα ςε αυτό το πνευματικό πλαίςιο, οι μακθτζσ προςεγγίηουν πρόςωπα που 
υπεραςπίςτθκαν τα δόγματα, κατανοϊντασ παράλλθλα τθ ςθμαςία τθσ ενότθτασ και τθσ 
ςυνοδικότθτασ ςτθν Εκκλθςία. 

5. Μονοκεϊςτικζσ κρθςκείεσ:  Ιουδαϊςμόσ και Ιςλάμ 
Πζςα από αυτι τθν πρϊτθ οργανωμζνθ και ςυςτθματικι αναφορά ςτθν ιςτορία, ςτθ 
διδαςκαλία, ςτθ λατρεία και ςτισ θκικζσ αρχζσ που διζπουν τθ ηωι των πιςτϊν ςτισ δφο 
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μονοκεϊςτικζσ κρθςκείεσ (Λουδαϊςμόσ και Λςλάμ), επιχειροφμε ζνα άνοιγμα γνωριμίασ και 
κατανόθςθσ. Κα διαπιςτϊςουμε τισ μεταξφ τουσ – αλλά και με τον Χριςτιανιςμό –  
ςυγγζνειεσ, κακϊσ προζρχονται από τθν ίδια Αβρααμικι παράδοςθ, αλλά και τισ διακριτζσ 
–και ςυχνά ζντονεσ- διαφορζσ που ζχουν, επιςθμαίνοντασ παράλλθλα τον ζντονο βακμό 
επιρροισ που άςκθςαν και αςκοφν ςτθ διαμόρφωςθ ιδιαίτερου πολιτιςμοφ και τρόπου 
ηωισ.   

6. Θρθςκευτικζσ αναηθτιςεισ και εμπειρίεσ τθσ μακρινισ Ανατολισ 
Πζςα από αυτιν τθν πολυδιάςτατθ –αν και, ίςωσ, γενικευτικι- αναφορά ςτισ κρθςκευτικζσ 
αναηθτιςεισ και εμπειρίεσ, ςτουσ ιεροφσ τόπουσ, ςτα μνθμεία, ςτα πρόςωπα, ςτισ αξίεσ και 
ςτισ αντιλιψεισ που διζπουν τθ ηωι των πιςτϊν ςτισ ανατολικζσ κρθςκείεσ (Λνδουιςμόσ, 
Βουδιςμόσ, Ψαοϊςμόσ και Ξομφουκιανιςμόσ), επιχειροφμε ζνα πρϊτο άνοιγμα γνωριμίασ 
και κατανόθςθσ με αυτόν τον ιδιαίτερο –και ωσ προσ τθ κρθςκευτικότθτά του- κόςμο τθσ 
«μακρινισ Ανατολισ». Χτον βακμό που θ κρθςκευτικότθτα ςυνυφαίνεται με τον εν γζνει 
πολιτιςμό, επιχειροφμε να διαγνϊςουμε αυτι τθ ςχζςθ και να κατανοιςουμε ςτάςεισ και 
ςυμπεριφορζσ ριηικά διαφορετικζσ από αυτζσ του δυτικοφ ανκρϊπου. Ψαυτόχρονα, 
εξετάηουμε τόςο τον βακμό επιρροισ όςο και τα όρια του διαλόγου, που διεξάγεται ςτο 
πλαίςιο τθσ παγκοςμιοποίθςθσ ανάμεςα ςτουσ δφο κόςμουσ – τον δυτικό και τον 
ανατολικό. 

 

 

Βϋ  ΓΩΠΡΑΧΛΣΩ 

1. Μποροφν οι άνκρωποι να εικονίηουν τον Θεό; 
Εκκινϊντασ από τθν αναγνϊριςθ τουσ δφναμθσ τθσ εικόνασ ςτθν κακθμερινότθτα τθσ ηωισ 
τουσ, οι μακθτζσ «ξαναδιαβάηουν» τα δραματικά γεγονότα και τισ κεολογικζσ 
αντιπαρακζςεισ μεταξφ των Χριςτιανϊν ςτθν περίοδο τουσ Εικονομαχίασ. Διαπιςτϊνουν 
ζτςι, ότι θ εικόνα ςτθν Εκκλθςία αναδεικνφεται ςε ζνα κρίςιμο πεδίο αποδοχισ-
πρόςλθψθσ και ταυτόχρονα αναφοράσ του κόςμου και τθσ φλθσ, με ζναν τζτοιο τρόπο που 
να εμπνζει, να κακαγιάηει και να ςϊηει. Πζςα από αυτιν τθν προςζγγιςθ, το πρόςωπο του 
Χριςτοφ, ωσ τζλειοσ Θεόσ και τζλειοσ άνκρωποσ, αναδεικνφεται ωσ θ κατεξοχιν «εικόνα». 
Χτθ ςυνζχεια δίνεται θ ευκαιρία να παρακολουκιςουμε τθν εικονογραφία τθσ Εκκλθςίασ 
ςτθν ιςτορικι διαδρομι τθσ, εξετάηοντασ παράλλθλα και τισ απόψεισ ι εκδοχζσ 
απεικόνιςθσ του Κεοφ είτε ςε άλλεσ κρθςκευτικζσ παραδόςεισ είτε με άλλα – πιο ςφγχρονα 
–  μζςα (κινθματογράφοσ, κόμικσ κ.ά.). 

2. Ροιοσ είναι ο Θεόσ των Χριςτιανϊν; «Τίνα με λζγουςιν οι άνκρωποι είναι;» 
Σ πυρινασ τθσ Κ.Ε. είναι θ Χριςτολογία. Σι μακθτζσ είναι πλζον ςε κζςθ να αναγνωρίςουν 
και να αποτιμιςουν ςφαιρικά και κριτικά τισσ διάφορεσ διαςτάςεισ του προςϊπου του 
κεανκρϊπου Χριςτοφ, μζςα από τθ διδαςκαλία, τα καφματα και τα γεγονότα τθσ ιςτορικισ 
παρουςίασ του. Άλλωςτε, ζχουν διδαχκεί πολλά από αυτά ςε ζνα πρϊτο επίπεδο –κυρίωσ 
αφθγθματικό- ςτο Δθμοτικό.  

3. Ροιοσ είναι ο άνκρωποσ; 
Χε αυτιν τθ Κ.Ε. επιχειροφμε μια πιο ςυςτθματικι καταγραφι και κατανόθςθ τθσ 
χριςτιανικισ ανκρωπολογίασ. Αξιοποιϊντασ τα διδάγματα τουσ προθγοφμενθσ Κ.Ε. για τον 
κεάνκρωπο Λθςοφ, οι μακθτζσ εξετάηουν τθ χριςτιανικι κατανόθςθ του ανκρϊπου μζςα 
από τθ βιβλικι και πατερικι γραμματεία: ωσ δθμιοφργθμα και εικόνα του Θεοφ που 
πλάςτθκε με προοριςμό να γίνει όμοιοσ με Αυτόν· να ηει και να υπάρχει, δθλαδι, 
ελεφκερα, αγαπθτικά και δθμιουργικά. 

4. Εμείσ και οι «άλλοι» 
Υαίρνοντασ αφορμι από τισ εμπειρίεσ των διαφορετικϊν ςτάςεων και εκφράςεων 
(εκνικϊν, φυλετικϊν, κρθςκευτικϊν, πολιτιςτικϊν κ.ά.) απζναντι ςτθν ετερότθτα και ςτισ 
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ςυνακόλουκεσ διακρίςεισ, εξετάηεται και αποτιμάται θ χριςτιανικι πρόταςθ, όπωσ 
εκφράςτθκε ςτθν Αγία Γραφι («ξζνοσ ιμθν και ςυνθγάγετζ με»), ςτθν ιςτορικι διαδρομι 
τθσ Εκκλθςίασ (Ξφριλλοσ/Πεκόδιοσ) και ςτθν εν γζνει χριςτιανικι παράδοςθ («ξζνοσ ιμθν 
και αλιτθσ»). Πε βάςθ τθ χριςτιανικι κεϊρθςθ του «άλλου» ανκρϊπου ωσ αδελφοφ, 
αναγνωρίηεται θ ςθμαςία τθσ κατοχφρωςθσ και του ςεβαςμοφ των δικαιωμάτων του 
ανκρϊπου, ενϊ ταυτόχρονα επιςθμαίνεται και θ χριςτιανικι υπζρβαςι τουσ με τθν 
προτροπι τθσ Εκκλθςίασ για ςυγχϊρθςθ και «άνευ όρων και ορίων» αγάπθ. Χε αυτιν τθν 
προοπτικι διερευνϊνται οι αντιλιψεισ και οι πρακτικζσ για τθν ετερότθτα και γενικότερα 
οι ανκρωπολογικζσ προτάςεισ άλλων κρθςκευτικϊν και πνευματικϊν παραδόςεων.   

5. Διάςπαςθ και αντιπαλότθτα ςτισ κρθςκείεσ 
Θ Κ.Ε. είναι δομθμζνθ πάνω ςε γνϊριμεσ καταςτάςεισ –ομολογθμζνεσ και μθ- των 
μακθτϊν γφρω από τισ ςυγκροφςεισ και τισ τραυματικζσ εμπειρίεσ που αυτζσ προκαλοφν. 
Εξετάηεται  θ αντιπαλότθτα εντόσ του Χριςτιανιςμοφ, όπωσ αυτι εκδθλϊκθκε ςε ιςτορικά 
κρθςκευτικά γεγονότα (Χχίςμα, Χταυροφορίεσ, Πεταρρφκμιςθ και κρθςκευτικοί πόλεμοι) 
και αποτιμϊνται οι ςυνζπειζσ τουσ για τθ ηωι, τον πολιτιςμό και ιδιαίτερα τον ανίςχυρο 
άνκρωπο. Ξατά παρόμοιο τρόπο αναδεικνφεται αυτι θ ηοφερι πραγματικότθτα και ςτισ 
άλλεσ κρθςκευτικζσ παραδόςεισ, ϊςτε να καταδειχκεί το πανανκρϊπινο και 
διακρθςκειακό διακφβευμα του ςεβαςμοφ και τθσ ανοχισ ςε αυτόν με τον οποίον 
διαφωνοφμε. 

6. Ορκοδοξία, Διαφωτιςμόσ, Νζοσ Ελλθνιςμόσ 
Θ αποτφπωςθ και αποτίμθςθ του ρόλου τθσ Ορκόδοξθσ Εκκλθςίασ ςτθ διαμόρφωςθ του 
Νζου Ελλθνιςμοφ από τθν Άλωςθ τθσ Υόλθσ ζωσ και τθν ίδρυςθ του νεοελλθνικοφ 
κράτουσ, αποτελεί το κεντρικό εγχείρθμα τθσ Κ.Ε. Πζςα από μια πολυεπίπεδθ ανάγνωςθ 
και κατανόθςθ ιςτορικϊν γεγονότων, προςϊπων, ςυμπεριφορϊν, μνθμείων και 
εκφράςεων καλοφμε τουσ μακθτζσ να ανοιχκοφν ςε μια απόπειρα κριτικισ αυτογνωςίασ, 
πζρα από δογματιςμοφσ, προκαταλιψεισ και ανιςτορικζσ γενικεφςεισ.  

 

 

Γϋ  ΓΩΠΡΑΧΛΣΩ 

1. Θ Χριςτιανοςφνθ ςτον ςφγχρονο κόςμο 
Ζχοντασ ιδθ αναγνωρίςει -ςτουσ δφο προθγοφμενουσ κφκλουσ  του Δθμοτικοφ- τισ 
διαφορετικζσ χριςτιανικζσ παραδόςεισ (Δ4 και ΧΨ4), οι μακθτζσ προςεγγίηουν τθν 
πολυδιάςτατθ παρουςία και δράςθ των χριςτιανικϊν Εκκλθςιϊν ςτον κόςμο ωσ μια 
πρόταςθ και πράξθ ηωισ που – παρά τισ όποιεσ διαφορζσ και αποκλίςεισ – οφείλει να 
αγωνίηεται για τθν ενότθτα και τθ διακονία αυτοφ του κόςμου, κρατϊντασ ηωντανι τθ 
μαρτυρία για ζναν τρόπο ηωισ που διαςϊηει το ανκρϊπινο πρόςωπο από τουσ ποικίλουσ 
κινδφνουσ τθσ αλλοτρίωςισ του.   

2. Το ηιτθμα τθσ κρθςκείασ ςτθ ςφγχρονθ Ευρϊπθ 
Χε αυτι τθ Κ.Ε. καλοφμε τουσ μακθτζσ να αξιοποιιςουν ςυνκετικά και κριτικά τισ γνϊςεισ, 
που ζχουν αποκομίςει από τα μακιματα των Κρθςκευτικϊν ςτουσ τρεισ κφκλουσ τθσ 
εκπαίδευςισ τουσ, ςχετικά με τισ ποικίλεσ διαςτάςεισ των κρθςκειϊν, και, λειτουργϊντασ 
ςε υψθλότερο βακμό γενίκευςθσ, να εξετάςουν τθν παρουςία και τον ρόλο τθσ κρθςκείασ 
ςτθν Ευρϊπθ. Ρα αναγνωρίςουν και να αποτιμιςουν τόςο τα προβλθματικά ςθμεία όςο 
και τθ ςυμβολι τθσ ςτθν προάςπιςθ τθσ ειρινθσ και ςτθν καταλλαγι, κακϊσ και ςτθ 
γενικότερθ ςυνειςφορά τθσ ςτον πολιτιςμό. 

3. Βία ςτο όνομα του Θεοφ και τθσ αλικειασ 
Χε αυτιν τθ Κ.Ε. οι μακθτζσ καλοφνται να αναγνωρίςουν τον κίνδυνο τθσ εκτροπισ του 
Χριςτιανιςμοφ και των άλλων κρθςκειϊν ςτθ χριςθ βίασ, ςτθν καταπίεςθ, ςτον 
φανατιςμό και ςτον φονταμενταλιςμό. Ζναν κίνδυνο, ο οποίοσ ζχει καταγραφεί από τθν 
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ιςτορία ςε διάφορεσ χαρακτθριςτικζσ περιπτϊςεισ. Πζςα από τθν εξζταςθ των ιςτορικϊν 
ςυνκθκϊν και τθν αντιπαραβολι των κρθςκευτικϊν δεςμεφςεων-διακθρφξεων από τθ μια 
με τισ αναντίςτοιχεσ πρακτικζσ και ςυμπεριφορζσ από τθν άλλθ, μποροφν να καταδείξουν 
με κεολογικά κριτιρια τα ολζκρια αποτελζςματα τθσ απομάκρυνςθσ από τθν ίδια τθ 
κρθςκευτικι ταυτότθτα και τθσ καταπάτθςθσ των αξιϊν που αυτζσ οι κρθςκείεσ 
πρεςβεφουν από τουσ ίδιουσ τουσ πιςτοφσ τουσ.   

4. Μαρτυρία και προςφορά τθσ πίςτθσ ςτον ςφγχρονο κόςμο 
Χε ςυνζχεια τθσ προθγοφμενθσ Κ.Ε αλλά και ςε πείςμα των ςκοτεινϊν όψεων και των 
παρεκτροπϊν, γνωρίηουν εκείνα τα φωτεινά πρόςωπα που εκφράηουν το ηφμωμα τθσ 
πίςτθσ με τθ ηωι και τθν ιςτορία. Υρόκειται για ανκρϊπουσ, που μετζφραςαν τθ 
κρθςκευτικι δζςμευςθ και ταυτότθτά τουσ ςε ςυνεχι αγϊνα για τθν ανκρωπιά, 
πολζμθςαν με όλθ τουσ τθ δφναμθ το κακό ςε διάφορεσ μορφζσ και εκδοχζσ του, και 
αναλϊκθκαν – ςυχνά κυςιάςτθκαν– μαρτυρϊντασ για τθν ελπίδα και τθν αγάπθ. 

5. «Ροφ είναι ο Θεόσ;»: Θ οδφνθ του ςφγχρονου κόςμου και το αίτθμα τθσ ςωτθρίασ από 
το κακό 
Θ κεολογικι επεξεργαςία του προπατορικοφ αμαρτιματοσ (ωσ ςτροφι του ανκρϊπου 
ςτον εγωκεντριςμό και ςτθν αυτάρκεια), προςφζρει τθ δυνατότθτα για μια εξαιρετικι 
διεφρυνςθ τθσ ματιάσ των μακθτϊν ςτθν εξζταςθ των εμπειριϊν τουσ πάνω ςτισ ςφγχρονεσ 
όψεισ του κακοφ και ςτισ ςυνζπειζσ του: τι διαςτρζφεται, τι παραλφει, τι είναι αυτό που 
χάνεται; Ξακϊσ ςυνειδθτοποιοφν ότι «κανείσ δεν πζφτει μόνοσ του», καλοφνται να 
αναμετρθκοφν με το πρόβλθμα του κακοφ – αλλά και το αίτθμα τθσ ςωτθρίασ από αυτό–  
ςτισ πανανκρϊπινεσ και ςυμπαντικζσ του διαςτάςεισ. Χε αυτι τθν κρίςιμθ και επίπονθ 
διαδρομι ςυνδράμουν κακοδθγθτικά και ερμθνεφονται κριτικά κείμενα από τθ Βιβλικι-
Χριςτιανικι γραμματεία αλλά και τα μεγάλα κρθςκευτικά ςυςτιματα του Λςλάμ, του 
Λνδουιςμοφ και του Βουδιςμοφ.    

6. Ελπίδα και αγϊνασ για τθ μεταμόρφωςθ του κόςμου 
Επίκεντρο ςε αυτιν τθ Κ.Ε. είναι θ ελπίδα και ο αγϊνασ για τθ μεταμόρφωςθ του κόςμου. 
Επιχειρείται διεφρυνςθ και εμβάκυνςθ ςτθν ζννοια τθσ μεταμόρφωςθσ τθσ ηωισ και του 
κόςμου τόςο ςτισ υπαρξιακζσ-προςωπικζσ όςο και ςτισ κοινωνικζσ διαςτάςεισ τθσ. Πζςα 
από τθ μελζτθ ιδρυτικϊν κειμζνων τθσ Εκκλθςίασ (οι Πακαριςμοί, ο φμνοσ τθσ αγάπθσ, ο 
Ξατθχθτικόσ Οόγοσ Λωάννου του Χρυςοςτόμου κ.ά.) αλλά και άλλων κρθςκειϊν, ακόμθ 
μζςα από αντιπαραβολι τουσ με διατυπϊςεισ από τον χϊρο τθσ τζχνθσ και τα κοινωνικά 
αιτιματα, καλοφνται οι μακθτζσ να ςυνταχκοφν ςτον αγϊνα, ϊςτε να κρατθκεί ηωντανι θ 
ελπίδα για τθ ςωτθρία και τθν ακεραιότθτασ τθσ φπαρξθσ. 

7. Από τθν αρχι ζωσ το τζλοσ του κόςμου 
Χε αυτι τθ Κ.Ε. επιχειρείται μια ανακεφαλαίωςθ τθσ ιςτορίασ του κόςμου, μζςα από τθ 
ςφνδεςθ τθσ χριςτιανικισ πρωτολογίασ με τθν εςχατολογία. Θ ςωτθρία τθσ κτίςθσ και του 
ανκρϊπου ωσ τζλοσ τθσ ιςτορίασ-τελείωςθ,  ανταποκρίνεται ςτθν αρχικι Δθμιουργία ενόσ 
ςφμπαντοσ «λίαν καλοφ» και ενόσ ανκρϊπου που είναι εικόνα του Θεοφ. Ψο ίδιο το τζλοσ, 
παρά τισ ηοφερζσ  και πολφ διαδεδομζνεσ καταςτροφολογίεσ τθσ εποχισ μασ, δεν κα είναι 
τίποτε άλλο από τθ ςτιγμι εκείνθ που όλα κα ζρκουν ςτο φωσ και κα λουςκοφν από αυτό. 
Θ ΚΕ ολοκλθρϊνεται με τθν υπενκφμιςθ του ςυνοδοιπόρου και «εν ετζρα μορφι» 
Χριςτοφ, που διαβαίνει μαηί με τουσ μακθτζσ του ςτον δρόμο προσ Εμμαοφσ, κακϊσ θ 
αναγνϊριςθ τθσ αλικειασ ςυμβαίνει πάντα μζςα ςτθ ςχζςθ και ςτο κοινό τραπζηι.  
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2.3.2.γ. Θ οργάνωςθ των ΚΕ πάνω ςτθ ςυνομιλία του κόςμου τθσ 

κρθςκείασ με τον κόςμο τθσ ηωισ των μακθτϊν 

Χτθν εκδίπλωςθ τθσ διδαςκαλίασ και τθσ μάκθςθσ ενόσ ΥΧ διαδικαςίασ που 

αποβλζπει ςε μια μακθςιακι διεργαςία-εμπειρία με προςωπικό νόθμα, είναι 

αναπόφευκτοσ ο διάλογοσ του κόςμου τθσ ηωισ των μακθτϊν με τον κόςμο τθσ 

κρθςκείασ. Αν και ο κόςμοσ τθσ ηωισ του μακθτι δεν μπορεί να κεωρθκεί χωριςτά 

από τθν κακθμερινότθτα τθσ ηωισ του ςτο ςχολείο, ςτθν οικογζνεια, ςτισ παρζεσ 

ςυνομθλίκων κ.ά., ταυτόχρονα μποροφμε να ιςχυριςτοφμε ότι δεν εξαντλείται ςτισ 

παρατθριςιμεσ και μόνο κακθμερινζσ εμπειρίεσ του. Αυτόσ ο κόςμοσ αφορά και 

ςτον εςϊτερο εαυτό του, ςε ςιωπθλζσ βεβαιότθτεσ, παραδοχζσ, προςανατολιςμοφσ 

και ιδζεσ χωρίσ διαφγεια, μια περιοχι δθλαδι εμπειρίασ και φπαρξθσ που 

ανιχνεφεται ςτο υπόβακρο τθσ ςυνείδθςθσ, τθσ πράξθσ και τθσ φυςικισ του 

ςυμπεριφοράσ. Υρόκειται για ζναν κόςμο, που αρχίηει να διαμορφϊνεται ςτθν 

οικογζνεια και ςτο περιβάλλον του παιδιοφ από τθ γζννθςι του ακόμθ και 

ςταδιακά αποκτά μορφι, κακϊσ αποκτά ςυνείδθςθ τθσ υποκειμενικότθτάσ του 

μζςα από διάφορεσ εμπειρίεσ, και τον οποίο το παιδί φζρνει ωσ ιςχυρό υπόβακρο 

ςτον κόςμο του ςχολείου· ζναν κόςμο, ο οποίοσ με τθ ςειρά του επθρεάηει βακιά τθ 

ηωι του παιδιοφ-μακθτι. Αν και άρρθτοσ, ςχεδόν μθ ανιχνεφςιμοσ ςε ςυνθκιςμζνεσ 

περιςτάςεισ, αυτόσ ο κόςμοσ ζχει εξαιρετικι επιρροι ςτθ ηωι του κάκε παιδιοφ. Χτο 

διδακτικό, ωςτόςο, περιβάλλον ζρχεται ςτθν επιφάνεια, μόνον όταν ο ίδιοσ ο 

μακθτισ ι κάποιοσ άλλοσ -π.χ. ο δάςκαλοσ- υποβάλλει μια ερϊτθςθ ι κζςει ζνα 

ηιτθμα, ϊςτε να ανοιχκεί ζνα πεδίο πιο πζρα από το προφανζσ, τθ δθλωτικι γνϊςθ 

και τισ ορατζσ βεβαιότθτεσ. Ψο «άνοιγμα» του κόςμου του μακθτι μπορεί να λάβει 

χϊρα με πολλοφσ τρόπουσ και περιλαμβάνει πολλζσ διαςτάςεισ. Υιο ςυγκεκριμζνα, 

ςτισ κεματικζσ ενότθτεσ του ΥΧ αυτόσ ο κόςμοσ προςεγγίηεται:  

i. Ωσ χϊροσ ανακάλυψθσ τθσ κρθςκείασ 

Χτισ ΚΕ του ΥΧ, καταςτάςεισ και ςυνκικεσ τθσ κακθμερινισ ηωισ ειςάγονται 

ςτθν τάξθ μζςω εικόνων, αφθγιςεων και ςυμβόλων, που είναι μεν είναι γνωςτά 

ςτα παιδιά, δεν ζχουν όμωσ υποςτεί προςωπικι επεξεργαςία και νοθματοδότθςθ. 

Για παράδειγμα, θ Ξυριακι (Δ2) είναι μια κοινι ςυνκικθ και εμπειρία (=αργία) για 

όλουσ τουσ μακθτζσ. Ωςτόςο, μζςα ςτον κόςμο τθσ ηωισ του κάκε μακθτι 

υπάρχουν αρκετά ανεπεξζργαςτα και αςαφι ςτοιχεία, παραδοχζσ ι ερωτιματα, 

που είναι «ανοικτά» ςε ερμθνείεσ, όπωσ λόγου χάρθ: «οι γονείσ μου που πθγαίνουν 

ςτθν Εκκλθςία», «δεν πθγαίνουν όλοι κάκε Ξυριακι ςτθν Εκκλθςία», «ποφ 

πθγαίνουν οι μουςουλμάνοι γείτονεσ;» κ.ά. Υζρα από τθν αναγνϊριςθ τθσ αργίασ 

ωσ κοινι διάςταςθ για όλεσ τισ κρθςκείεσ, ζνα πρϊτο βιμα τθσ διδαςκαλίασ που 

αποβλζπει ςτο άνοιγμα ςε αυτό τον κόςμο τθσ ηωισ του μακθτι, είναι να 

παρουςιαςτοφν όλα αυτά ωσ ε μ π ε ι ρ ί ε σ  ανκρϊπων που γιορτάηουν, 
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κυμοφνται, ςυνευρίςκονται, όχι μόνον ατομικζσ, αλλά και μιασ ευρφτερθσ 

κοινότθτασ. Ωσ δεφτερο βιμα, διαμορφϊνεται ζνα πλαίςιο ςφνδεςθσ και διαλόγου 

αυτϊν των εμπειριϊν με ςχετικζσ ειδικζσ εμπειρίεσ των μακθτϊν, που τουσ δίνει 

τθν ευκαιρία να βγάλουν ςτθν επιφάνεια τισ δικζσ τουσ ιδζεσ, ςυνικειεσ και 

παραδοχζσ, να τισ ςυηθτιςουν και να ςτοχαςτοφν πάνω ςε αυτζσ. Ενδεικτικά, θ 

δουλειά μασ μπορεί να κινείται ςτο ςχιμα:   

 Σι εμπειρίεσ μασ τθσ Ξυριακισ: -Ψι είναι αργία για μζνα; εκοφραςθ, βόλτα, 

παιχνίδι, εκδρομι με τουσ γονείσ, τθλοψία …. ι τι άλλο; 

 Ερϊτθμα: -Γνωρίηουμε αν όλεσ οι κρθςκείεσ ζχουν αργίεσ; Υϊσ το 

γνωρίηουμε; 

 Διαπίςτωςθ: Ξάκε κρθςκεία ζχει διαφορετικζσ αργίεσ. 

 Ερϊτθμα: -Γιατί αργίεσ; Υοιοσ και γιατί τισ κακιζρωςε; 

 Διαπίςτωςθ: Γιορτάηουν και κυμοφνται όλοι μαηί.  

 Ερϊτθμα: -Υοφ, πότε και πϊσ το κάνουν αυτό; Γνϊςεισ γφρω από ιεροφσ 

τόπουσ και χρόνουσ. 

 Ψο κεντρικό ερϊτθμα: -Ξυριακι: αργία ι γιορτι;  

 Ερμθνεία των δικϊν μου ιδεϊν: Βλζπω τϊρα διαφορετικά τθν αργία;  

ii. Ωσ χϊροσ επεξεργαςίασ κρθςκευτικϊν γνϊςεων και δεδομζνων 

Εδϊ αφετθρία είναι τα ποικίλα κρθςκευτικά δεδομζνα (κείμενα, γεγονότα, 

αφθγιςεισ, ςφμβολα κ.ά.) που προτείνονται ςτισ ΚΕ, τα οποία ςυχνά δεν ζχουν 

ςχζςθ με τον κόςμο τθσ ηωισ του μακθτι. Για να μπορζςει να ςυναντθκεί και να 

διαλεχκεί με αυτζσ τισ γνϊςεισ και τα δεδομζνα, χρειάηεται να διαμορφωκοφν όροι 

«ανοίγματοσ» των μακθτϊν ςτον κόςμο τθσ κρθςκείασ από τον οποίο προζρχονται. 

Χυνακόλουκα ο δάςκαλοσ δεν χρειάηεται να βιαςτεί να αναδείξει τισ ομοιότθτεσ, 

αλλά να ενκαρρφνει τουσ μακθτζσ να αφιςουν για λίγο τον δικό τουσ κόςμο 

προκειμζνου να πλθςιάςουν το καινοφργιο και -ίςωσ- παράξενο, να ενιςχφςει τθ 

διαιςκθτικι τουσ προςζγγιςθ ςτα πράγματα, ζτςι ϊςτε να κελιςουν οι ίδιοι να 

κάνουν ζναν άλμα για να καλφψουν τθν ιςτορικι και πολιτιςτικι απόςταςθ που 

υπάρχει ανάμεςα ςτουσ ίδιουσ και ςτθ νζα γνϊςθ. Εδϊ είναι καταλυτικι θ 

λειτουργία των κατάλλθλων διδακτικϊν δραςτθριοτιτων! Πε αυτόν τον τρόπο θ 

επεξεργαςία του κζματοσ από τουσ μακθτζσ γίνεται μζςα από τθν αλλθλεπίδραςθ 

και τθ ςχζςθ με τον «ξζνο» κόςμο των κρθςκευτικϊν εμπειριϊν. Αυτό βζβαια 

ςυνεπάγεται, πωσ οι μακθτζσ κα τοποκετθκοφν ελεφκερα, άρα μποροφν να 

αναπτφξουν είτε κετικζσ είτε αρνθτικζσ ςτάςεισ. Χε κάκε ωςτόςο περίπτωςθ, κακϊσ 

θ επεξεργαςία γίνεται θ ίδια μια εμπειρία, εγγράφεται και διατθρείται ςτον κόςμο 

του μακθτι και μπορεί να ενεργοποιθκεί ξανά ςε μελλοντικζσ περιςτάςεισ. 

Πιλϊντασ κεολογικά, λειτουργοφμε όχι αντικειμενοποιϊντασ τθ κρθςκευτικι γνϊςθ 

και τθ κρθςκεία, αλλά με εμπιςτοςφνθ ςτθν ελευκερία των μακθτϊν να βρίςκουν οι 
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ίδιοι δρόμουσ, κακϊσ ερευνοφν τθ ςχζςθ τθσ κακιερωμζνθσ κρθςκείασ με τθ ηωι 

τουσ. Ζνα τζτοιο παράδειγμα μπορεί να βρει κανείσ ςτθ ΚΕ Ε5 (Αποςτολζσ για τθν 

«καλι είδθςθ»). Ψόςο θ παλαιοδιακθκικι όςο και θ καινοδιακθκικι αφιγθςθ 

κομίηουν ζνα μεγάλο «παράξενο» που αφορά ςτον ςκοπό τουσ, τθν προςφορά 

δθλαδι ςωτθρίασ ςε όλουσ τουσ ανκρϊπουσ χωρίσ διάκριςθ. Ενδεικτικά, θ δουλειά 

μασ μπορεί να κινείται ςτο ςχιμα:   

 Αναγνϊριςθ του «παράξενου»: Χωτθρία, «Χριςτόσ Ανζςτθ», Ευαγγζλιο. 

 Ενςυναίςκθςθ με τα πρόςωπα του παρελκόντοσ: Από τι τουσ ζςωηε και τουσ 

ελευκζρωνε θ «καλι είδθςθ»; Ψι άλλαηε ςτθ ηωι τουσ; Άξιηαν λοιπόν οι 

περιπζτειεσ; Χυνειδθτοποίθςθ των διαςτάςεων τθσ ςωτθρίασ. 

 Χτοχαςμόσ για το αν οι ςθμερινοί άνκρωποι χρειάηονται ςωτθρία. Χυηιτθςθ 

για τουσ φόβουσ, τισ αγωνίεσ, τα αδιζξοδά τουσ. Πε ποιουσ τρόπουσ 

εκφράηονται όλα αυτά;  

 Ζχει ςθμαςία ςιμερα θ είδθςθ ςωτθρίασ; 

iii.   Ωσ χϊροσ οραματιςμοφ και προςδοκίασ 

Θ διδακτικι αυτι διάςταςθ ςχετίηεται με μια κεμελιϊδθ κρθςκευτικι και 

κεολογικι αντίλθψθ τθσ ηωισ, ςφμφωνα με τθν οποία θ λζξθ «ηωι» δεν ςθμαίνει 

μόνο τθ ηωι όπωσ τθ βιϊνουμε με τισ αιςκιςεισ μασ, αλλά εμπεριζχει και τθ 

διάςταςθ τθσ «αλθκινισ» ηωισ που οι άνκρωποι δεν παφουν να οραματίηονται. 

Κεολογικά μιλϊντασ, πρόκειται για τθν «εςχατολογικι κεϊρθςθ» τθσ ηωισ. Ζχουμε 

κάκε λόγο να πιςτεφουμε ότι ο κόςμοσ τθσ ηωισ του μακθτι εμπεριζχει τθν 

εςϊτερθ επικυμία του, να γίνει ζνα ολοκλθρωμζνο ανκρϊπινο πρόςωπο. Χε 

αρκετζσ ΚΕ του ΥΧ καταπιανόμαςτε με αυτιν τθν επικυμία-προςδοκία, 

δθμιουργϊντασ κατάλλθλεσ ευκαιρίεσ. ϊςτε να εκφράςουν οι μακθτζσ μασ 

ελπιδοφόρα αιςκιματα για τθ ηωι, με τρόπο που να μθ ςυνιςτά ςυναιςκθματιςμό 

και ονειροφανταςία αλλά κεμελιϊδεσ κομμάτι τθσ ηωισ και τθσ εμπειρίασ τουσ, 

όπωσ π.χ. ςτισ ΚΕ: Γ7 (όλα τα πλάςματα αξίηει να ςωκοφν), Ε3 (προχωράμε 

αλλάηοντασ), ΧΨ3 (άγιοι άνκρωποι), Α3 (πϊσ ηουν οι Χριςτιανοί), Β3 (ποιοσ είναι ο 

άνκρωποσ). Ζχοντασ διανφςει ςτθν υποχρεωτικι εκπαίδευςθ μια τζτοια διαδρομι 

καλλιζργειασ τθσ επικυμίασ και τθσ ελπίδασ για τθν «αλθκινι ηωι», οι μακθτζσ είναι 

ςε κζςθ ςτθ Γϋ Γυμναςίου να ζρκουν ςε άμεςθ επαφι με τα ίδια τα εςχατολογικά 

κείμενα (Γ6, Ελπίδα και αγϊνασ για τθ μεταμόρφωςθ του κόςμου και Γ7, Από τθν 

αρχι ωσ το τζλοσ του κόςμου) και να χρθςιμοποιιςουν κεολογικά κριτιρια ςτθν 

επεξεργαςία τουσ. Τλοσ αυτόσ ο διάλογοσ του κόςμου του μακθτι με τον κόςμο τθσ 

κρθςκείασ μπορεί να αναγνωριςτεί ςτον Πίνακα 2.2.  
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2.3.2.δ.  Θ χριςθ του ιςτορικοφ καμβά ςτθν ανάπτυξθ των κεμάτων 

Βαςικι καινοτομία που αφορά ςτα περιεχόμενα του νζου ΥΧ, είναι θ ανάπτυξθ των 

κεμάτων πάνω ςε ζναν ιςτορικό καμβά με γεγονότα τθσ πρϊτθσ Χριςτιανικισ 

Εκκλθςίασ - από τα μζςα του Βϋ κφκλου- και με ςθμαντικά ιςτορικά-κρθςκευτικά 

γεγονότα ςτο Γϋ κφκλο. Δεν πρόκειται βζβαια για τθν κλαςικι κεϊρθςθ τθσ 

Εκκλθςιαςτικισ Λςτορίασ, με τθν εξαντλθτικι παράκεςθ γεγονότων και 

λεπτομερειϊν. Σι ΚΕ ακολουκοφν τθν ιςτορικι εξζλιξθ και καταπιάνονται με 

ςπουδαία και κεμελιϊδθ ηθτιματα που απαςχόλθςαν και εξακολουκοφν να 

απαςχολοφν τον Χριςτιανιςμό και τισ άλλεσ κρθςκείεσ και διαμόρφωςαν τθ 

λειτουργία τουσ ςτον πολιτιςμό (βλ. Πίνακα 2.3). Πε αυτόν τον τρόπο οι μακθτζσ 

προςεγγίηουν το κρθςκευτικό «άλλο, άλλοτε και αλλοφ», όχι για να 

απομνθμονεφςουν πλθροφορίεσ, αλλά για να διαλεχκοφν προςωπικά μαηί του, να 

το ερμθνεφςουν και να το κατανοιςουν κριτικά και να αποκτιςουν βακφτερθ 

γνϊςθ του παρόντοσ τουσ. Ψι κερδίηουμε, λοιπόν, διατθρϊντασ τθν ιςτορικι 

ακολουκία ςτα περιεχόμενα του ΠτΚ;  

 Ζνα επίπεδο ςυςτθματικισ οργάνωςθσ των γνϊςεων, που φαίνεται 

απαραίτθτθ για τθν περαιτζρω δθμιουργικι επεξεργαςία των κρθςκευτικϊν 

κεμάτων/ ηθτθμάτων.  

 Είναι γεγονόσ, ότι τόςο ο Χριςτιανιςμόσ όςο και οι υπόλοιπεσ κρθςκείεσ δεν 

ςυνιςτοφν ζνα ςφνολο αφθρθμζνων ιδεϊν, αξιϊν ι εμπειριϊν που 

αναπτφχκθκαν ανεξάρτθτα από τον ςυγκεκριμζνο πολιτιςμό και τθν ιςτορία. 

Σι μεγάλεσ αλικειεσ-προτάςεισ του Χριςτιανιςμοφ αποκαλφφκθκαν, 

αναδείχκθκαν και διαμορφϊκθκαν μζςα ςτθν ιςτορία  και μζςα ςε αυτιν 

ζγιναν πράξθ και ηωι ωσ απάντθςθ ςε κεμελιϊδθ προβλιματα τθσ 

ανκρϊπινθσ ηωισ. Σι μακθτζσ, λοιπόν, καλοφνται να επεξεργαςτοφν και να 

κρίνουν, όχι απλϊσ ιδζεσ και κεωρίεσ, αλλά τα ςυγκεκριμζνα γεγονότα και 

τισ πράξεισ εντόσ των οποίων αυτζσ αναπτφχκθκαν. 

 Υροχωράμε ςταδιακά από τα γεγονότα ωσ αφιγθςθ  και γνϊςθ (κυρίωσ ςτον 

Αϋ και Βϋ κφκλο), ςτθν ανάδειξθ κεντρικϊν προβλθμάτων και ερωτθμάτων 

(ςτον Γϋ κφκλο). Πε τθ διαλογικι οργάνωςθ των ΚΕ γφρω από κεμελιϊδθ 

κεολογικά προβλιματα και ερωτιματα, οι μακθτζσ αποκτοφν ςυναίςκθςθ 

τθσ ςυνζχειασ, τθσ ςθμαςίασ και τθσ επίδραςθσ του παρελκόντοσ ςτο παρόν. 

Υροςλαμβάνουν κριτικά το παρελκόν και το ςυνδζουν με το παρόν μζςω τθσ 

αναγνϊριςθσ αιτίων και κινιτρων, τθσ ςφγκριςθσ πολιτιςμϊν, εποχϊν, 

ςυλλογικϊν ςτάςεων και ςυμπεριφορϊν, κακϊσ και τθσ ςυνειδθτοποίθςθσ 

των μεταβολϊν και πάςθσ φφςεωσ αντινομιϊν. Πε αυτόν τον τρόπο θ 

κρθςκευτικι γνϊςθ αποςυνδζεται από ιδεολογικζσ χριςεισ ι πειραςμοφσ 

χειραγϊγθςθσ και ανακτά τον δθμιουργικό και περιπετειϊδθ χαρακτιρα τθσ. 
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 Σι μακθτζσ εργάηονται ςε ζνα διευρυμζνο γνωςτικό περιβάλλον ιςτορικϊν 

περιόδων, πολιτιςμϊν και ποικίλων ιςτορικϊν πθγϊν. Ζτςι, αφενόσ, 

κατανοοφν τθ διαχρονικότθτα των μεγάλων και κρίςιμων ηθτθμάτων που 

απαςχολοφν τον Χριςτιανιςμό και τισ κρθςκείεσ του κόςμου και, αφετζρου, 

τθν εποικοδομθτικι «λειτουργία» τθσ κρθςκείασ ςτθ ηωι και ςτον 

πολιτιςμό. Ανάλογα με τισ πθγζσ που μελετοφν, ζχουν τθ δυνατότθτα είτε να 

ςυνκζτουν γενικεφοντασ ερωτιματα και απαντιςεισ είτε να αναλφουν 

εξειδικεφοντασ ςε περιπτϊςεισ με τισ οποίεσ αναπτφςςουν ζναν πιο 

προςωπικό διάλογο με βάςθ τισ δικζσ τουσ εμπειρίεσ. Χε κάκε περίπτωςθ, 

κινοφνται ςτθν προοπτικι μιασ υπαρξιακισ προςζγγιςθσ των πυρθνικϊν 

αξιϊν τθσ κρθςκείασ.   

 Χτα ιςτορικά γεγονότα αναδεικνφονται άνκρωποι που βίωςαν τα 

κρθςκευτικά προβλιματα-ηθτιματα και ζδωςαν τισ δικζσ τουσ απαντιςεισ. 

Σι μακθτζσ ςυναντοφν αυτοφσ τουσ ανκρϊπουσ και «ςυνομιλοφν» μαηί τουσ, 

κρίνουν και αξιολογοφν τισ επιλογζσ τουσ. «Υθγαίνοντασ» οι μακθτζσ προσ 

αυτι τθ ςυνάντθςθ με τα δικά τουσ ςχετικά ερωτιματα και εμπειρίεσ, είναι 

ςε κζςθ να αδράξουν τθν ουςία των ηθτθμάτων και να ςυναιςκανκοφν τθ 

ςθμαςία των απαντιςεων, τισ επιπτϊςεισ τουσ τότε και τϊρα, κακϊσ και τθ 

ςθμαςία τθσ πίςτθσ που γίνεται πράξθ. 

 Πζςα από τθ λειτουργία τθσ αφιγθςθσ -ιδιαίτερα ςτθν Υρωτοβάκμια 

Εκπαίδευςθ- οι μακθτζσ ενκαρρφνονται να φανταςτοφν, να επινοιςουν, να 

ςτοχαςτοφν και να οικοδομιςουν τθ γνϊςθ. Άλλωςτε, οι κρθςκευτικζσ 

αφθγιςεισ με τθν αρχετυπικι και διαχρονικι τουσ λειτουργία είναι αυτζσ 

που διαμορφϊνουν ςυχνά καταλυτικά εκείνα τα τόςο κρίςιμα «καλοφπια» 

για τισ εμπειρίεσ (Ππροφνερ, Δθμιουργϊντασ Ιςτορίεσ, ς. 77). 

 Δθμιουργοφν νοθτικά ςχιματα αιτιότθτασ και ερμθνείασ των γεγονότων, των 

ςτάςεων και των ιδεϊν. 

 Αποκτοφν τθν απαραίτθτθ ικανότθτα χριςθσ και ερμθνείασ των πθγϊν 

(κειμενικϊν, εικαςτικϊν κ.ά.). 

 Υροςεγγίηοντασ με τζτοιουσ τρόπουσ το υλικό, οι μακθτζσ ςυνειδθτοποιοφν 

τθ γόνιμθ δυςκολία των κρίςεων αλλά και τθν επικίνδυνθ ευκολία των 

προκαταλιψεων αναφορικά προσ τουσ «άλλουσ» και το «άλλοτε». Χταδιακά 

κα αναγνωρίηουν τθν αναγκαιότθτα να ακοφν και να ςζβονται τισ γνϊμεσ 

των άλλων, να διαμορφϊνουν, δθλαδι, μια διανοθτικι θκικι.  
 

 

 

 



Σδθγόσ Εκπαιδευτικοφ ςτα Κρθςκευτικά Δθμοτικοφ και Γυμναςίου 

63 

 

Πίνακασ 2.3: ΥΕΦΛΕΧΣΠΕΡΑ ΨΩΡ ΚΕΠΑΨΛΞΩΡ ΕΡΣΨΘΨΩΡ ΨΣΩ ΥΧ ΞΑΨΑ ΞΑΨΘΓΣΦΛΕΧ 

 Αϋ ΚΥΚΛΟΣ (7 + 7) Βϋ ΚΥΚΛΟΣ (6 + 7) Γϋ ΚΥΚΛΟΣ (6 + 6 + 7) 

Δ
Ο

ΓΜ
Α

ΤΑ
 Κ

Α
Ι 

Ρ
ΙΣ

ΤΕ
Υ

Ω
 

Δ7 (Σ Κεόσ ωσ δθμιουργόσ 
του κόςμου) 

Γ1 (Σ Κεόσ ωσ αγάπθ και 
ευςπλαχνία) 

Γ5 (Λθςοφσ Χριςτόσ) 
Γ6 (Χταυρόσ και Ανάςταςθ) 
Δ1 (Ξυριακι προςευχι) 
 

Ε2 (Σ «κανόνασ» τθσ 
Αγάπθσ) 

Β1 (Πποροφν οι άνκρωποι 
να εικονίηουν τον Κεό;) 

ΧΨ3 (Άγιοι άνκρωποι) 

Α3 (Αγία Ψριάδα, θ χριςτιανικι 
Εκκλθςία ωσ ευχαριςτιακι 
κοινότθτα, θ πίςτθ ωσ 
ςχζςθ, θ αναφορά τθσ 
ηωισ ςτον Κεό, θ ευκφνθ 
του ανκρϊπου για τθν 
κτίςθ) 

Α4 (Ψο Χφμβολο τθσ Υίςτεωσ. 
Δόγματα, Ξανόνεσ) 

Β2 (Υοιοσ είναι ο Κεόσ των 
Χριςτιανϊν;) 

Β3 (Εικόνα και ομοίωςθ, ο 
άνκρωποσ ωσ ιερζασ τθσ 
φφςθσ) 

Γ5 (Θ αμαρτία ωσ αςκζνεια) 
Γ6 (Βαςιλεία του Κεοφ) 
Γ6 («Οειτουργία μετά τθ 

Οειτουργία») 
Γ7 (Θ πρόγευςθ τθσ Βαςιλείασ 

του Κεοφ) 
Γ7 (Εςχατολογία) 

Λ
Α

Τ
ΕΙ

Α
 Κ

Α
Ι Ο


ΓΑ

Ν
Ω

ΣΘ
 

Γ7 (Θ φφςθ ςτθ λατρεία 
του Χριςτιανιςμοφ και 
άλλων κρθςκειϊν) 

Δ1  (Υροςευχι ςε όλεσ τισ 
κρθςκείεσ) 

Δ4  (Βάπτιςμα και Χρίςμα 
Χριςτιανϊν  και τελετζσ 
ενθλικίωςθσ άλλων 
κρθςκειϊν) 

Ε3 (Πετάνοια και 
Εξομολόγθςθ,  νθςτεία 
και άςκθςθ ςτισ 
κρθςκείεσ του κόςμου) 

Ε4 (Κεία Ευχαριςτία) 
ΧΨ4  (Βάπτιςμα, Ευχζλαιο, 

Λεροςφνθ) 

Α1 (Ξλιροσ και λαόσ, 
οργάνωςθ Εκκλθςίασ) 

Α3 (Βάπτιςμα Χριςτιανϊν) 
Γ6 (Ψο Υάςχα ςτο κζντρο τθσ 

Σρκόδοξθσ λατρείασ) 

ΓΙ
Ο


ΤΕ

Σ 
– 

ΙΕ


Ο
Ι Χ


Ο

Ν
Ο

Ι 

Γ2  (Ξυριακι και αργίεσ 
κρθςκειϊν του κόςμου) 

Γ3  (Χριςτοφγεννα και 
γιορτζσ κρθςκειϊν του 
κόςμου, Υανθγφρια, 
Ψρεισ Λεράρχεσ) 

Γ4  (Ωπαπαντι) 
Γ6  (Υάςχα –Χριςτιανϊν και 

Εβραίων, Χαρακοςτι, 
Χάββατο Οαηάρου, 
Ξυριακι των Βαΐων, 
Πεγάλθ Εβδομάδα) 

Δ2  (Γιορτζσ Υαναγίασ) 
Δ4  (Κεοφάνια και γιορτζσ 

κρθςκειϊν του κόςμου) 
Δ6  (Γφρω από το 

παςχαλινό τραπζηι) 

Ε4 (Υεντθκοςτι) 
ΧΨ2 (Γιορτζσ μαρτφρων και 

αγίων) 
ΧΨ5 (Κρθςκευτικζσ 

κοινότθτεσ που 
γιορτάηουν) 

Β1 (Ξυριακι τθσ Σρκοδοξίασ) 
Γ6 (Υάςχα, Αγίων Υάντων) 



Σδθγόσ Εκπαιδευτικοφ ςτα Κρθςκευτικά Δθμοτικοφ και Γυμναςίου 

64 

 

ΤΟ
Ρ

Ο
Ι,

 Μ
Ν

Θ
Μ

ΕΙ
Α

, Τ
ΕΧ

Ν
Θ

 
Γ2 (Ραόσ, ςφμβολα 

Χριςτιανιςμοφ, τόποι 
λατρείασ και ςφμβολα 
κρθςκειϊν) 

Γ3 (Εικόνεσ και μουςικι για 
τα Χριςτοφγεννα) 

Γ6 (Σρκόδοξθ υμνογραφία) 
Γ5  (Εικόνεσ Δωδεκάορτου) 
Γ5 (Υαλαιςτίνθ) 
Γ7 (Σρκόδοξοι αγιαςμοί 

και ευλογίεσ) 
Δ1 (Υαγκόςμιοι τόποι 

προςευχισ) 
Δ2  (Εικόνεσ Υαναγίασ, 

ορκόδοξεσ 
προςωνυμίεσ τθσ) 

Δ5  (Υροςκυνιματα και 
Λεροί τόποι 
Χριςτιανιςμοφ και 
άλλων κρθςκειϊν) 

Δ7 (Θ χϊρα τθσ Βίβλου) 

Ε4 (Εικόνεσ και ςφμβολα 
τθσ Χριςτιανικισ 
Εκκλθςίασ) 

ΧΨ4 (Ραοί και εικόνεσ 
Χριςτιανϊν του κόςμου) 

ΧΨ6 (Πνθμεία και τόποι 
λατρείασ) 

ΧΨ6 (Ραόσ του Χολομϊντα) 

Α2  (Χυνκζςεισ και εξζλιξθ τθσ 
χριςτιανικισ τζχνθσ) 

Β1 (Θ απεικόνιςθ του Κεοφ 
ςτισ ςφγχρονεσ τζχνεσ, 
ςφγχρονθ χριςτιανικι 
εικονογραφία) 

Γ1  (Θ εξζλιξθ τθσ χριςτιανικισ 
τζχνθσ ςτθν Ανατολι και τθ 
Δφςθ) 

Γ6 (Θ μεταμόρφωςθ τθσ ηωισ 
ωσ αίτθμα τθσ τζχνθσ) 

Ρ


Ο
ΣΩ

Ρ
Α

 

Γ1  (Θςαφ, Λακϊβ, Λωςιφ, 
Δαβίδ, Χαοφλ, Λωνάκαν) 

Γ4 (Υαιδικι θλικία Χριςτοφ) 
Δ3  (Λςαάκ, Πωυςισ, 

Δαβίδ, Χολομϊν, 
Δανιιλ, Ψρεισ Υαίδεσ εν 
καμίνω, Λωάννθσ ο 
Βαπτιςτισ) 

Γ5 (Λθςοφσ Χριςτόσ) 
Γ7 (Άγιοσ Φραγκίςκοσ και 

ιςτορίεσ από 
Οαυςαϊκόν) 

Δ2 (Υαναγία, Λωακείμ, 
Άννα) 

Δ3 (Χυμεϊν) 
Δ5 (Λθςοφσ του Ραυι) 
Δ6 (Υροφιτεσ: Ωςθζ, Αμϊσ, 

Λερεμίασ, Θςαΐασ) 
  

Ε1 (Πωάμεκ, Ξομφοφκιοσ, 
Βοφδασ) 

Ε3  (Απ. Υζτροσ, Απ. 
Υαφλοσ, Σς. Παρία θ 
Αιγυπτία, Άγ. Πθνάσ και 
Άγ. Παρτίνοσ, 
Αυγουςτίνοσ, Άγ. 
Διονφςιοσ Ηακφνκου) 

Ε5 (Υαφλοσ, Ξοςμάσ 
Αιτωλόσ, Γερόντιςςα 
Γαβριθλία) 

ΧΨ2 (Πάρτυρεσ *Χτζφανοσ, 
Λγνάτιοσ Αντιοχείασ, 
Αγάπθ, Ειρινθ, Χιόνθ+, 
Π. Ξων/νοσ και Ελζνθ, 
Αςκθτζσ *Π. Αντϊνιοσ, 
Κεοδόςιοσ 
κοινοβιάρχθσ, 
Υαχϊμιοσ, Λερϊνυμοσ) 

ΧΨ3 (Άγιοι άνκρωποι 
*Υροφιτθσ Θλίασ, Άγ. 
Βερονίκθ, Αββάσ 
Υινοφφριοσ, Αχμζτ 
Ξάλφασ, Αγ. Φιλοκζθ, 
Παρία Χκόπτςοβα+ και 
άγιοι κρθςκειϊν του 
κόςμου) 

ΧΨ6 (Φωμανόσ ο Πελωδόσ) 

Α5  (Πωάμεκ, Ψη. Φουμί) 
Α2  (Λουςτίνοσ, 3 Λεράρχεσ) 
Α4  (Π. Ακανάςιοσ, Πάξιμοσ 

Σμολογθτισ) 
Β1  (Λωάννθσ Δαμαςκθνόσ) 
Β2  (Λθςοφσ Χριςτόσ / γνϊμεσ, 

«Ψίνα με λζγουςιν;») 
Β3 (Α. Φραγκίςκοσ, Χζργιοσ του 

Φάντονεη) 
Β4 (Ξφριλλοσ και Πεκόδιοσ) 
Β6 (Ξοςμάσ Αιτωλόσ, 

Ρικόδθμοσ Αγιορείτθσ, Ε. 
Βοφλγαρθσ, Αδ. Ξοραισ) 

Γ1  (Αρχ. Αναςτάςιοσ) 
Γ4  (Παρτυρία και προςφορά 

τθσ πίςτθσ ςτον ςφγχρονο 
κόςμο *Ρτοςτογιζφςκυ, 
Υαπαδιαμάντθσ, 
Υορφφριοσ, Ρ. Ρθςιϊτθσ, 
Γκάντι, Ξ. Γουζαρ, Ρτ. 
Ψοφτου, Δαλάι Οάμα, Π. 
Ψερζηα+) 
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ΙΕ


ΕΣ
 Γ


Α

Φ
ΕΣ

 Δ7  (Λερά βιβλία 
Χριςτιανιςμοφ και     

       κρθςκειϊν) 
 
 

Ε6 (Ευαγγζλια, Υράξεισ, 
Επιςτολζσ: ςφνκεςθ και 
ρόλοσ τουσ, Χειρόγραφα 
του Ξουμράν) 

ΧΨ7 (Υϊσ ζφταςε θ Αγ. 
Γραφι ζωσ εμάσ) 

Γ7 Ψο βιβλίο τθσ Αποκάλυψθσ 
Θ

ΕΜ
Α

ΤΑ
 Η

Ω
Θ

Σ 

Γ1 (Σι άλλοι κι εγϊ, κρίςεισ 
και ςυχϊρεςθ) 

Γ2  (Πζρεσ αργίασ) 
Γ3  (θ χαρά τθσ γιορτισ) 
Γ4  (τα παιδιά είναι χαρά, 

παιδιά του κόςμου, 
δικαιϊματα των 
παιδιϊν, παγκόςμια 
γλϊςςα των παιδιϊν) 

Γ7 (Σ κόςμοσ μασ, ζνα 
ςτολίδι) 

Δ1 (Θ προςευχι ςτθ ηωι 
μασ) 

Δ2  (Θ μθτζρα μασ) 
Δ3  (Σι δυνατότθτεσ όλων 

των παιδιϊν, παιδιά με 
αναπθρία, εργαηόμενα 
παιδιά, παιδιά-καφματα) 

Δ4   (Ψα χαρίςματά μασ) 
Δ5  (Ψο ταξίδι ςτθ ηωι μασ) 
 
 

Ε1 (Πακθτζσ και δάςκαλοι) 
Ε2 (Χυνφπαρξθ και όρια) 
Ε3 (Αλλαγι και ωρίμανςθ) 
ΧΨ1 (Πεγαλϊνοντασ και 

αναηθτϊντασ) 
ΧΨ5 (Γνωρίηω το γείτονά 

μου) 

Α1 (Υζραςμα ςτθν εφθβεία, 
ερωτιματα) 

Α2 (Χφγχρονεσ επιρροζσ των 
εφιβων) 

Α3 (Ερωτιματα για το νόθμα 
τθσ ηωισ) 

Α4 (Χυηθτϊντασ για τα όριά 
μασ) 

Β1 (Θ εικόνα ςτθ ηωι των 
εφιβων) 

Β3   (το ερϊτθμα για τον 
άνκρωπο) 

Β4   (εμείσ και οι «άλλοι», οι 
«ξζνοι») 

Β5 (ςυγκροφςεισ ςτθ ηωι των 
εφιβων) 

Γ2 (γνϊμεσ και αναηθτιςεισ 
των εφιβων για τθ 
κρθςκεία) 

Γ4   (θ εμπειρία του ςφγχρονου 
κακοφ) 

Γ5  (θ ελπίδα του ςφγχρονου 
ανκρϊπου) 

Γ6 (μεταμορφϊνοντασ τθ ηωι 
μασ) 

Γ7 (το ερϊτθμα για το τζλοσ 
του κόςμου) 

Α
Ρ

Ο
 Τ

Θ
Ν

 ΙΣ
ΤΟ


ΙΑ

 Τ
Ο

Υ
 

Χ


ΙΣ
Τ

ΙΑ
Ν

ΙΣ
Μ

Ο
Υ

 

 
 
 
 
 
 

Ε4 (Γεγονόσ τθσ 
Υεντθκοςτισ, ηωι των 
πρϊτων Χριςτιανϊν) 

Ε5 (Αποςτολζσ για τθν 
«καλι είδθςθ») 

ΧΨ1 (Σι πρϊτοι Χριςτιανοί: 
δυςκολίεσ και 
περιπζτειεσ, Αποςτολικι 
Χφνοδοσ) 

ΧΨ2 (Διωγμοί και εξάπλωςθ 
του Χριςτιανιςμοφ) 

A1  (Θ εξάπλωςθ του 
Χριςτιανιςμοφ) 

A4 (Αιρζςεισ / Σικουμενικζσ 
Χφνοδοι) 

B1   (Εικονομαχία) 
B4   (Σ εκχριςτιανιςμόσ των 

Χλάβων) 
Β5   (Χχίςμα, Χταυροφορίεσ, 

Λερά Εξζταςθ, 
Πεταρρφκμιςθ και 
Αντιμεταρρφκμιςθ, 
κρθςκευτικοί πόλεμοι) 
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Ο


Θ
Ο

Δ
Ο

ΞΘ
 Ρ

Α


Α
Δ

Ο
ΣΘ

 
Γ6 (Σρκόδοξα Υαςχαλινά 

ζκιμα ςτθν Ελλάδα, 
ορκόδοξθ υμνογραφία 
και εικόνεσ) 

Δ2 (Γιορτάηοντασ τον 
Ευαγγελιςμό ςτθν 
Ελλάδα) 

Δ2 (Σνόματα και γιορτζσ 
τθσ Υαναγίασ) 

Δ4 (Σρκόδοξα ζκιμα των 
Κεοφανίων) 

Ε4 (Ρθςτεία και άςκθςθ) 
 
 
 
 
 
 
 

Β1 (Ξυριακι τθσ Σρκοδοξίασ, 
Κεολογία τθσ εικόνασ) 

Β6 (Σρκόδοξθ παράδοςθ, 
Σρκόδοξθ Διαςπορά) 

Γ1 (Σρκόδοξεσ Εκκλθςίεσ, 
Σρκόδοξθ Διαςπορά, 
Σρκόδοξα κζντρα) 

Γ4 (Θ ορκόδοξθ φωνι ςτθ 
ςφγχρονθ Δφςθ) 

 

Χ


ΙΣ
ΤΙ

Α
Ν

ΙΣ
Μ

Ο
Σ 

– 
ΕΛ

Λ
Θ

Ν
ΙΣ

Μ
Ο

Σ 

Γ3 (Ψα ελλθνικά ςχολεία 
γιορτάηουν - Ψρεισ 
Λεράρχεσ) 

Γ3, Γ6, Δ2 (Εορταςτικά 
ζκιμα τθσ Ελλάδασ) 

Δ5 (Χριςτιανικά 
προςκυνιματα και 
μνθμεία) 

 
 

Ε6 (Θ γλϊςςα τθσ Αγ. 
Γραφισ) 

ΧΨ4 (Εορταςτικά ζκιμα τθσ 
Ελλάδασ)  

ΧΨ1 (Ελλθνικζσ 
πρωτοχριςτιανικζσ 
κοινότθτεσ) 

ΧΨ6 (Χριςτιανικά 
προςκυνιματα και 
μνθμεία)  

ΧΨ7 (Θ Αγία Γραφι 
ςυςτατικό του 
ευρωπαϊκοφ πολιτιςμοφ) 

Α2 (Θ ςυνάντθςθ του 
Χριςτιανιςμοφ με τον 
Ελλθνιςμό) 

Α2, Α4, Β1 (Ελλθνεσ Υατζρεσ 
τθσ Εκκλθςίασ) 

Α2, Β1 (Ελλθνικι και χριςτιανικι 
τζχνθ) 

Β6 (Βυηάντιο-Άλωςθ, Οαϊκι 
τζχνθ) 

Β6 (Σρκοδοξία, Διαφωτιςμόσ, 
Ρζοσ Ελλθνιςμόσ) 

Χ


ΙΣ
ΤΙ

Α
Ν

ΙΣ
Μ

Ο
Σ 

 Κ
Α

Ι 
Θ


Θ

ΣΚ
ΕΙ

ΕΣ
 Σ

ΤΟ
Ν

 
ΣΥ

ΓΧ


Ο
Ν

Ο
 Κ

Ο
ΣΜ

Ο
 

 
Ε5 (Χριςτιανικι 

Λεραποςτολι) 
ΧΨ4  (Από τουσ Χριςτιανοφσ 

τθσ χϊρασ μασ ςτουσ 
Χριςτιανοφσ του 
κόςμου, κοινι 
ςυνείδθςθ, ΥΧΕ) 

ΧΨ5  (Κρθςκείεσ ςτθ χϊρα 
μασ) 

Α5 (Πονοκεϊςτικζσ κρθςκείεσ) 
Α6   (Κρθςκευτικζσ 

αναηθτιςεισ και εμπειρίεσ 
τθσ μακρινισ Ανατολισ) 

Β4 (Χριςτιανιςμόσ και 
ανκρϊπινα δικαιϊματα) 

Γ1 (Θ Χριςτιανοςφνθ ςτον 
ςφγχρονο κόςμο, το αίτθμα 
τθσ ενότθτα, ςφγχρονθ 
Λεραποςτολι)  

Γ2 (Ψο ηιτθμα τθσ κρθςκείασ 
ςτθ ςφγχρονθ Ευρϊπθ, 
ελευκερία κρθςκευτικισ 
ςυνείδθςθσ, ςυνφπαρξθ και 
διάλογοσ) 

Γ3  (Βία ςτο όνομα του Κεοφ) 

 

2.3.2.ε.   Θ διδαςκαλία των κρθςκειϊν του κόςμου ςτουσ τρεισ κφκλουσ  

i. Θ διδαςκαλία των κρθςκειϊν του κόςμου ωσ ςφγχρονθ ανάγκθ και απαίτθςθ 

από το ΜτΘ 

Για τθν ελλθνικι κοινωνία -όπωσ άλλωςτε και για τισ ευρωπαϊκζσ- ο ςυνεχϊσ 

διευρυνόμενοσ πλουραλιςμόσ είναι θ αναπόφευκτθ αφετθρία για οποιαδιποτε 

ςοβαρι κεϊρθςθ και επαρκι πρακτικι τθσ εκπαίδευςθσ. Χτον βακμό που 
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κεμελιϊδθσ ςκοπόσ τθσ υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ είναι να καταςτοφν οι νζοι 

άνκρωποι ικανοί να χειρίηονται τον πλουραλιςμό με υπεφκυνο και δθμιουργικό 

τρόπο αλλά και να κάνουν προςωπικζσ και υπεφκυνεσ επιλογζσ, θ ΚΕ οφείλει να 

διαμορφϊςει ζνα πλαίςιο ςεβαςμοφ ςτο διαφορετικό και κατανόθςθσ των 

κρθςκευτικϊν αντιλιψεων του «άλλου» και τθσ επίδραςθσ τθσ κρθςκευτικισ ι μθ 

πίςτθσ ςτθν προςωπικι και κοινωνικι ηωι. Άλλωςτε, ζνασ από τουσ βαςικοφσ 

ςκοποφσ του ΠτΚ ςτθν υποχρεωτικι εκπαίδευςθ είναι να ενκαρρφνει τουσ μακθτζσ 

να ςτοχαςτοφν ςτθ διάρκεια των ςπουδϊν τουσ πάνω ςε τρόπουσ ηωισ που είναι 

διαφορετικοί από τουσ δικοφσ τουσ και να αποκτιςουν μια πρϊτθ γνϊςθ κρθςκειϊν 

του κόςμου, ιδιαίτερα όςων ςυναντοφν ςτθν Ελλάδα. Εδϊ βζβαια εγείρεται μια 

ςειρά ηθτθμάτων ςχετικά με τθν παρουςίαςθ του κρθςκευτικοφ υλικοφ ςτθ ςχολικι 

τάξθ, με τισ μεκόδουσ προςζγγιςισ του, με τισ διάφορεσ παραμζτρουσ, με τισ 

διακινδυνεφςεισ κ.ά. Ψα ερωτιματα που ανακφπτουν είναι και νόμιμα και κεμιτά: 

Υόςεσ και ποιεσ κρθςκείεσ κα διδαχκοφν; Υϊσ αυτό μπορεί να γίνει χωρίσ να 

δθμιουργθκεί ςφγχυςθ ι φαινόμενα ςυγκρθτιςμοφ; Υϊσ μπορεί να ςυνδυάηεται θ 

διδαςκαλία κρθςκειϊν του κόςμου με τθν τοπικι ςυνάφεια και τθ διαμόρφωςθ 

ταυτότθτασ των μακθτϊν; Υϊσ μπορεί να ςχετίηεται με τθν χριςτιανικι 

αυτοςυνειδθςία; Υϊσ κα αντιμετωπίςουμε τισ κρθςκείεσ; Ωσ «κλειςτά» λογικά 

ςυςτιματα ομολογιϊν, πεποικιςεων και τελετουργικϊν τυπικϊν;  Ι ωσ ποικιλία 

κρθςκευτικϊν προςανατολιςμϊν, όπωσ εκδθλϊνονται ςτθν κακθμερινι ηωι; Υοια 

είναι θ ςυνάφεια του πλουραλιςμοφ και τθσ ποικιλίασ με τον πολιτιςμό και τθ 

κρθςκεία;   

Ψα ηθτιματα αυτά, όπωσ ιδθ ειπϊκθκε, επιχειρικθκε διεκνϊσ να 

αντιμετωπιςτοφν από τθ δεκαετία του 60 και μετά, λιγότερο ι περιςςότερο 

πετυχθμζνα και με αρκετζσ ανακεωριςεισ. Ωσ προσ τα ελλθνικά πράγματα, με το 

νζο ΥΧ για πρϊτθ φορά επιχειρείται θ διδαςκαλία των κρθςκειϊν ςτθν 

υποχρεωτικι εκπαίδευςθ. Χρειάηεται, ωςτόςο να επιςθμανκεί ότι από τθ δεκαετία 

του ’90 ςτο πλαίςιο των κοινωνικϊν εξελίξεων και των ςυηθτιςεων για τον νζο ρόλο 

του ΠτΚ, άρχιςε να υπογραμμίηεται από τον εκπαιδευτικό κεολογικό κόςμο θ 

ςθμαςία αυτισ τθσ διάςταςθσ τθσ ΚΕ. Σι όποιεσ αντιςτάςεισ και αρνθτικζσ 

επιφυλάξεισ υπονοοφν τθ διατιρθςθ τθσ αντίλθψθσ ενόσ ςτενά ομολογιακοφ ΠτΚ, 

το οποίο πρζπει να αςχολείται αποκλειςτικά με τον Χριςτιανιςμό. Χτο νζο ΥΧ, 

λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ, επιχειρείται θ 

υπζρβαςθ αυτϊν των επιφυλάξεων και πραγματοποιείται ζνα προςεκτικό πρϊτο 

βιμα ςτθν κατεφκυνςθ τθσ διδαςκαλίασ των κρθςκειϊν και ςτουσ τρεισ κφκλουσ τθσ 

υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ. Θ «προςοχι» αυτι ωςτόςο, δεν πρζπει να εμποδίςει 

τουσ εκπαιδευτικοφσ να ανταποκρικοφν γόνιμα και δθμιουργικά ςε αυτι τθ μεγάλθ 
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πρόκλθςθ. Άλλωςτε, όπωσ ιδθ είδαμε, το ελλθνικό ΠτΚ ζκανε κετικά βιματα 

όποτε κατόρκωνε να «αφουγκράηεται» τθν εποχι και τισ ανάγκεσ τθσ. 

Ψι κερδίηουμε λοιπόν με τθ γνϊςθ γφρω από τισ κρθςκείεσ του κόςμου ςε όλθ 

τθν υποχρεωτικι εκπαίδευςθ; 

 Ψο ΠτΚ ανταποκρίνεται ςτο φυςικό και αναμφιςβιτθτο ενδιαφζρον των 

μακθτϊν για μια γνϊςθ που φζρνει κοντά τουσ το άγνωςτο, το μακρινό, το 

διαφορετικό άλλων λαϊν και πολιτιςμϊν. Από τθν άλλθ μεριά, ςυνκικεσ 

κακθμερινότθτασ, όπωσ θ τεχνολογία, τα ΠΠΕ, θ επικοινωνία, οι 

μεταναςτεφςεισ, οι μικτοί γάμοι, οι «διαφορετικοί» γείτονεσ κ.ά., 

δθμιουργοφν ερωτιματα γφρω από τουσ άλλουσ και τθ κρθςκευτικότθτά 

τουσ. Θ γνϊςθ, λοιπόν, γφρω από τισ κρθςκείεσ του κόςμου διευκολφνει 

τουσ μακθτζσ να καλλιεργιςουν τθ ςυςτθματικότερθ κατανόθςθ τθσ ηωισ 

των κρθςκευτικϊν ομάδων, του τρόπου με τον οποίο άλλοι άνκρωποι 

αντιλαμβάνονται τον κόςμο και βρίςκουν νόθμα, ικανοποίθςθ και αξία ςτθν 

κακθμερινι τουσ ηωι, αλλά και να αναπτφξουν ςτάςεισ πραγματικοφ 

ενδιαφζροντοσ για τον «άλλον» και επικοινωνίασ με αυτόν. Υρόκειται για 

ζνα άνοιγμα, το οποίο -ςτον βακμό που καλλιεργεί το ενδιαφζρον, τθ 

γνϊςθ, τθν κατανόθςθ, τθν ενςυναίςκθςθ και τθν επικοινωνία- δεν 

επιβουλεφεται αλλά ενκαρρφνει με τθ ςειρά του τουσ μακθτζσ να 

αναγνωρίςουν, να καλλιεργιςουν και να εμπιςτευτοφν τισ δικζσ τουσ 

προςωπικζσ αξίεσ και πεποικιςεισ πάνω ςε ηθτιματα κρθςκείασ και πίςτθσ. 

 Χτθν εποχι μασ θ γνϊςθ γφρω από τισ κρθςκείεσ δεν αποτελεί πολυτζλεια, 

αλλά προχπόκεςθ για να αντιλθφκοφμε το πολυςφνκετο κρθςκευτικό 

φαινόμενο ςε όλο τον κόςμο, ςε όλθ του τθν ζκταςθ και ςε όλο του το βάκοσ 

(Γιαννουλάτοσ). Ψαυτόχρονα, θ πλθροφόρθςθ αυτι ςυντελεί ςτθν αρμονικι 

ςυνφπαρξθ και ςτθν απομάκρυνςθ από φονταμενταλιςτικζσ και ακραίεσ 

ιδζεσ φανατικϊν, που ςυνικωσ επενδφουν ςτθν θμιμάκεια και ςτθ 

δαιμονοποίθςθ του «άλλου».  

 Αναγνωρίηοντασ οι μακθτζσ τον βαςικό προςανατολιςμό των κρθςκειϊν 

προσ τον ςεβαςμό και τθν αγάπθ προσ τον ςυνάνκρωπο (π.χ. Β3, Γϋ 

Γυμναςίου ΚΕ 2 και 6) και διακρίνοντάσ τον από τισ παραφυάδεσ τθσ 

μιςαλλοδοξίασ, αντιλαμβάνονται πωσ οι κρθςκείεσ μποροφν να ζχουν κετικι 

ςυμβολι ςτθ ςτακερότθτα και τθν εδραίωςθ τθσ ειρινθσ. 

 Σι μακθτζσ αντιλαμβάνονται τθν κακολικότθτα του κρθςκευτικοφ 

φαινομζνου και τθσ αναηιτθςθσ του Λεροφ και ςυνειδθτοποιοφν ότι ςτθ 

κρθςκευτικι αναηιτθςθ και εμπειρία επιβεβαιϊνεται θ ανάγκθ του 

ανκρϊπου να υπερβεί τον εαυτό του και να αναφερκεί ςε κάτι ζξω από 

αυτόν.   
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ii.   Ροιεσ κρθςκείεσ και γιατί; 

Ψο κφριο ςϊμα ςτο νζο ΥΧ παραμζνει ο Χριςτιανιςμόσ, ενϊ ςταδιακά 

επιχειρείται θ προςζγγιςθ άλλων ζξι κρθςκειϊν: του Λουδαϊςμοφ, του Λςλάμ, του 

Λνδουϊςμοφ, του Βουδιςμοφ, του Ψαοϊςμοφ και του Ξομφουκιανιςμοφ (με 

μεγαλφτερθ επικζντρωςθ ςτον Λουδαϊςμό και ςτο Λςλάμ). Σ Χριςτιανιςμόσ διατθρεί 

μιαν ιδιαίτερθ και «προνομιακι» κζςθ ςτο νζο ΥΧ, εξαιτίασ προφανϊν 

εκπαιδευτικϊν, πολιτιςμικϊν και κοινωνικϊν λόγων. Θ προςζγγιςι του ςε μια 

ςταδιακι διεφρυνςθ και εμβάκυνςθ επιτρζπει ςε όλουσ τουσ μακθτζσ να 

κατανοιςουν τθ κρθςκεία που αποτελεί ζνα από τα βαςικά κεμζλια τθσ ελλθνικισ 

κοινωνίασ. Σ ελλθνικόσ πολιτιςμόσ, αλλά και ςυνολικά ο λεγόμενοσ «δυτικόσ», είναι 

βακφτατα επθρεαςμζνοσ και διαμορφωμζνοσ από τον Χριςτιανιςμό (τζχνθ, 

μουςικι, κζατρο, ποίθςθ, λογοτεχνία, ζκιμα, γιορτζσ, παραδόςεισ κ.ά.). Χχεδόν όλοι 

οι μακθτζσ, ανεξάρτθτα από τθν καταγωγι ι τθ δζςμευςι τουσ, ςχετίηονται ωσ προσ 

τισ κρθςκευτικζσ τουσ εμπειρίεσ ςτθν Ελλάδα ςτενά με τον Χριςτιανιςμό (αργίεσ,  

ναοί, ζκιμα, ςτολιςμοί πόλεων κ.ά.). Σι μακθτζσ ςυχνά ακοφν και χρθςιμοποιοφν 

όρουσ, όπωσ Κεόσ, Χριςτόσ, Υαναγία, προςευχι, αμαρτία κ.ά. Σ Χριςτιανιςμόσ, 

δθλαδι, είτε το αντιλαμβάνονται είτε όχι, αποτελεί μζροσ των πνευματικϊν τουσ 

εφοδίων. Χτον βακμό που θ ΚΕ, όπωσ άλλωςτε και ςυνολικά θ εκπαίδευςθ, 

πρόκειται να οικοδομιςει και να επεκτείνει τθν υπάρχουςα εμπειρία και 

κατανόθςθ των μακθτϊν, φαίνεται επιβεβλθμζνθ θ κεντρικι κζςθ του 

Χριςτιανιςμοφ ςτο ΠτΚ. (Για μια εικόνα τθσ ζκταςθσ και του είδουσ τθσ 

προςζγγιςθσ τθσ Αγίασ Γραφισ ςτο νζο ΥΧ, βλζπε Πίνακα 2.4).  

Ψαυτόχρονα, είναι πολφ ςθμαντικό για τουσ μακθτζσ που προζρχονται από 

άλλεσ κρθςκευτικζσ παραδόςεισ, γνωρίηοντασ τουσ τφπουσ και τθν ουςία του 

Χριςτιανιςμοφ, να εγκλιματιςκοφν ςτον πολιτιςμό τθσ χϊρασ ςτθν οποία είναι 

πλζον πολίτεσ. Επιπλζον, με τθ διευρυμζνθ μελζτθ όλων των διαςτάςεων του 

Χριςτιανιςμοφ (δογματικζσ, ιςτορικζσ, κοινωνικζσ, λειτουργικζσ, θκικζσ, 

εμπειριακζσ) με τρόπο που να δίδονται απαντιςεισ ςτα μεγάλα ερωτιματα όλων 

των ανκρϊπων, αναδεικνφεται και ο επιςτθμονικά ενδεδειγμζνοσ τρόποσ 

προςζγγιςθσ μιασ κρθςκείασ (βλ. Πίνακα 2.3). Πια τελευταία δυςκολία αφορά το 

ερϊτθμα «ποιον Χριςτιανιςμό;» Χτο νζο ΥΧ προτείνεται θ προςζγγιςθ του 

Χριςτιανιςμοφ ςτισ πραγματικζσ -δθλαδι ςτισ ιςτορικζσ του- διαςτάςεισ: με 

αφετθρία και επικζντρωςθ ςτθν Σρκόδοξθ παράδοςθ καταρχιν και τθ ςταδιακι 

επζκταςθ ςτισ άλλεσ δφο μεγάλεσ χριςτιανικζσ παραδόςεισ (τθ Φωμαιοκακολικι και 

τθν Υροτεςταντικι, όπου και θ Αγγλικανικι). 
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Πίνακασ 2.4: ΑΥΣΧΥΑΧΠΑΨΑ ΒΛΒΟΛΞΩΡ ΞΕΛΠΕΡΩΡ ΥΣΩ ΧΦΘΧΛΠΣΥΣΛΣΩΡΨΑΛ  

ΧΨΛΧ ΚΕ ΨΣΩ ΥΧ 

ΔΘΠΣΨΛΞΣ 

ΤΑ
ΞΘ

 /
 Θ

Ε 

ΥΑΟΑΛΑ ΔΛΑΚΘΞΘ ΞΑΛΡΘ ΔΛΑΚΘΞΘ 

Γ1 

 Θςαφ – Λακϊβ (Γεν 25, 19-34. 27, 1-
42. 33, 1-12) 

 Λωςιφ και τα αδζλφια του (Γεν 37, 1 
– 45, 28) 

 Δαβίδ και Χαοφλ (Αϋ Βας, 16, 14-23. 
18, 6-16) 

 Δαβίδ και Λωνάκαν (Αϋ Βας 17, 55-
18, 4. 20, 1-23, Βϋ Βας 1, 17-27) 

 Ξαλόσ ποιμζνασ (Λω 7, 11, Οκ 15, 3-6) 
 Χπλαχνικόσ πατζρασ (Οκ 15, 11-32) 
 

Γ3 

 Γζννθςθ (Οκ 2, 1-20) 
 Βοςκοί και μάγοι (Πτ 2, 1-12) 
 Φυγι ςτθν Αίγυπτο (Πτ 2, 13-23) 

 Θ Γζννθςθ ςτθ φάτνθ τθσ Βθκλεζμ (Οκ 2, 1-
20) 

 Ψα δϊρα του κόςμου ςτον Λθςοφ (βοςκοί, 
μάγοι) (Πτ 2, 1-12) 

 Θ φυγι ςτθν Αίγυπτο (Πτ 2, 13-23) 

Γ4 

  Υεριτομι: ο Λθςοφσ γίνεται γιοσ του Ρόμου 
 Ωπαπαντι: ο Χυμεϊν υποδζχεται τον μικρό 

Χριςτό 
 Δωδεκάχρονοσ Λθςοφσ: «ςτο ςπίτι του 

πατζρα μου» Οκ 2, 21-52) 
 Άφετε τα παιδία (Πκ 10, 13-16) 

Γ5 

  ζνοσ ςτον κόςμο (Πτ 1, 18-25. 2, 1-15 και 
Οκ 2, 1-20) 

 Αγαπθμζνοσ φίλοσ (Οάηαροσ, Πάρκα, 
Παρία / Λω 11) 

 Καυμαςτόσ δάςκαλοσ (Πτ 7, 28-29) 
 Σ προςδοκϊμενοσ Πεςςίασ (Οκ 4, 16-20) 
 Ξλιςθ Οευί (Πτ 9, 9-13), Αλείψαςα (Λω 8, 3-

11) 

Γ6 

  Πυςτικό δείπνο (Πτ 26, 1-35) 
 Γεκςθμανι (Πτ 26, 36-39) 
 Θ δίκθ, θ καταδίκθ, τα Υάκθ (Λω 18, 12-24 

και Πτ 27, 1. 11-31) 
 Χταφρωςθ (Πτ 27, 27-66) 
 Ανάςταςθ (Οκ 24, 1-8) 

Γ7 
 Ξιβωτόσ του Ρϊε (Γεν 7)  
 Ψαλμοί 19, 2-7. 104, 1-35. 147,1-20. 

148, 1-14. 

 

Δ1 

 Ψρεισ Υαίδεσ εν καμίνω (Δν 3, 1-23. 
51-90. 3, 24-33) 

 Υροςευχι του Πιχαία (Πιχ 7, 14-20) 
 Υροςευχι του Εηεκία (Θς 38, 10-20) 

 Λθςοφσ προςευχόμενοσ (Πκ 1, 35, Οκ, 5, 15-
16. 6, 12) 

 Ξυριακι Υροςευχι (Οκ 11, 1, Πτ 6, 9-13) 
 Υαραβολι τελϊνθ και Φαριςαίου (Οκ 18, 
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 Ψαλμοί 135, 136, 141, 148, 149, 150 
 

10-14) 
 Ηθτάτε και κα ςασ δοκεί (Πτ 7, 7-11) 

Δ2 
  Ευαγγελιςμόσ (Οκ 1, 26-38) 

 Ϊμνοσ τθσ Παρίασ (Οκ 1, 46-50) 

Δ3 

 Λςαάκ: ζνα παιδί-δϊρο (Γεν 17, 15-
17. 21, 1-8) 

 Πωυςισ: (Εξ 2, 1-10) 
 Δαβίδ: (Αϋ Βας 16, 1-13, Βϋ Βας 5, 1-

5, Ψλ 21, 30, 89, 132) 
 Χολομϊντασ: (Αϋ Βας 4 και 5) 
 Ψρεισ Υαίδεσ (Δν 3, 1-90) 

 Λωάννθσ ο Υρόδρομοσ (Οκ 1, 5-25. 39-45. 
57-66) 

 

Δ4 
  Θ παραβολι των ταλάντων (Οκ 19, 11-27) 

 Θ Βάπτιςθ του Λθςοφ (Πτ 3, 13-17) 

Δ5 

 Αβραάμ (Γεν 12, 1-20) 
  Ζξοδοσ (Εξ 12, 37-42. 14, 1-10) 
 Θ πορεία ςτθν ζρθμο (Εξ 13, 17-22) 
 Θ εγκατάςταςθ ςτθ γθ Χαναάν (Λθς, 

1-3. 4, 19-24. 6, 15-20)  

 Ψαξίδια του Χριςτοφ ςτθ Γαλιλαία (Πτ 14, 
13-36. 15, 21-22, 29, 39. 16, 13) 

 Είςοδοσ ςτα Λεροςόλυμα / Βαϊοφόροσ (Πκ 
11, 1-11) 

Δ6 

Υροφιτεσ 
 Ωπενκφμιςθ τθσ αγάπθσ του Κεοφ 

(Θς 57, 14-15, Ως 4, 1. 5, 1. 11, 1-4. 8) 
 Ξαταδίκθ τυπικισ λατρείασ και 

ειδϊλων (Αμ 5, 21-24, Θς 44, 9-20, 
Λερ 10, 3-5) 

 Ξλιςθ ςε μετάνοιασ (Αμ 5, 11-12) 
 Ωπεράςπιςθ των αδυνάτων (Αμ 5, 

11-12) 
 Υροειδοποίθςθ (Αμ 6, 1-7, Λερ 7, 1-11) 
 «Ξαινοφργια καρδιά» (Λεη 36, 25-28) 
 Αναγγελία του ερχομοφ του Χριςτοφ 

ςτον κόςμο (Θς 9, 5-6. 11, 1-9) 

 

Δ7 

 Δθμιουργόσ του κόςμου και του 
ανκρϊπου (Γεν 1 και 2, Ψλ 23)  

 «Αφρα λεπτι» (Γϋ Βας 19, 11-12)  
 «Βάςθ τθσ ςοφίασ» (Υαρ 1, 7. 3, 13-

18) 

 Εγϊ ειμί θ οδόσ (Λω 14, 6) 
 Υατζρασ που φροντίηει για όλα τα παιδιά 

του (Πτ 26, 32)  
 Φωσ του κόςμου  (Λω, 8, 12) 

 

Ε1 

  Ξλιςθ των μακθτϊν (Πτ 4, 18-22) 
 Ρζα ονόματα ςτουσ μακθτζσ (Πκ 3, 13-19) 
 Αποςτολι των 12 (Οκ 9, 1-5) 
 Χτο δρόμο με τουσ μακθτζσ (Πκ 2, 23-28) 
 Θ επί του Τρουσ Σμιλία (Πτ 5-7) 
 Υολλαπλαςιαςμόσ άρτων και ιχκφων (Οκ 9, 

10-17) 
 Υαραβολι των δφο ςπιτιϊν (Πτ 7, 24-27) 
 Υαραβολι του ςπορζα (Οκ 8, 4-8. 11-15) 

Ε2 

 Σ Υφργοσ τθσ Βαβζλ (Γεν 11, 1-9)  
 Θ Διακικθ Κεοφ - ανκρϊπων (Γεν 15) 
 Σ Δεκάλογοσ (Εξ 20, 1-17) 

 «Δεν ιρκα για να καταργιςω τον Ρόμο, 
αλλά να τον ςυμπλθρϊςω» (Πτ 5, 17) 

 Θ εντολι τθσ αγάπθσ (Πτ 5, 43-48) 
 Σ χρυςόσ κανόνασ (Οκ 6, 31) 
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Ε3 

 Ϊμνοσ Πετάνοιασ (Ως 6, 1-6)  Θ αλλαγι του Ηακχαίου (Οκ 19, 1-10) 
 Θ παραβολι του Αςϊτου (Οκ 15, 11-32) 
 Σ λθςτισ ςτον Χταυρό (Οκ 23, 39-43) 
 Θ άρνθςθ του Υζτρου (Οκ 22, 54-62) 
 Θ μεταςτροφι του Υαφλου (Υραξ 9, 1-19) 

Ε4 

  Υεντθκοςτι (Υρ 2, 1-13) 
 Ψο κιρυγμα του Υζτρου (2, 14-18. 22-23. 

32-33) 
  «Χτθν εκκλθςία που ςυνακροίηεται ςτο 

ςπίτι τουσ» (Φωμ 16, 5) 
 Ξοινοκτθμοςφνθ και «αγάπεσ» (4, 32-37) 
 «Συκ ζνι» (Γαλ 3, 26-29 και προσ 

Φιλιμονα) 
 Υροςευχι και Κ. Ευχαριςτία (Υραξ 2, 46-

47)  
 Οάβετε φάγετε (Πτ 26, 26-28) 

Ε5 

 Λωνάσ (Λων 1, 1-4) 
 

 «Υορευκζντεσ μακθτεφςατε» (Πτ 28, 16-
20) 

 Υεριοδείεσ του Υαφλου (Υρ. 
13,14,15,1617,18,21,22,26) 

ΧΨ1 
  Σι διάκονοι (Υραξ 6, 1-7) 

 Αποςτολικι Χφνοδοσ (Υραξ 15, 1-35): 

ΧΨ2   Χτζφανοσ (Υραξ 6, 8-15. 48-60) 

ΧΨ3 

 Υροφιτθσ Θλίασ (Γϋ Βας 17, 1-7. 18, 
16-40) 

 Αγ. Βερονίκθ/αιμορροοφςα (Πτ 9, 20-22), 
εκατόνταρχοσ (Πτ 8, 5-13) 

 Υίςτθ (Εβρ 11, 1-3) 
 Αγάπθ (Α Ξορ 13, 4-8) 
 Ενότθτα (Β Ξορ 13, 11) 
 Ειρινθ, (Πτ 5, 9, Γαλ 5, 22, Εφ, 2,14)  
 Ψαπείνωςθ (Εφ 4, 2-3 
 Ελευκερία (Γαλ 5, 1) 

ΧΨ5 
 Λςτορία τθσ Φουκ 
 

 Υαραβολι του ςπλαχνικοφ Χαμαρείτθ (Οκ 
10, 30-35) 

ΧΨ7  Υρωτολογία (Γεν 1 και 2)  

 

 

ΓΩΠΡΑΧΛΣ 

ΤΑ
ΞΘ

 /
 Θ

Ε 

ΥΑΟΑΛΑ ΔΛΑΚΘΞΘ ΞΑΛΡΘ ΔΛΑΚΘΞΘ 

Α1  
 Οειτουργοί τθσ Εκκλθςίασ (Α Ψιμ 3, 1-13) 

Α3 
 

 «Ξαινοφργιοσ άνκρωποσ» (Εφ 4, 25-32, 
Φωμ 15, 1-2, Πτ 7, 1-5) 

Β1 
 Είδωλα (Εξ 32, 19-20, Γϋ Βας 18, 16-

40, Ως 2, 11-19, Θς 44, 9-13) 
 Υαραβολι του Αςϊτου (Οκ 15, 11-32) 
 Υαραβολι του ςπλαχνικοφ Χαμαρείτθ (Οκ 

10, 25-37) 
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 Χαμαρείτιςςα (Λω 4, 1-42) 
 Πάρκα και Παρία (Οκ 10, 38-42) 
 Εμφάνιςθ ςτθ Παρία (Λω 20, 11-18) 
 Ποιχαλίδα (Λω 8, 3-11) 
 Ηακχαίοσ (Οκ 19, 1-10) 
 Χορταςμόσ πεντακιςχιλίων (Πκ 6, 32-44) 
 Κεραπεία τυφλοφ ςτθν Λεριχϊ (Οκ 18, 35-43) 
 Κεραπεία τυφλοφ Βαρτιμαίου (Πκ 10, 46-52) 
 Υορεία ςτουσ Εμμαοφσ (Οκ 24, 13-35) 
 Ψιρθςθ του Χαββάτου (Πκ 2, 23-28) 
 Κεραπεία κατά το Χάββατο (Πκ 3, 1-6) 
 Πακαριςμοί (Πτ 5, 3-12) 
 «Υατζρα μου, ςυχϊρεςζ τουσ» (Οκ 23, 34) 
 «Συαί» (Πτ 23, 13-33) 
 Αποςτολι μακθτϊν (Πτ 10, 1-4, 28, 19-20, Λω 

20, 21) 
 Χταυρόσ, Υάκθ, Ανάςταςθ (Πκ 15, 21-16, 8) 
 «Χθμείον αντιλεγόμενον» (κ 2, 34, Πτ 16, 13) 

Β3  Γεν 1 και 2  Γαλ 5, 13-15 

Β4 

  Υαραβολι τθσ Ξρίςθσ (Πτ 25, 31-46) 
 Υαραβολι του ςπλαχνικοφ Χαμαρείτθ (Οκ 10, 

25-37) 
 Θ πίςτθ τθσ Χαναναίασ (Πτ 15, 21-28) 
 Θ κεραπεία του δοφλου του εκατόνταρχου 

(Πτ 8, 5-12) 

Γ1 
  «όπου είναι ςυναγμζνοι…» (Πτ 18, 20) 

 Διακονία ςτον κόςμο (Πτ 5, 13) 

Γ2   Διάλογοσ Λθςοφ – Χαμαρείτιςςασ (Λω 4, 1-42) 

Γ5 

 «Υοιοσ φταίει για το κακό» (Λϊβ 1, 1-
22. 2, 11-13. 42, 7-17) 

 Υροπατορικό (Γεν 3, 1-24) 
 Υρωτευαγγζλιο (Γεν 3, 15) 
 «Ξαινόσ ουρανόσ…» (Θς 65, 16-25) 

 Κεραπεία του τυφλοφ τθσ Ξαπερναοφμ (Οκ 
18, 35-43) 

 Κεραπεία τυφλοφ Βαρτιμαίου (Πκ 10, 46-52) 
 Ανάςταςθ κόρθσ Λαείρου (Πκ 5, 21-43) 

Γ6 

  Αναςτάςιμο Ευαγγζλιο (Πκ 16, 1-8) 
 «και ζςονται οι δφο εισ ςάρκαν μίαν» (Εφ 5, 

28-33) 
 Αγάπθ ςτουσ εχκροφσ (Οκ 6, 27-36 
 «Πθν κρίνετε..» (Πτ 7, 1-5) 
 Χυγνϊμθ για τον αδελφό (Πτ 18, 21-22) 
 «Πθ μεριμνάτε» (Πτ 6, 25-34) 

Γ7 

 Γεν 1 και 2  Υρόγευςθ τθσ Βαςιλείασ του Κεοφ (Οκ 17, 20-
21) 

 Θ Βαςιλεία του Κεοφ ςτθν Αποκάλυψθ (Απ 
19, 6-8. 21, 2-27) 

 Υορεία προσ Εμμαοφσ (Οκ 24, 13-35) 
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Πίνακασ 2.5: ΚΕΠΑΨΑ ΔΛΔΑΧΞΑΟΛΑΧ ΚΦΘΧΞΕΛΩΡ ΨΣΩ ΞΣΧΠΣΩ ΑΡΑ ΨΑΘ 

Γϋ ΔΘΠΣΨΛΞΣΩ 

ΚΕ 2 

 Ψο Χάββατο των Εβραίων. Χτθ ςυναγωγι: ραββίνοσ, τορά, κεριά, κιπά, τεφιλίν, μενορά 
 Θ Υαραςκευι των Πουςουλμάνων. Χτο τηαμί: Ξοράνι, μουεηίνθσ, χατίπθσ, ιμάμθσ, 

μάςμπαχ 
 Χφμβολα κρθςκειϊν του κόςμου (Λουδαϊςμοφ, Λςλάμ, Λνδουϊςμόσ, Βουδιςμόσ, ταό κ.ά.) 

ΚΕ 3  Γιορτζσ κρθςκειϊν του κόςμου: Φοσ Αςανά, τζλοσ του Ramadan, Holi Λνδουϊςτϊν 

ΚΕ 6  Ψο Υάςχα των Εβραίων 

ΚΕ 7 
 Κρθςκευτικά ςτολίδια του κόςμου (ναοί, προςκυνιματα) 
 Θ φφςθ ςτθ λατρεία των κρθςκειϊν (νερό, φυτά, λουλοφδια, καρποί, ηϊα κ.ά.) 

Δϋ ΔΘΠΣΨΛΞΣΩ 

ΚΕ 1  Υροςευχζσ από όλον τον κόςμο: Πουςουλμάνοι, Εβραίοι 
 Υαγκόςμιοι τόποι προςευχισ 

ΚΕ 2  Θ Υαναγία ςτο Ξοράνι 

ΚΕ 4 
 Ψελετζσ ενθλικίωςθσ ςε κρθςκείεσ του κόςμου: Λουδαϊςμόσ, Λςλάμ, Λνδοϊςμόσ 
 Γιορτζσ του κόςμου γεμάτεσ χαρά και φωσ: Χανουκά, Diwali 

ΚΕ 5  Υροςκυνιματα κρθςκειϊν του κόςμου: Λερουςαλιμ, Πζκκα, Ππεναρζσ 

ΚΕ 6  Ψο Υεςάχ των Εβραίων ςιμερα 

ΚΕ 7 
 Ψα ιερά βιβλία των κρθςκειϊν του κόςμου: Ξοράνι, Ψορά, Βζδεσ, Χοφτρεσ, Ψαό τε Ξιγκ 
 Ψο όνομα/ονόματα του Κεοφ ςτα ιερά βιβλία του Λουδαϊςμοφ και του Λςλάμ 

Εϋ ΔΘΠΣΨΛΞΣΩ 

ΚΕ 1  Πεγάλοι δάςκαλοι κρθςκειϊν του κόςμου: Πωάμεκ, Ξομφοφκιοσ, Βοφδασ 

ΚΕ 2 
 Ξανόνεσ ςε άλλεσ κρθςκείεσ: Χαντίκ των Πουςουλμάνων, θ αφοςίωςθ των Εβραίων 

ςτον νόμο 

ΚΕ 3  Ρθςτεία και άςκθςθ ςτισ άλλεσ κρθςκείεσ: Λςλάμ, Λουδαϊςμόσ, Λνδοϊςμόσ, Βουδιςμόσ 

ΧΨϋ ΔΘΠΣΨΛΞΣΩ 

ΚΕ 3  Άγιοι άνκρωποι ςτισ κρθςκείεσ του κόςμου 

ΚΕ 5 
 Κρθςκευτικζσ κοινότθτεσ που γιορτάηουν: Παουλίντ, Υουρίμ, Diwali, κρθςκευτικζσ 

μζρεσ Βουδιςμοφ, χορόσ του δράκου (Ξίνα) 

ΚΕ 6  Κρθςκευτικά μνθμεία παγκόςμιασ κλθρονομιάσ τθσ UNESCO 

Αϋ ΓΩΠΡΑΧΛΣΩ 

ΚΕ 5  Πονοκεϊςτικζσ κρθςκείεσ: Λουδαϊςμόσ και Λςλάμ 

ΚΕ 6  Κρθςκευτικζσ αναηθτιςεισ και εμπειρίεσ τθσ μακρινισ Ανατολισ 

Βϋ ΓΩΠΡΑΧΛΣΩ 

ΚΕ 1 
 Θ απεικόνιςθ του Κεοφ ςε άλλεσ κρθςκευτικζσ παραδόςεισ: Λουδαϊςμόσ, Λςλάμ, 

Ανατολικζσ κρθςκείεσ 



Σδθγόσ Εκπαιδευτικοφ ςτα Κρθςκευτικά Δθμοτικοφ και Γυμναςίου 

75 

 

ΚΕ 2  Σ Λθςοφσ Χριςτόσ ςτο Ξοράνι και τθ λογοτεχνία του Λςλάμ 

ΚΕ 4  Σ ςεβαςμόσ του ανκρϊπου ςε διάφορεσ κρθςκείεσ 

ΚΕ 5  Διάςπαςθ και αντιπαλότθτα ςε διάφορεσ κρθςκείεσ 

Γϋ ΓΩΠΡΑΧΛΣΩ 

ΚΕ 2 
 Αξίεσ κρθςκειϊν του κόςμου: Λουδαϊςμόσ, Λςλάμ, Λνδοϊςμόσ, Βουδιςμόσ, 

Ξομφουκιανιςμόσ 

ΚΕ 3  Βία ςτο όνομα του Κεοφ: Λςλαμικόσ, ιουδαϊκόσ, ινδοϊςτικόσ φονταμενταλιςμόσ 

ΚΕ 4  Δαλάι Οάμα, Π. Γκάντι 

ΚΕ 5  Σι κρθςκείεσ του κόςμου για το κακό: Λςλάμ, Λνδοϊςμόσ, Βουδιςμόσ 

ΚΕ 6  Θ ελπίδα ςτισ κρθςκείεσ του κόςμου 

 

iii. Ρϊσ προςεγγίηουμε τισ κρθςκείεσ του κόςμου; 

Είναι ςίγουρο πωσ δεν ζχει κανζνα νόθμα να παρουςιάηονται οι κρθςκείεσ 

απλουςτευτικά και ςχθματικά ωσ κλειςτά ςυςτιματα πίςτθσ, των οποίων θ ουςία 

εκφράηεται ςε μια ςειρά προτάςεων ι δογματικϊν κζςεων. Χτο νζο ΥΧ επιχειρείται 

θ ανάδειξθ του δυναμικοφ και εξελικτικοφ χαρακτιρα των κρθςκειϊν, αφοφ οι 

μακθτζσ καλοφνται να τισ κατανοιςουν (όπωσ άλλωςτε και τον Χριςτιανιςμό) ωσ: 

 διαχρονικι αναηιτθςθ νοιματοσ και αξίασ τθσ ηωισ και απαντιςεων ςε 

κεμελιϊδθ ερωτιματα των ανκρϊπων 

 κακθμερινι ηωι ανκρϊπων και κοινοτιτων  

 εξζχοντα παράγοντα του πολιτιςμοφ 

 ηωντανι παρουςία ςτον ςφγχρονο κόςμο. 

Υροκειμζνου να επιτφχουν οι μακθτζσ μια τζτοια κατανόθςθ των κρθςκειϊν κα 

χρειαςτεί να προςεγγίςουν ε ρ μ θ ν ε υ τ ι κ ά  και δ ι α λ ο γ ι κ ά  τισ πολλαπλζσ 

όψεισ τουσ. Θ διαμόρφωςθ τθσ ςχολικισ τάξθσ ωσ ςυνεργατικισ-διερευνθτικισ 

κοινότθτασ που λειτουργεί με ςυνκικεσ ςτοχαςμοφ, κριτικισ, δθμιουργίασ, 

ςυνεργαςίασ και αλλθλεγγφθσ αποτελεί κεμελιϊδθ προχπόκεςθ για τθν ανάπτυξθ 

μιασ τζτοιασ προςζγγιςθσ. Χυνακόλουκα, ςτα κζματα και ςτο εκπαιδευτικό υλικό 

των ΚΕ του νζου ΥΧ: α. ςυμπεριλαμβάνονται οι ποικίλεσ όψεισ και διαςτάςεισ με τισ 

οποίεσ εκφράηονται οι κρθςκείεσ ςτον κόςμο και τον πολιτιςμό (δογματικι, 

μυκολογικι, ιςτορικι, τελετουργικι, υλικι, θκικι, εμπειριακι, κοινωνικι) με τθν 

επικζντρωςθ που αρμόηει ςε κάκε κφκλο· β. αναδεικνφονται ιςτορικά αλλά και 

ςφγχρονα πρόςωπα των κρθςκειϊν ωσ παραδειγματικοί φορείσ και εκφραςτζσ τθσ 

πνευματικότθτάσ τουσ (π.χ. Γ4, Ε1, ΧΨ3, Α5, Γϋ Γυμναςίου4)·  γ. αν και θ κάκε 

κρθςκευτικι παράδοςθ κεωρείται ωσ ζνα «όλον» (Γιαννουλάτοσ), επιχειρείται 

ωςτόςο να αναγνωριςκοφν διαφορζσ, εντάςεισ και αμφιςβθτιςεισ που 

εκδθλϊνονται ςτο εςωτερικό τθσ (π.χ. Β5, Γϋ Γυμναςίου ΚΕ 1, 3) και εκβάλλουν ςε 

μια ποικιλία ςχζςεων με τον πολιτιςμό κ.ά.· δ. οι κρθςκείεσ δεν παρουςιάηονται ςε 
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ξεχωριςτζσ ΚΕ -εκτόσ από τισ ΚΕ 5 και 6 τθσ Αϋ Γυμναςίου- αλλά ενταγμζνεσ ςτα 

κεντρικά ερωτιματα και ηθτιματα τθσ κάκε ΚΕ και του κάκε κφκλου (π.χ. Γ7, Δ1, Ε2, 

ΧΨ3,  Β1,  Γϋ Γυμναςίου5). 

Θ ερμθνευτικι προςζγγιςθ αρχίηει παροτρφνοντασ τουσ μακθτζσ να γνωρίςουν 

τθ γλϊςςα και τθν εμπειρία των πιςτϊν, κακϊσ και τον τρόπο ηωισ τουσ. Χτθν 

πράξθ βζβαια, θ ερμθνευτικι κατανόθςθ του τρόπου ηωισ του «άλλου» δεν μπορεί 

να εννοθκεί χωρίσ τθ βακιά μελζτθ ηθτθμάτων και ερωτθμάτων που πθγάηουν από 

αυτόν τον τρόπο. Τλα αυτά όμωσ οι μακθτζσ δεν τα κάνουν «από ζξω», ωσ 

ουδζτεροι παρατθρθτζσ ι ζχοντασ παραμερίςει τισ δικζσ τουσ προχποκζςεισ. Χε μια 

τζτοια περίπτωςθ, οφτε πραγματικι ενςυναίςκθςθ οφτε προςωπικά επεξεργαςμζνθ 

μάκθςθ είναι δυνατόν να υπάρξει. Αυτό μπορεί να ςυμβεί, μόνο αν οι προςωπικζσ 

ιδζεσ, ςκζψεισ, πεποικιςεισ και εμπειρίεσ τουσ προςκλθκοφν να ςυμμετάςχουν ςε 

ζνα ειλικρινι διάλογο και αλλθλεπίδραςθ με τισ ιδζεσ, τισ ςκζψεισ, τισ πεποικιςεισ 

και τισ εμπειρίεσ που ζχουν οι πιςτοί τθσ κρθςκείασ τθν οποία μελετοφμε. Χτθ 

διάρκεια αυτισ τθσ διεργαςίασ, αναπόφευκτα κα γίνουν ςυγκρίςεισ και κα 

αναδειχκοφν αντικζςεισ και διαφορζσ μεταξφ του τρόπου ηωισ του μακθτι και του 

τρόπου ηωισ που μελετά. Ωςτόςο, ςε ζνα περιβάλλον διαλόγου και ευαίςκθτων 

διδακτικϊν προςεγγίςεων, όλα αυτά μποροφν να λειτουργιςουν ωσ ευκαιρίεσ για 

ξεκακάριςμα «ςυγκρουςιακϊν» κρθςκευτικϊν ηθτθμάτων, ανακάλυψθ κοινϊν 

αναγκϊν, υπζρβαςθ ςτερεότυπων και ςεβαςμό τθσ διαφορετικότθτασ. Τ,τι δθλαδι 

με μια πρϊτθ ματιά φαίνεται απόλυτα διαφορετικό και ξζνο μπορεί τελικά να 

οδθγεί τουσ μακθτζσ ςε διευρυμζνεσ κατανοιςεισ τθσ κρθςκείασ, αποδοχι του 

«άλλου» και επαφι μαηί του. 

Σ εκπαιδευτικόσ κα πρζπει να ςχεδιάςει και να οργανϊςει δθμιουργικζσ 

δ ρ α ς τ θ ρ ι ό τ θ τ ε σ  και ς τ ρ α τ θ γ ι κ ζ σ  δ ι α λ ό γ ο υ ,  που δίνουν τθν 

ευκαιρία ςτουσ μακθτζσ να εκφραςτοφν προςωπικά, να τολμιςουν να κινθκοφν 

προσ τον άλλον χωρίσ προκαταλιψεισ και να εξετάςουν διαφορετικζσ ιδζεσ και 

εκδοχζσ για τθν αλικεια. Για τθν ανάπτυξθ ενόσ πλαιςίου αυκεντικοφ διαλόγου, 

προχποτίκεται θ ευαιςκθςία του εκπαιδευτικοφ τόςο προσ το υλικό του όςο και 

προσ τισ κζςεισ των μακθτϊν του, κεωρϊντασ ωσ «περιεχόμενο» τθσ διδαςκαλίασ 

όχι μόνον τα δεδομζνα που μελετϊνται αλλά και τθ  γνϊςθ και τθν εμπειρία των 

μακθτϊν κακϊσ και τθ μεταξφ τουσ ςχζςθ. Ψαυτόχρονα πρζπει να φροντίηει, ϊςτε 

να αποκτιςουν οι μακθτζσ κρθςκευτικι γλωςςικι επάρκεια για να μποροφν να 

περιγράφουν με ςαφινεια και λογικι τισ ιδζεσ τουσ αλλά και να ςυμμετζχουν ςε 

ςυηθτιςεισ. Τςο περιςςότερθ επίγνωςθ διακζτει ο εκπαιδευτικόσ για το 

κρθςκευτικό και ιδεολογικό υπόβακρο των μακθτϊν του, τόςο πιο ευαίςκθτθ και 

ςτοχευμζνθ μπορεί να είναι θ διδακτικι διεργαςία είτε μζςω ςυηθτιςεων είτε μζςω 

δθμιουργικϊν δραςτθριοτιτων. 
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Εφκολα γίνεται αντιλθπτό, ότι θ ερμθνευτικι διαδικαςία εκτόσ από τον διάλογο 

και τισ δραςτθριότθτεσ προχποκζτει ζνα πλαίςιο ς τ ο χ α ς μ ο φ  και 

ε π ο ι κ ο δ ο μ θ τ ι κ ι σ  κ ρ ι τ ι κ ι σ . Πιλϊντασ για εποικοδομθτικι κριτικι, 

εννοοφμε πωσ οι μακθτζσ αναρωτιοφνται γιατί τα πράγματα είναι ζτςι και αν κα 

μποροφςαν να είναι κάπωσ αλλιϊσ, διατυπϊνοντασ δικζσ τουσ υποκζςεισ. Πζροσ 

τθσ ςτοχαςτικισ διαδικαςίασ είναι και θ κριτικι εμπλοκι των μακθτϊν με ό,τι 

μελετοφν. Θ κριτικι -όπωσ άλλωςτε και ο διάλογοσ- προχποκζτουν γνϊςθ και 

ςτοχαςμό, ο οποίοσ ζχει προςωπικό χαρακτιρα. Αν και κανζνασ δάςκαλοσ δεν 

μπορεί να εγγυθκεί τθν ανάπτυξι του ςτοχαςμοφ, μπορεί ωςτόςο να τον 

ενκαρρφνει, διαμορφϊνοντασ δομθμζνεσ ευκαιρίεσ και ζνα κλίμα εμψφχωςθσ. 

Άλλωςτε, θ ανάπτυξθ του ςτοχαςμοφ χρειάηεται χρόνο, θρεμία, περιβάλλον 

αςφάλειασ αλλά πολλζσ φορζσ και ζνα αναγκαίο διάςτθμα ςιωπισ. Οειτουργϊντασ 

ςτοχαςτικοκριτικά ο μακθτισ ςτθ διάρκεια τθσ ερμθνευτικισ προςζγγιςθσ τθσ 

κρθςκείασ και τθσ μελζτθσ κζςεων/ςτάςεων -μακριά ι κοντά ςτισ δικζσ του- ζχει 

τθν ευκαιρία να εμβακφνει και ςτθ δικι του παράδοςθ ςτον βακμό που:  

 εξερευνά τα πιςτεφω του και επαναξιολογεί τισ κατανοιςεισ για τον τρόπο ηωισ του  

 αςκεί εποικοδομθτικι κριτικι ςτο υλικό που μελετά    

 αναπτφςςει μια κριτικι ςτάςθ τθσ ερμθνευτικισ διεργαςίασ ςτθν οποία ςυμμετζχει. 

Υροςεγγίηοντασ με αυτόν τον τρόπο τισ κρθςκείεσ, οι μακθτζσ εκπαιδεφονται 

ςτο να επεξεργάηονται τισ κρθςκευτικζσ ιδζεσ τουσ και να πραγματοποιοφν 

ενςυνείδθτεσ τροποποιιςεισ ωσ προσ τθ φφςθ και τθ λειτουργία τθσ κρθςκείασ. 

Υρόκειται για μια ςθμαντικι ικανότθτα, κακϊσ το κάκε παιδί -από οποιοδιποτε 

κρθςκευτικό περιβάλλον και αν προζρχεται- οπωςδιποτε κα χρειαςτεί να 

αντιμετωπίςει τθν αντιπαράκεςθ του οικείου και γνωςτοφ τρόπου ηωισ προσ τα 

ξζνα πρότυπα που αναδφονται από τισ ςυνκικεσ τθσ πλουραλιςτικισ, 

εκκοςμικευμζνθσ και παγκοςμιοποιθμζνθσ κοινωνίασ. Ψο ΠτΚ με τθ μελζτθ των 

κρθςκειϊν μπορεί να είναι ζνα πεδίο δομθμζνθσ εξερεφνθςθσ πολλϊν ςχετικϊν 

ηθτθμάτων. Πια τζτοια προςζγγιςθ των κρθςκειϊν -που ευνοεί τον ςτοχαςμό, τθν 

επικοινωνία και τθ δράςθ με ζναν ενθμερωμζνο, ευφυι και ευαίςκθτο τρόπο- 

λειτουργεί ςτθν κατεφκυνςθ ενόσ ουςιαςτικοφ κρθςκευτικοφ εγγραμματιςμοφ.  

 

2.4. Ειδικζσ επιςθμάνςεισ 

Χτο ΥΧ του Δθμοτικοφ – ιδιαίτερα του Αϋ κφκλου – υπάρχει πλθκϊρα αναφορϊν ςε 

γιορτζσ και τελετζσ οι οποίεσ είναι πολφ ςθμαντικζσ ιδιαίτερα για τα μικρά παιδιά, 

αφοφ παρζχουν βακιά και ςυναιςκθματικι γνϊςθ των πιςτεφω, των πρακτικϊν και 

των αφθγιςεων των κρθςκευτικϊν παραδόςεων. Σι γιορτζσ, άλλωςτε, είναι 

χαρακτθριςτικό όλων των κρθςκειϊν και αςκοφν ζλξθ ςτουσ πιςτοφσ όλων των 

θλικιϊν. Επιπλζον, από τθ φφςθ τουσ είναι υπόκεςθ κοινότθτασ (κοινωνικι 
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διάςταςθ), αναπαριςτοφν με οικείουσ τρόπουσ (τελετουργικι διάςταςθ) όψεισ τθσ 

κρθςκείασ που είναι εξαιρετικά ςθμαντικζσ για τουσ πιςτοφσ και αναπόφευκτα 

αντανακλοφν και οδθγοφν ςτα κεντρικά πιςτεφω τθσ κρθςκείασ, παρά το γεγονόσ 

ότι θ κατανόθςι τουσ είναι πολυεπίπεδθ. Χε κάκε περίπτωςθ, οι γιορτζσ είναι το 

ενδεδειγμζνο πεδίο για να ειςζλκει κανείσ ςυναιςκθματικά και διανοθτικά ςτθν 

καρδιά μιασ κρθςκείασ. Ψζλοσ, αποτελοφν ζνα αλθκινό και χαρακτθριςτικό ςθμάδι 

τθσ κρθςκευτικισ δζςμευςθσ. 

Θ διδαςκαλία με επίκεντρο τισ γιορτζσ μπορεί να καταντιςει εξαιρετικά 

απρόςωπθ και βαρετι, όταν εξαντλείται ςτθ πλθροφόρθςθ -όςο «εξωτικά» ςτοιχεία 

κι αν περιζχει. Αντίκετα αποκτά βάκοσ και νόθμα, όταν ο μακθτισ που τισ μελετά 

ςυνειδθτοποιεί ότι και οι «άλλοι» πιςτοί νιϊκουν όπωσ ακριβϊσ και αυτόσ ςτισ 

ξεχωριςτζσ μζρεσ τθσ ηωισ του. Ζτςι, π.χ. μελετϊντασ οι μακθτζσ ςυνικειεσ 

γενεκλίων παιδιϊν από άλλα μζρθ του κόςμου, ςυνειδθτοποιοφν ότι τα ίδια 

αιςκιματα ςυμμετοχισ, χαράσ και ζξαψθσ που νιϊκουν και αυτοί ςτα δικά τουσ 

γενζκλια. Χυνειδθτοποιϊντασ οι μακθτζσ τθ ςθμαςία και τθν ζνταςθ του 

«ξεχωριςτοφ» χρόνου ςτισ κρθςκείεσ, εμπεδϊνουν ιδθ από τον Αϋ κφκλο τθσ 

εκπαίδευςισ τουσ μια κατθγορία ςκζψθσ πάνω ςτθν οποία κα μπορζςουν να 

οικοδομιςουν πολλζσ κρθςκευτικζσ-κεολογικζσ ιδζεσ ςτουσ άλλουσ κφκλουσ. Πε 

αυτόν τον τρόπο θ δουλειά με τισ γιορτζσ αποκτάει άλλο νόθμα.   

Ψο γεγονόσ πωσ θ προςζγγιςθ τθσ τελετουργικισ -όπωσ και τθσ αφθγθματικισ- 

διάςταςθσ των κρθςκειϊν φαίνονται πιο κατάλλθλεσ και ενδιαφζρουςεσ για τθν 

θλικία και το επίπεδο των μικρϊν μακθτϊν, δεν κα πρζπει να μασ αποτρζψει από 

τθν επεξεργαςία δφο ςθμαντικϊν διαςτάςεων τθσ κρθςκείασ, τθσ θκικισ και τθσ 

κοινωνικισ. Αυτζσ που τισ κακιςτοφν ηωντανζσ πραγματικότθτεσ, ςτον βακμό που 

όλεσ οι κρθςκείεσ υποβάλλουν ςυγκεκριμζνεσ θκικζσ αξίεσ και κανόνεσ που διζπουν 

τθ ηωι και τθ ςυμπεριφορά των πιςτϊν, ενςαρκϊνοντασ ζτςι το όραμα για το πϊσ 

κα ζπρεπε να είναι ο κόςμοσ και οι ςχζςεισ των ανκρϊπινων πλαςμάτων μεταξφ 

τουσ. Χυνεπϊσ θ προςζγγιςθ τθσ θκικισ και κοινωνικισ διάςταςθσ των κρθςκειϊν 

δεν μπορεί να λείψει. Χίγουρα θ περιςςότερθ δουλειά πάνω ςε αυτά τα ηθτιματα 

κα γίνει ςτο Γυμνάςιο κι ακόμθ περιςςότερθ ςτο Οφκειο, κακϊσ οι μακθτζσ του 

Δθμοτικοφ ζχουν ανεπαρκείσ εμπειρίεσ για να κατανοιςουν ςτθν πλθρότθτά τουσ 

αυτά τα ηθτιματα. Ωςτόςο, χωρίσ καμιά αμφιβολία και τα μικρά παιδιά 

ενδιαφζρονται για τισ θκικζσ διαςτάςεισ τθσ ςκζψθσ και τθσ πράξθσ τουσ και ζχουν 

τθν αίςκθςθ του ςωςτοφ και του λάκουσ. Επιπλζον, δεν είναι λίγεσ οι φορζσ που οι 

ςφγχρονεσ κοινωνικζσ ςυνκικεσ τα φζρνουν αντιμζτωπα με προβλθματικζσ 

καταςτάςεισ και οδυνθρζσ εμπειρίεσ (ενδοοικογενειακά προβλιματα, πλθροφορίεσ 

ι εμπειρίεσ πολζμων και καταςτροφϊν, βίωςθ αδικίασ και διακρίςεων, 

αποκλειςμοί,  ενδοςχολικι βία κ.ά.). Ξατάλλθλεσ προςεγγίςεισ για τθν επεξεργαςία 
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τθσ θκικισ και κοινωνικισ διάςταςθσ των κρθςκειϊν είναι -και για τουσ τρεισ 

κφκλουσ- οι μελζτεσ περίπτωςθσ πάνω ςε κρθςκευτικά πρόςωπα (με επικζντρωςθ 

ςτισ διακινδυνεφςεισ και τουσ αγϊνεσ προκειμζνου να υποςτθριχκοφν οι θκικζσ 

αξίεσ τουσ), θ επεξεργαςία ιςτοριϊν και ζργων τζχνθσ αλλά και project. 
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Θ κεωρία των Μορφϊν τθσ Γνϊςθσ 

3. Θ ΘΘΣΚΕΥΤΙΚΘ ΜΑΘΘΣΘ ΣΤΟ ΡΣ: ΑΡΟ ΤΘ ΣΤΕΕΟΤΥΡΘ 

ΑΡΟΜΝΘΜΟΝΕΥΣΘ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΣΤΘΝ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΙΚΑΝΟΤΘΤΩΝ 
 

Χτον ραγδαία μεταβαλλόμενο κόςμο μασ το εκπαιδευτικό ςφςτθμα οφείλει να 

προετοιμάηει τουσ μακθτζσ και να τουσ ςυμφιλιϊνει με τθν πραγματικότθτα ενόσ 

κόςμου που ςυνεχϊσ αλλάηει κζτοντασ νζα προβλιματα, τα οποία κα πρζπει να 

κατανοοφν, ϊςτε να ανταποκρίνονται ςτισ απαιτιςεισ του. Ψοφτο μπορεί να ςυμβεί, 

μόνο αν αναπτφξουν εκείνεσ τισ επάρκειεσ και τισ ικανότθτεσ που κα τουσ 

επιτρζψουν να μακαίνουν και να μορφϊνονται ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ τουσ. Σ 

Carl Rogers γράφει: «Σ μόνοσ άνκρωποσ που είναι μορφωμζνοσ, είναι ο άνκρωποσ 

που ζχει μάκει πϊσ να μακαίνει· ο άνκρωποσ που ζχει μάκει πϊσ να προςαρμόηεται 

και να αλλάηει· ο άνκρωποσ που ζχει ςυνειδθτοποιιςει ότι καμιά γνϊςθ δεν είναι 

βζβαιθ και ότι μόνο θ διαδικαςία αναηιτθςθσ τθσ γνϊςθσ προςφζρει αςφαλι 

βάςθ». Πζςα ςε ζνα τζτοιο πλαίςιο, το πρϊτο μζλθμα και το κφριο προςδοκϊμενο 

κάκε ςφγχρονθσ εκπαιδευτικισ αλλαγισ, άρα και τθσ ελλθνικισ, είναι θ ανάπτυξθ 

αυτϊν των ικανοτιτων. Χτθ βάςθ αυτισ τθσ εκπαιδευτικισ ςτροφισ ςτισ ικανότθτεσ 

και τισ επάρκειεσ των μακθτϊν, μποροφμε να εντοπίςουμε κεμελιακζσ αλλαγζσ 

ςτθν ίδια τθ κεϊρθςθ για τθ φφςθ τθσ γνϊςθσ, τθσ μάκθςθσ, του μακθτι και τθσ 

εκπαίδευςθσ, τισ οποίεσ κα επιχειριςουμε να αναδείξουμε ςε αυτιν τθν ενότθτα. 

Χτθ ςυνζχεια, κα είναι ευκολότερο να αναφερκοφμε και να εξειδικεφςουμε ςτισ 

ικανότθτεσ και τισ επάρκειεσ που προςδοκοφμε από τον κρθςκευτικά εγγράμματο 

μακθτι του ελλθνικοφ ςχολείου, αλλά και ςτισ αρχζσ που χρειάηεται να διζπουν τθ 

κρθςκευτικι μάκθςθ ςτο πλαίςιο του ΠτΚ.  

 

3.1. Αλλάηοντασ απόψεισ για τθ φφςθ τθσ γνϊςθσ   

Θ πιο δθμοφιλισ κεωρία που επικράτθςε 

ςτθ ςφγχρονθ εκπαιδευτικι ςκζψθ είναι 

αυτι των Μορφϊν τθσ Γνϊςθσ, των  Paul 

Hirst & Richard Peters (The Logic of 

Education, 1970), ςφμφωνα με τθν οποία 

υπάρχουν επτά λογικά διακεκριμζνεσ 

«μορφζσ γνϊςθσ» και -για τθν κακεμιά 

από αυτζσ- ζνασ ιδιαίτεροσ τρόποσ 

προςζγγιςθσ και εμπειρίασ τθσ («τρόποσ 

γνϊςθσ»). Σι φυςικζσ επιςτιμεσ, για 

παράδειγμα, ςυνιςτοφν μια ιδιαίτερθ μορφι γνϊςθσ, θ δε επιςτθμονικι 

μεκοδολογία τουσ μασ παρζχει τον ξεχωριςτό εκείνον τρόπο με τον οποίο 
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        ΣΔΥΝΙΚΗ            ΔΡΜΗΝΔΤΣΙΚΗ  

          ΓΝΩΗ                      ΓΝΩΗ 

μποροφμε να τισ κατανοιςουμε, ενϊ είναι τελείωσ απρόςφορθ ςτο να μασ 

βοθκιςουν να κατανοιςουμε τισ Ξαλζσ Ψζχνεσ ι τθ Κρθςκεία. Αντίςτοιχα, θ 

μεκοδολογία τθσ κρθςκείασ δεν είναι ςε κζςθ να μασ βοθκιςει να αντιλθφκοφμε τθ 

μακθματικι, ι τθν ιςτορικι μορφι γνϊςθσ.   

Χτθ ςχολικι ςυνάφεια, θ αποδοχι αυτισ τθσ αντίλθψθσ για τισ «μορφζσ 

γνϊςθσ» ςυνοδεφεται από μιαν ζμφαςθ ςτθν ιδιαιτερότθτα του κάκε γνωςτικοφ 

αντικειμζνου, αλλά και από μια 

αυκαίρετθ διάκριςι τουσ ςε «ανϊτερα» 

και «κατϊτερα», «δφςκολα» ι «εφκολα» 

μακιματα. Επιπλζον, αναπτφςςεται ςτο 

ςχολείο μια ποικιλία από μεκόδουσ, 

κακεμία από τισ οποίεσ αρμόηει 

αποκλειςτικά και μόνο ςτο αντίςτοιχο 

γνωςτικό αντικείμενο. Θ αντίλθψθ αυτι 

ςχετίηεται ςτενά με τισ μακθςιακζσ 

επιλογζσ τθσ ςχολικισ κρθςκ. εκπ/ςθσ 

και τθν περίφθμθ ςφνδεςι τθσ με τθ κρθςκευτικι «εμπειρία» και το «βίωμα», που 

κεωρικθκε ο πλζον αρμόδιοσ –και ςυχνά ο μοναδικόσ– τρόποσ προςζγγιςθσ τθσ 

κρθςκευτικισ γνϊςθσ.  Υρόκειται για όρο που ςταδιακά -όπωσ είδαμε ςτθν ενότθτα 

για τισ ευρωπαϊκζσ και τισ ελλθνικζσ εξελίξεισ ςτο ΠτΚ- απομάκρυνε τθ κρθςκ. 

εκπ/ςθ από τθν τεκμθριωμζνθ ακαδθμαϊκι μελζτθ και εκπαιδευτικι επεξεργαςία 

τθσ κρθςκείασ ςτο πλαίςιο του ςχολείου.   

Χτθ δεκαετία του ’70 άρχιςε να αμφιςβθτείται θ κεωρία των Μορφϊν τθσ 

Γνϊςθσ και κυρίωσ θ άποψθ ότι θ γνϊςθ κάκε μακιματοσ οικοδομείται ανεξάρτθτα 

από τα άλλα. Χθμαντικοί κεωρθτικοί τθσ εκπαίδευςθσ (L. Stenhouse) υποςτιριξαν 

ότι θ εκπαίδευςθ είναι μία και απαράλλακτθ ανεξάρτθτα από το αντικείμενό τθσ. 

Ψθν ίδια εποχι, όπωσ ιδθ είδαμε ςτθν 1θ ενότθτα, ο εκπαιδευτικόσ κόςμοσ είχε 

αρχίςει να αμφιςβθτεί τθ «νοικοκυρεμζνθ» ςχθματοποίθςθ ςκοπϊν και ςτόχων τθσ 

ςχολικισ μάκθςθσ (λ.χ. ταξινομία Β. Bloom). Σ Elliot Eisner διακιρυττε ότι ςτθν 

ανκρϊπινθ εμπειρία τόςο το λεγόμενο γνωςτικό (αντικειμενικό-ποςοτικό) πεδίο 

όςο και το ςυναιςκθματικό (υποκειμενικό-ποιοτικό) είναι μζρθ τθσ ίδιασ 

πραγματικότθτασ και ότι οι κεωρίεσ που τα διαχωρίηουν δθμιουργοφν ςυγχφςεισ, 

παραπλανοφν και τελικά ακυρϊνουν ζνα καλό ΑΥ. Θ προειδοποίθςθ του Eisner, ότι 

«οποιοδιποτε γνωςτικό αντικείμενο δικαιϊνει τθν φπαρξι του αυτοαναφερόμενο 

και αυτοπεριοριηόμενο ςτο υποκειμενικό «βαςίλειο» τθσ εμπειρίασ και του 

βιϊματοσ, είναι καταδικαςμζνο να περικωριοποιθκεί ςτο ςχολικό ΑΥ» αποκτά 

ιδιαίτερθ ςθμαςία για τθ ΚΕ.  
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Χτο τζλοσ τθσ δεκαετίασ του ’70, ο Jurgen Habermas αναπτφςςει μια νζα 

κεωρία για τθ Γνϊςθ, αρκετά διαφορετικι από αυτιν των Hirst & Peters. Υιο 

ςυγκεκριμζνα για τον Habermas θ γνϊςθ είναι το αποτζλεςμα τθσ ανκρϊπινθσ 

δράςθσ θ οποία υποκινείται από ςυγκεκριμζνεσ ανάγκεσ και ενδιαφζροντα. Αυτζσ 

οι ανάγκεσ και τα ενδιαφζροντα ορίηουν και μορφοποιοφν τον τρόπο που δομείται 

θ γνϊςθ ςτισ διάφορεσ ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ. Ξατά τθν άποψι του, θ μελζτθ 

κάκε γνωςτικισ περιοχισ αποκαλφπτει τρεισ ξεχωριςτοφσ τφπουσ ανκρϊπινου 

ενδιαφζροντοσ, με το κάκε ενδιαφζρον να οδθγεί ςε ζναν «τρόπο γνϊςθσ». Υιο 

ςυγκεκριμζνα:  

Ψο πρϊτο ενδιαφζρον αφορά ςτθ διάκεςθ για ζναν τεχνικό ζλεγχο που οδθγεί 

ςε ζναν εμπειρικό τφπο γνϊςθσ .  Υρόκειται για τθν επικυμία του μανκάνοντα 

να αποκτιςει κάποια βαςικι πλθροφόρθςθ, να γνωρίςει τουσ κανόνεσ και τουσ 

νόμουσ που διζπουν το γνωςτικό αντικείμενο. Αυτό για τθ κρθςκευτικι γνϊςθ 

μπορεί να ςθμαίνει: χριςθ κρθςκευτικοφ λεξιλογίου, πλθροφορίεσ για βαςικά 

γεγονότα και πρόςωπα, αναγνϊριςθ δομϊν και κανόνων μελζτθσ τθσ κρθςκείασ.  

Ψο δεφτερο ενδιαφζρον ζχει ζνα πιο πρακτικό χαρακτιρα και αφορά τισ πιο 

εςωτερικζσ διεργαςίεσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου, οι οποίεσ οδθγοφν ςε ζναν 

ερμθνευτικό τφπο γνϊςθσ .  Σ μανκάνων που αναπτφςςει αυτό το ενδιαφζρον, 

κζλει να ειςζλκει «εντόσ» του γνωςτικοφ αντικειμζνου: να κατανοιςει ςε βάκοσ 

διάφορα ηθτιματα και να τα ςυνδζςει μεταξφ τουσ, προκειμζνου να μπορζςει να 

«πράξει» ςυνειδθτά. Ωσ προσ τθ κρθςκευτικι γνϊςθ ειδικότερα, ο μακθτισ 

ενδιαφζρεται να ανακαλφπτει και να κατανοεί τθ ςθμαςία και τον ρόλο των 

κρθςκευτικϊν αφθγιςεων, γεγονότων, προςϊπων κ.ά. ςτθ ηωι των πιςτϊν και των 

κρθςκευτικϊν κοινοτιτων, αλλά και τθ δικι του.  

Χτο τρίτο ενδιαφζρον, που αποτελεί και το πιο χαρακτθριςτικό ςθμείο τθσ 

κεωρίασ, ο μανκάνων εκδθλϊνει μια χειραφετικι πρόκεςθ, αφοφ επιδιϊκει πλζον 

να διαμορφϊςει τθν προςωπικι του άποψθ και τθ δικι του αυτόνομθ αντίλθψθ για 

το γνωςτικό αντικείμενο, διαςφαλίηοντασ ταυτόχρονα ότι θ γνϊςθ που αποκομίηει 

είναι αξιόπιςτθ, αλθκινι και άξια λόγου. Για ζναν μακθτι που αναπτφςςει τζτοιεσ 

διακζςεισ, καμιά απόδειξθ δεν γίνεται εφκολα αποδεκτι, τίποτε δεν εκλαμβάνεται 

ωσ δεδομζνο, καμιά αυκεντία δεν κεωρείται απόλυτθ, ακόμθ κι αυτι του 

δαςκάλου. Σ τφποσ γνϊςθσ που υπθρετεί αυτό το χειραφετικό ενδιαφζρον είναι ο 

κριτικόσ  και αναςτοχαςτικόσ.  Ωσ προσ το ΠτΚ, μιλάμε για τον μακθτι που 

επιδιϊκει να διερευνιςει τθν αξία πολλϊν όψεων και διαςτάςεων (υπαρξιακϊν, 

θκικϊν, κοινωνικϊν, πολιτιςτικϊν κ.ά.) τθσ κρθςκείασ που μελετά και να βεβαιωκεί 

ότι αποκτά μια ακριβι αντίλθψι τθσ. Εφκολα αντιλαμβανόμαςτε πωσ γι’ αυτόν τον 

κριτικό τφπο γνϊςθσ, δεν επαρκοφν οι ςυνθκιςμζνεσ διδακτικζσ μεκοδολογίεσ 

(κατευκυνόμενοσ διάλογοσ ι ελεφκερθ ςυηιτθςθ). Σ μακθτισ κα χρειαςτεί να μπει 
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ςε «βακιά νερά»: να αναγνωρίςει και να κρίνει ςτερεότυπα (δικά του και άλλων), 

να ελζγξει με κριτιρια και να ανατρζψει βεβαιότθτεσ, να αντιπαρατεκεί με απόψεισ 

και να επιχειρθματολογιςει, να αναλφςει κζματα, να βγει ζξω από τθν τάξθ και να 

ερευνιςει, να πάρει ςυνεντεφξεισ από ανκρϊπουσ που επθρεάηονται προςωπικά 

από το ηιτθμα που μελετά, να λειτουργιςει ςυνεργατικά, να οργανϊςει δράςεισ 

και παρεμβάςεισ κ.ά.  

Αυτι θ χειραφετθτικι, ςτοχαςτικοκριτκι αντίλθψθ για τθ γνϊςθ και τθ μάκθςθ, 

θ οποία βρίςκεται ςτθ βάςθ τθσ Κριτικισ Θεωρίασ τθσ Εκπαίδευςθσ, δθμιοφργθςε 

ζνα πλαίςιο ερμθνείασ των Αναλυτικϊν Υρογραμμάτων και τθσ εκπαιδευτικισ 

πρακτικισ που ςυνδζεται ςτενά με πολλζσ από τισ κεμελιϊδεισ ιδζεσ που διζπουν 

το νζο ΥΧ του ΠτΚ (βλ. π.χ. τουσ ςκοποφσ του ΥΧ). Υιο ςυγκεκριμζνα: 

 Σ ςχεδιαςμόσ και θ «καταςκευι» του ΥΧ δεν μποροφν να διαχωριςτοφν από τθν 

πράξθ τθσ υλοποίθςισ του 

 Ψο ΥΧ δεν βαςίηεται ςε απόλυτεσ και τεχνοκρατικζσ προβλζψεισ, αλλά ςτθ δυναμικι 

των αλλθλεπιδράςεων και των διαδικαςιϊν μάκθςθσ   

 Θ μάκθςθ ςτο ΥΧ δεν είναι μάκθςθ πραγμάτων, αλλά διαδικαςία παραγωγισ 

νοιματοσ και αντιμετϊπιςθ των πραγματικϊν προβλθμάτων τθσ φπαρξθσ 

 Θ μακθςιακι διαδικαςία και το κοινωνικοπολιτιςμικό περιβάλλον κεωροφνται από 

το ΥΧ ωσ μια ολότθτα 

 Θ δράςθ, ι αλλιϊσ θ πράξθ, εντάςςεται ςτθ γνϊςθ ωσ οργανικι τθσ προζκταςθ, 

κακϊσ ςτόχοσ τθσ εκπαίδευςθσ είναι να αποκτιςουν οι μακθτζσ τθ δφναμθ, τθ 

κζλθςθ και τον τρόπο να βελτιϊςουν τθν ανκρϊπινθ κατάςταςθ.   

Ζνα ΥΧ που υπθρετεί ζνα τζτοιο είδοσ εκπαίδευςθσ ενκαρρφνει τουσ μακθτζσ 

να διαμορφϊνουν ελεφκερθ κρίςθ, να τροποποιοφνται ενςυνείδθτα και να 

πράττουν υπεφκυνα αντί να χειραγωγοφνται εφκολα και να αποδζχονται άκριτα. Γι’ 

αυτόν το λόγο, μπορεί να κεωρθκεί ωσ πραγματικά «θκικι» εκπαίδευςθ.  

  

3.2. Θ ζμφαςθ ςτθν απόκτθςθ ικανοτιτων 

Σι αλλαγζσ ςτθ κεϊρθςθ για τθ φφςθ τθσ γνϊςθσ ςυνδζονται ςτενότατα και με τισ 

αλλαγζσ ςτθν αντίλθψθ για τθ μάκθςθ, τον μακθτι και τθν εκπαίδευςθ. Θ ςχολικι 

εκπαίδευςθ δεν ςτοχεφει πλζον ςτθ μεταβίβαςθ ενόσ διδακτζου περιεχομζνου 

γνϊςεων, ικανοτιτων, αξιϊν και κατευκφνςεων, αλλά ςτθν ενδυνάμωςθ των 

μακθτϊν να οικοδομιςουν τθν προςωπικι τουσ ταυτότθτα και να ςυμμετζχουν ςε 

κοινωνικά και πολιτιςτικά δομθμζνεσ πρακτικζσ. Εντόσ αυτισ τθσ μεταμορφωτικισ 

κεϊρθςθσ τθσ εκπαίδευςθσ, θ μάκθςθ γίνεται πλζον αντιλθπτι όχι ωσ μια 

αποκλειςτικά γνωςτικι και ατομικιςτικι πράξθ, αλλά ωσ κατάκτθςθ ικανοτιτων και 

επαρκειϊν (γνωςτικϊν, δθμιουργικϊν, θκικϊν, κρθςκευτικϊν, εκφραςτικϊν κ.ά.) 
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που οδθγοφν ςτον κρθςκευτικό γραμματιςμό και ςτθν ολόπλευρθ ανάπτυξθ του 

ανκρϊπινου προςϊπου· με βάκοσ υπαρξιακό και δράςθ κοινωνικι.  

Είναι αλικεια πωσ υπάρχουν εκπαιδευτικοί που διατθροφν επιφυλάξεισ 

απζναντι ςε αυτι τθν «πρακτικι» ζμφαςθ τθσ μάκθςθσ. Κεωροφν πωσ με αυτόν τον 

τρόπο εκπίπτει από τθν «κακαρι» γνϊςθ και εργαλειοποιείται, ςτθν περίπτωςθ δε 

του ΠτΚ μειϊνεται θ αξία του κεολογικοφ γνωςτικοφ αντικειμζνου. Ωςτόςο, 

εξετάηοντασ προςεκτικά τθ μετακίνθςθ τθσ εκπαιδευτικισ ζμφαςθσ ςτισ ικανότθτεσ 

κα διαπιςτϊςουμε ότι ςε καμία περίπτωςθ δεν υπονοείται οφτε ςυνοδεφεται από 

απαξίωςθ των γνϊςεων. Αυτό που εξαίρεται είναι το γεγονόσ ότι οι μακθτζσ 

προςλαμβάνουν τισ γνϊςεισ, όχι για να «περάςουν» κάποιεσ εξετάςεισ, αλλά για να 

μποροφν - και να γνωρίηουν ότι μποροφν – και κζλουν να «κάνουν κάτι με αυτζσ» 

(με το «κάνουν» να μθ ςθμαίνει βζβαια μιαν απλι, χωρίσ νόθμα, δραςτθριότθτα). Θ 

ζμφαςθ λοιπόν μετακινείται από τθν κακεαυτι γνϊςθ και τθ μάκθςθ δεδομζνων, 

ςτθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ, ενηόρ τθσ οποίασ οι μακθτζσ αποκτοφν ικανότθτεσ και 

επάρκειεσ που τουσ επιτρζπουν να «μεταφράηουν» και να αξιοποιοφν με δυναμικι 

και προςωπικι ζμπνευςθ όςα μακαίνουν ςτα νζα και ςυχνά απρόβλεπτα δεδομζνα 

τθσ ηωισ τουσ. Τλεσ αυτζσ οι ικανότθτεσ μποροφν να καλλιεργοφνται με τθ 

ς υ μ μ ε τ ο χ ι  των μακθτϊν ςτθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ:  ςτθν 

ο ι κ ο δ ό μ θ ς ι  τθσ και ςτθν προςωπικι  ν ο θ μ α τ ο δ ό τ θ ς ι  τθσ.  

 

3.2.1.  Χυμμετζχοντασ ςτθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ 

Ξανείσ δεν μπορεί να αμφιςβθτιςει πόςο ςθμαντικό είναι για τουσ μακθτζσ να 

κατανοοφν τισ χριςτιανικζσ κζςεισ πάνω ςε μια ςειρά θκικϊν και δογματικϊν 

ηθτθμάτων. Πάλιςτα, ζνασ υπεφκυνοσ και φιλότιμοσ δάςκαλοσ πάντα βρίςκει 

τρόπουσ να βοθκιςει τουσ μακθτζσ του να πετφχουν μια τζτοια κατανόθςθ. Είναι 

ωςτόςο επίςθσ βζβαιο, πωσ θ κατανόθςθ αυτϊν των ηθτθμάτων δεν είναι αρκετι 

για να  λειτουργιςει θ ςυγκεκριμζνθ γνϊςθ «οργανικά» ςτθ ηωι παιδιϊν, που 

ςυνεχϊσ κατακλφηονται από κατακερματιςμζνεσ και αντιφατικζσ πλθροφορίεσ οι 

οποίεσ τουσ προκαλοφν ςφγχυςθ και πακθτικότθτα. Ψι χρειάηεται λοιπόν; Θ 

προςωπικι  ςυμμετοχι  των μακθτϊν ςτθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ είναι αυτι 

που κα τουσ προςφζρει ευκαιρίεσ και δυνατότθτεσ όπωσ: να διερευνιςουν και να 

αναγνωρίςουν οι ίδιοι με ποιον τρόπο και για ποιο λόγο ζνα κεολογικό ηιτθμα τουσ 

αφορά, είτε προςωπικά είτε ωσ ομάδα νζων ανκρϊπων· να διαμορφϊςουν ζνα 

πλαίςιο νοιματοσ για τθν επεξεργαςία του ηθτιματοσ εκφράηοντασ υπεφκυνεσ και 

εμπεριςτατωμζνεσ κρίςεισ που προκφπτουν από τθν προςωπικι τουσ αναμζτρθςθ 

και να διαλεχκοφν γφρω από αυτζσ· να αναγνωρίηουν τθν προζλευςθ, τθ φφςθ και 

τθν εγκυρότθτα των «πλθροφοριϊν» που χρθςιμοποιοφν· να ςυνειδθτοποιιςουν τι 

παραμζνει αναπάντθτο και αβζβαιο· τζλοσ, να κρίνουν τισ ςυνζπειεσ και τθ 
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δυναμικι τθσ δουλειάσ τουσ, για τον εαυτό τουσ και τθν ομάδα τθσ τάξθσ τουσ. Είναι 

ολοφάνερο πωσ, για να ςυμμετάςχουν ςτθ διαδικαςία αυτι, οι μακθτζσ χρειάηονται 

τόςο γλωςςολογικζσ ικανότθτεσ όςο και γνϊςεισ, κακϊσ τίποτε δεν μπορεί να γίνει 

χωρίσ αυτζσ. Σ ςθμερινόσ μεγάλοσ ςτόχοσ όμωσ είναι αφενόσ να κατακτιςουν τθ 

κρθςκευτικι γλϊςςα και αφετζρου να προςεγγίςουν τισ γνϊςεισ προςωπικά και 

διαπροςωπικά: να τισ δϊςουν νόθμα, να τισ μετατρζψουν ςε κριτιρια ηωισ  και να 

επανζρχονται ςε αυτζσ «ξαναδιαβάηοντασ» και επανερμθνεφοντάσ τεσ.  

Είναι γεγονόσ ότι τζτοιου είδουσ ικανότθτεσ δεν μποροφν να διδαχκοφν 

κεωρθτικά. Σ μόνοσ τρόποσ να τισ αποκτιςουν οι μακθτζσ είναι θ ενεργόσ 

ςυμμετοχι τουσ ςε ςχετικζσ δραςτθριότθτεσ. Ο.χ. επιδιϊκοντασ τθν ανάπτυξθ τθσ 

ικανότθτασ για διερεφνθςθ και αξιολόγθςθ φυςικά οι μακθτζσ χρειάηεται να 

γνωρίηουν ότι ωσ προσ τθν ζρευνα υπάρχουν ςτάδια που πρζπει να ακολουκθκοφν 

(ςχεδιαςμόσ, διεξαγωγι, ςφνταξθ αναφοράσ), ωσ προσ δε τθν αξιολόγθςθ ότι 

χρειάηεται να εκτιμιςουν και να ςτακμίςουν τισ διάφορεσ εκδοχζσ τεκμθριϊνοντασ 

τα ςυμπεράςματά τουσ. Ωςτόςο αυτι θ γνϊςθ δεν αρκεί για καταφζρουν οι 

μακθτζσ να διερευνιςουν και να αξιολογιςουν ζνα ηιτθμα. Κα χρειαςτεί 

οπωςδιποτε να ςυμμετάςχουν ςε ςχετικζσ δράςεισ. Άλλωςτε θ ςφγχρονθ 

εκπαιδευτικι ζρευνα ζχει οδθγθκεί ςτο ςυμπζραςμα πωσ τα παιδιά είναι 

ενεργθτικά ςυνδεδεμζνα με τθ μάκθςι τουσ. Επιπλζον, κακϊσ ζχουν τθν πρόκεςθ 

να ενςωματϊνουν ςε ζνα νοθματοδοτθμζνο ςχιμα ο,τιδιποτε ειςδφει ςτθν 

εμπειρία τουσ, μακαίνουν καλφτερα όταν ζχουν τθν ικανότθτα να αναγνωρίηουν το 

πϊσ μακαίνουν. Τταν λοιπόν οι μακθτζσ αποκτοφν ικανότθτεσ αξιολόγθςθσ τθσ 

καταλλθλότθτασ των πλθροφοριϊν/γνϊςεων που αποκτοφν, όταν παρακολουκοφν 

τθν πρόοδό τουσ ζτςι ϊςτε να διαπιςτϊνουν τισ αδυναμίεσ τουσ, να ηθτοφν τθν 

απαιτοφμενθ βοικεια και να ανακεωροφν τθ δουλειά τουσ υπό το φωσ νζων 

γνϊςεων, είναι ςίγουρο πωσ αποκτοφν νοθματοδοτθμζνθ, ουςιαςτικι και 

αποτελεςματικι μάκθςθ.  Θ ικανότθτα του να «γνωρίηω πϊσ να γνωρίηω» 

διαμορφϊνει μακθτζσ, οι οποίοι αναπτφςςουν κριτικζσ ικανότθτεσ και ςτάςεισ και 

ωσ προσ το γνωςτικό αντικείμενο και ωσ προσ τθ ηωι. Άλλωςτε, ςτο ςχολείο 

«διδάςκουμε ζνα αντικείμενο όχι για να δθμιουργιςουμε μικρζσ ηωντανζσ 

βιβλιοκικεσ πάνω ς’ αυτό, αλλά για να καταςτιςουμε τον μακθτι ικανό να ςκεφτεί 

«μακθματικά» για τον εαυτό του, να κεωριςει τα κζματα τθσ ιςτορίασ όπωσ τα 

κεωρεί ζνασ ιςτορικόσ, να λάβει μζροσ ςτθ διαδικαςία απόκτθςθσ τθσ γνϊςθσ. Ψο 

να γνωρίηει κανείσ ςυνιςτά μια διαδικαςία, όχι ζνα προϊόν» (J. Bruner, Towards a 

Theory of Instruction, 1966). 
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3.2.2.  Σικοδομϊντασ τθ μάκθςθ 

Θ εικόνα του μακθτι ωσ πρόςωπο που «οικοδομεί» ενεργθτικά τθ μάκθςι του 

αλλθλεπιδρϊντασ με το περιβάλλον του, αποκτϊντασ ικανότθτεσ και 

αναπτφςςοντασ ςτάςεισ βρίςκεται ςτο κζντρο τθσ ςφγχρονθσ εκπαίδευςθσ. «Θ 

μάκθςθ δεν πρζπει απλϊσ να μασ πάει κάπου· πρζπει επίςθσ να μασ επιτρζψει 

αργότερα να προχωριςουμε παραπζρα με μεγαλφτερθ ευκολία» (J. Bruner, The 

Process of Education).  Θ αντίλθψθ αυτι αναδεικνφει τθ ςθμαςία τθσ κατανόθςθσ 

των γενικϊν ιδεϊν και των αρχϊν του κάκε μακιματοσ και των μεταξφ τουσ 

ςυςχετιςμϊν, δθλαδι τθσ κατανόθςθσ τθσ δομισ τθσ γνϊςθσ. Τπωσ φαίνεται, οι 

μακθτζσ μποροφν από πολφ μικρι θλικία να οικειϊνονται τθ δομι και να 

κατανοοφν πϊσ λειτουργεί θ επιςτιμθ του κάκε γνωςτικοφ αντικειμζνου, αρκεί οι 

γνϊςεισ να προςαρμόηονται ςτο ςτάδιο ανάπτυξισ τουσ. Θ διευκόλυνςθ του 

«χτιςίματοσ» τθσ δομισ του κάκε μακιματοσ ςχετίηεται με τον τρόπο 

παρουςίαςθσ  τθσ γνϊςθσ, τθν οικονομία  τθσ και τθν ιςχφ  τθσ. Υιο 

ςυγκεκριμζνα: ωσ προσ τον τρόπο παρουςίαςθσ των γνϊςεων, τα μικρά παιδιά 

μακαίνουν αποτελεςματικά κακϊσ εξερευνοφν εμπειρίεσ δικζσ τουσ και του κόςμου 

που τα περιβάλλει και ςυνειδθτοποιοφν ςυναιςκιματα και ςκζψεισ που παράγει 

όλθ αυτι θ διαδικαςία. Επομζνωσ, τα περιεχόμενα και θ διδαςκαλία κα πρζπει να 

αναπτυχκοφν γφρω από αυτόν τον άμεςο κόςμο των μικρϊν μακθτϊν. Ψα 

μεγαλφτερα παιδιά (ςτθ γυμναςιακι βακμίδα) διευρφνουν ςταδιακά τουσ ορίηοντζσ 

τουσ, κακϊσ αρχίηουν να κεωροφν με πιο αντικειμενικό και αμερόλθπτο τρόπο τουσ 

άλλουσ ανκρϊπουσ, παρατθρϊντασ τον τρόπο που ςυμπεριφζρονται και 

ςυλλζγοντασ πλθροφορίεσ γφρω από τον τρόπο που χρθςιμοποιοφν π.χ. τα 

ςφμβολα και τισ τελετουργίεσ για να εκφράςουν ςθμαντικζσ ιδζεσ. Θ ζμφαςθ ςτθν 

ανάπτυξθ πιο αφθρθμζνων ιδεϊν αφορά ςτθ λυκειακι βακμίδα.    

 Υροκειμζνου ο μακθτισ να καταφζρει να δομιςει τισ γνϊςεισ του, ςθμαντικι 

είναι και θ «οικονομία» τουσ, θ ποςότθτα δθλαδι των πλθροφοριϊν που ζχει να 

επεξεργαςτεί. Ωςτόςο εδϊ χρειάηεται πολλι προςοχι, κακϊσ ςυχνά οι 

εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται ωσ «οικονομικι» γνϊςθ κάποιεσ ςφντομεσ 

διατυπϊςεισ και οριςμοφσ ι περιλιψεισ που ςυμπυκνϊνουν αναφομοίωτεσ 

γνϊςεισ. Ζτςι, λ.χ. φαίνεται αρκετά «οικονομικό» να αναφερκείσ ςτθν Ενςάρκωςθ 

ωσ «τθν πίςτθ ότι ο Κεόσ ζγινε άνκρωποσ ςτο πρόςωπο του Λθςοφ Χριςτοφ». 

Ωςτόςο, αν αυτόσ ο ςφντομοσ «οριςμόσ» παρουςιαςκεί ςε μακθτζσ Δθμοτικοφ και 

Γυμναςίου, είναι ςίγουρο ότι δεν κα λειτουργιςει αποτελεςματικά με κανζναν 

τρόπο. Αντίκετα, κα απαιτθκεί εκτεταμζνθ και εξονυχιςτικι διαδικαςία από τουσ 

ίδιουσ τουσ μακθτζσ για να ανακαλφψουν τθ ςθμαςία που θ Ενςάρκωςθ ζχει για 

τουσ Χριςτιανοφσ. Αυτι θ προςπάκεια μπορεί να αναγνωριςκεί ςτο ΥΧ κακϊσ 

ξεκινϊντασ με τουσ μικροφσ μακθτζσ από τθν εμπειρία τθσ γιορτισ των 
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Χριςτουγζννων (Γ3), περνάμε ςτθ γνϊςθ τθσ επίγειασ ηωισ, του Χταυροφ και τθσ 

Ανάςταςθσ του Χριςτοφ (Γ5, Γ6, Δ3). Τλθ αυτι θ ςταδιακι προςζγγιςθ κακιςτά ςτθ 

γυμναςιακι βακμίδα τουσ μακθτζσ ικανοφσ όχι μόνο να κατανοιςουν χριςτολογικά 

ηθτιματα (Β1, Β2) αλλά και να επεξεργαςτοφν τισ ανκρωπολογικζσ τουσ ςυνζπειεσ 

(Β3) Χυνακόλουκα, είναι απαραίτθτο οι μακθτζσ να αρχίηουν τθν επεξεργαςία τουσ 

από ζνα ςτάδιο λιγότερθσ οικονομίασ, εξερευνϊντασ και επιλζγοντασ ςπουδαία 

γεγονότα και δεδομζνα από τισ πθγζσ. Ψζλοσ, θ δόμθςθ τθσ γνϊςθσ αποκτά ιςχφ 

ςτον βακμό που ενδυναμϊνει τον μακθτι να κάνει ςυνδζςεισ και να επαλθκεφει 

ςχζςεισ μεταξφ των ηθτθμάτων τα οποία με μια πρϊτθ ματιά δεν φαίνεται να 

ςυνδζονται κακόλου. Υ.χ. ςτθ ΚΕ Α2 προτείνεται μια επεξεργαςία τθσ 

«ςυνάντθςθσ» βαςιςμζνθ πάνω ςτισ εμπειρίεσ των μακθτϊν, θ οποία μπορεί να 

αναδείξει όχι μόνον τθ δυναμικι των ςυνκζςεων αλλά και τισ διακινδυνεφςεισ και 

τισ εκτροπζσ των ςυναντιςεων και επιρροϊν. Τλθ αυτι θ εργαςία ςε ζνα πρϊτο 

επίπεδο μπορεί να λειτουργιςει ωσ «άνοιγμα» των μακθτϊν ςτο ηιτθμα τθσ 

«ςυνάντθςθσ» Χριςτιανιςμοφ-Ελλθνιςμοφ και να διευκολφνει τθν προςζγγιςθ ενόσ 

απαιτθτικοφ κζματοσ. Χε ζνα δεφτερο ωςτόςο επίπεδο και κακϊσ οι μακθτζσ κα 

επεξεργάηονται το κατεξοχιν «κρθςκευτικό» ηιτθμα ςίγουρα κα ανακαλφψουν 

ςυνδζςεισ των εμπειριϊν τουσ με τισ ιδζεσ του ηθτιματοσ. Ψο αποτζλεςμα κα είναι 

μια εμπλουτιςτικι, διευρυμζνθ και εξαιρετικά δθμιουργικι κεϊρθςθ και των δφο 

περιοχϊν. 

Θ οικείωςθ των μακθτϊν με τθ δομι τθσ κρθςκευτικισ μάκθςθσ είναι 

ςθμαντικι για πολλοφσ λόγουσ: α) Ξατανοϊντασ οι μακθτζσ τα κεμελιϊδθ, είναι ςε 

κζςθ να αντιλθφκοφν ςτθ ςυνζχεια ςυνολικότερα το ηιτθμα. Αν, για παράδειγμα,  

ςυνειδθτοποιιςουν πωσ οι άνκρωποι γιορτάηοντασ εκφράηουν κάτι ςθμαντικό για 

τθ ηωι τουσ (π.χ. Γ2, Γ3, Γ6), προετοιμάηονται να αναγνωρίςουν ςτθ ςυνζχεια τθν 

ουςία μιασ κρθςκευτικισ τελετουργίασ (π.χ. τθσ Κείασ Ευχαριςτίασ, Ε4)· β) Θ 

κατανόθςθ των κεμελιωδϊν αρχϊν και ιδεϊν διευκολφνει τθ μετάβαςθ από το ζνα 

κζμα ςτο άλλο και τθ ςταδιακι διεφρυνςθ τθσ μάκθςθσ. Ο.χ. αν ζνασ μακθτισ 

κατανοιςει ότι οι κζςεισ των κρθςκειϊν πάνω ςε κεμελιϊδθ ερωτιματα τθσ 

ανκρϊπινθσ ηωισ εκφράηονται ςτισ ιδζεσ-κλειδιά τθσ και ότι αυτζσ οι ιδζεσ-κλειδιά 

μποροφν να διερευνϊνται ςε χειροπιαςτζσ όψεισ τθσ κρθςκείασ -όπωσ είναι οι 

γραφζσ και οι γιορτζσ-, τότε ο μακθτισ αποκτάει εφόδια μελζτθσ τθσ κρθςκευτικισ 

πίςτθσ (βλ. παρακάτω ΥΛΡΑΞΑ)· γ) Είναι γνωςτό, ότι πλθροφορίεσ και γνϊςεισ που 

δεν παρουςιάηονται δομθμζνα, γριγορα κα ξεχαςτοφν. 
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Θ ολοκλθρωμζνθ οικοδόμθςθ τθσ γνϊςθσ δεν εξαντλείται βζβαια ςτθν κατανόθςθ 

τθσ δομισ τθσ και μόνο, αλλά ςυνδζεται με τθν ανάπτυξθ ικανοτιτων όπωσ θ 

φανταςία, θ επινόθςθ, θ ςυμμετοχι ςε διαλόγουσ κ.ά. που ωκοφν τουσ μακθτζσ να 

υπερβαίνουν τισ αποδείξεισ που πθγάηουν από το υλικό τουσ και «να παράγουν 

καλά ερωτιματα και να δθμιουργοφν ενδιαφζρουςεσ υποκζςεισ» (Bruner, 1966). 

Πε αυτόν τον τρόπο αναπτφςςουν κριτικι ικανότθτα και κετικι ςτάςθ απζναντι 

ςτθ μάκθςθ.                       

 

3.2.3.  Πακαίνοντασ με νόθμα 

Πιλϊντασ για «μάκθςθ με νόθμα» χρειάηεται να κεωριςουμε το «νόθμα», πζρα 

από τθν απλι κατανόθςθ, ωσ μια ςυνεχι διαδικαςία κατά τθν οποία το άτομο που 

μακαίνει δθμιουργεί όλο και περιςςότερουσ ςυςχετιςμοφσ των γνϊςεϊν του, 

φτάνοντασ να καταςκευάςει ζνα ςυνεκτικό όλον, ςτο οποίο ςυμπεριλαμβάνει και 

τον εαυτό του. Υολφ ςυχνά, μιλϊντασ για τθ ςχολικι ΚΕ, υπογραμμίηουμε πωσ 

ςχετίηεται με τισ αναηθτιςεισ των μακθτϊν για νόθμα, αξία και ςκοπό τθσ ηωισ. 

Σφείλουμε ωςτόςο να μθν ξεχνάμε πωσ πρόκειται για μια ςτόχευςθ που είναι 

υπόκεςθ ολόκλθρου του ΥΧ, κακϊσ κάκε μάκθμα ζχει τθν ευκφνθ και τθ 

δυνατότθτα να ςυνειςφζρει ςε αυτό. Άλλωςτε θ εκπαίδευςθ ςυνολικά βαςίηεται 

ςτθν αναηιτθςθ και οικοδόμθςθ νοιματοσ. Υοια είναι λοιπόν θ ιδιαίτερθ 

ςυνειςφορά τθσ μελζτθσ τθσ κρθςκείασ ςτθν αναηιτθςθ νοιματοσ από τουσ 

μακθτζσ; Κα μποροφςαμε ςχθματικά να περιγράψουμε αυτι τθ ςυνειςφορά, μζςα 

από ζνα ςχεδιαςμζνο και ςυςτθματικό πρόγραμμα ανάπτυξθσ επαρκειϊν που 

επιτρζπουν ςτουσ μακθτζσ να μποροφν:  

 Ρα κεωροφν κριτικά τα πιςτεφω και τισ αξίεσ τουσ (όχι μόνο να τα 

αναγνωρίηουν, αλλά επίςθσ και να αναρωτιοφνται «γιατί ζχω αυτζσ οι αξίεσ 

και τα πιςτεφω;») 

 Ρα εκφράηουν τεκμθριωμζνεσ γνϊμεσ ςε κρθςκευτικά και θκικά ηθτιματα 

 Ρα εξθγοφν και να κρίνουν τισ προςωπικζσ και κοινωνικζσ εφαρμογζσ τθσ 

κρθςκευτικισ δζςμευςθσ. 

Είναι ολοφάνερο ότι μια τζτοια διαδικαςία νοματοδότθςθσ τθσ κρθςκείασ 

εκτείνεται και ςτθ διερεφνθςθ των κρθςκευτικϊν και θκικϊν διαςτάςεων τθσ 

- Υοια είναι τα κεντρικά πιςτεφω ι οι ιδζεσ «κλειδιά»; 

- Υϊσ αυτά τα πιςτεφω εκφράηονται ςτισ ιερζσ γραφζσ; 

- Υοιεσ πρακτικζσ μποροφν να παρατθρθκοφν εντόσ τθσ κρθςκείασ και πϊσ αυτζσ 

ςχετίηονται με τισ ιδζεσ «κλειδιά»; 

- Ψι ςυνειςφζρουν τα πιςτεφω, οι ιδζεσ και οι πρακτικζσ ςτθν κατανόθςι μασ των 

ανκρϊπινων εμπειριϊν που υπόκεινται ςε αυτζσ; 
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προςωπικισ ανάπτυξθσ και τθσ κοινωνικισ ςυνειδθτοποίθςθσ του μακθτι. Γι’ αυτό 

απαιτοφνται δραςτθριότθτεσ που όχι απλά κεντρίηουν το ενδιαφζρον του, αλλά του 

δίνουν τθ δυνατότθτα να δθμιουργιςει εμπειρίεσ που αφυπνίηουν τον νου, τθν 

καρδιά και τθν ψυχι του· δθλαδι, εμπειρίεσ με νόθμα. Ξακϊσ τζτοιεσ 

δραςτθριότθτεσ εμπλζκονται με ηθτιματα ταυτότθτασ, προςωπικϊν ςχζςεων, 

κρίςεων και ςθμαςϊν αναδεικνφουν ερωτιματα εξαιρετικά προςωπικά (βλ. 

ΥΛΡΑΞΑ) και γι’ αυτό απαιτοφν προςεκτικοφσ και ευαίςκθτουσ χειριςμοφσ από τον 

εκπαιδευτικό. Ωςτόςο, ςε ζνα τζτοιο πλαίςιο παραγωγισ νοιματοσ οι μακθτζσ 

αναπτφςςουν όχι μόνο ςτοχαςτικοκριτικζσ ικανότθτεσ και ςτάςεισ, αλλά και κίνθτρα 

και διακζςεισ για να ςυνειςφζρουν ςτθ βελτίωςθ τθσ ανκρϊπινθσ ηωισ και του 

κόςμου (π.χ. Α3/ςχζςθ του ανκρϊπου με τθν κτίςθ, Β4/ο ςεβαςμόσ τθσ ετερότθτασ, 

Γ Γ/ςίου 6/ θ ελπίδα ςτισ κρθςκείεσ και το αίτθμα τθσ μεταμόρφωςθσ). Άλλωςτε το 

κίνθτρο για τθ μάκθςθ προχποκζτει πίςτθ ςτθ δυνατότθτα τθσ βελτίωςθσ τθσ 

ανκρϊπινθσ φπαρξθσ. 

Πίνακας 3.1 

Ερωτιματα 

ταυτότθτασ 

- Υϊσ είμαι ςτ’ αλικεια; 

- Υϊσ νιϊκω για τον εαυτό μου; 

- Υϊσ με βλζπουν οι άλλοι; 

- Υϊσ νιϊκω για τουσ άλλουσ; 

- Ψι είδουσ άνκρωποσ κα ικελα να είμαι; 

Ερωτιματα 

ςχζςεων 

- Υϊσ ςυμπεριφζρομαι ςτουσ άλλουσ; 

- Υϊσ ενεργοφν οι άλλοι απζναντί μου; 

- Γιατί ενεργϊ ζτςι απζναντι ςτουσ άλλουσ; 

- Υοιο είναι το ςωςτό για μζνα; 

Ερωτιματα 

ςθμαςίασ 

- Γιατί πιςτεφω αυτό; 

- Γιατί κεωρϊ ότι αυτό ςτο οποίο πιςτεφω είναι πολφ ςθμαντικό; 

- Γιατί κεωρϊ πολφ ςπουδαίο αυτό το πρόςωπο ι τθν ομάδα; 

- Για ποιο πράγμα αξίηει κανείσ να ηει; 

- Υοιον καυμάηω; Χε τι πιςτεφει; Ψι απόψεισ για τθ ηωι και τον εαυτό 

του ζχει;  

Ερωτιματα 

κριτικισ 

προςζγγιςθσ 

- Είναι αυτά τα πιςτεφω, αξίεσ και πρακτικζσ ελκυςτικζσ για μζνα; 

- Εάν τα αποδεχόμουν, ςε τι κα διαφοροποιοφςε τθν προςωπικι μου 

ηωι / τθ ςχζςθ μου με τουσ άλλουσ / τθν άποψι μου για τθ ηωι; 

- Πε βοθκοφν να ςυναιςκανκϊ τθ ανκρϊπινθ ηωι και τισ ανκρϊπινεσ 

ςχζςεισ; 

- Χυνάδουν με ό,τι γνωρίηω για τον κόςμο από τθν εμπειρία μου; 

- Ψι εναλλακτικζσ απόψεισ υπάρχουν; 

 



Σδθγόσ Εκπαιδευτικοφ ςτα Κρθςκευτικά Δθμοτικοφ και Γυμναςίου 

91 

 

Θ οικοδόμθςθ μ ά κ θ ς θ σ  μ ε  ν ό θ μ α , θ οποία βρίςκεται ςτο κζντρο τθσ 

προςζγγιςθσ του Ausebel, μασ ενδιαφζρει ςτον βακμό που ςχετίηεται με τθν 

προςζγγιςθ τθσ νζασ γνϊςθσ, όπωσ αυτι οργανϊνεται ςτο νζο ΥΧ του ΠτΚ. Σ 

Ausebel υπογραμμίηει ότι αυτι «ςυμβαίνει», όταν οι μακθτζσ καταφζρουν να 

ςυνδζςουν τισ νζεσ πλθροφορίεσ και γνϊςεισ με τισ ιδθ υπάρχουςεσ γνϊςεισ και 

εμπειρίεσ τουσ: «Αν κα ζπρεπε να ςυμπυκνϊςουμε όλθ τθν εκπαιδευτικι 

ψυχολογία ςε μια και μόνο αρχι κα μποροφςαμε να ποφμε αυτό: βρείτε τι ξζρει 

ιδθ ο μακθτισ και διδάξτε τον κατάλλθλα!» Υροκειμζνου να διευκολυνκεί θ 

παραγωγι τθσ μάκθςθσ με νόθμα ο Ausebel αναδεικνφει κάποιεσ αρχζσ:  

α) να εξοικειωκοφν οι μακθτζσ με τισ κεντρικζσ ιδζεσ τθσ περιοχισ που 

μελετοφν και να μποροφν να αναγνωρίηουν τισ ιδζεσ-κλειδιά του κάκε 

ηθτιματοσ·  

β) να ενκαρρφνονται για να επαναδιατυπϊνουν νζεσ ιδζεσ και προτάςεισ με 

δικά τουσ λόγια·  

γ) ςτθν παρουςίαςθ του νζου υλικοφ, ο δάςκαλοσ κα πρζπει να ςζβεται τουσ 

περιοριςτικοφσ όρουσ που τίκενται από τθ γενικι αναπτυξιακι ετοιμότθτα 

των μακθτϊν και να χρθςιμοποιεί τουσ προκαταβολικοφσ οργανωτζσ 

(advance organizers). Σι προκαταβολικοί οργανωτζσ είναι ειςαγωγικζσ 

ςυνόψεισ που παράγουν πλαίςια ςφνδεςθσ των ιδεϊν και των ςχζςεων που 

κα αναπτυχκοφν αργότερα ςτθ διάρκεια τθσ διδαςκαλίασ. Υρόκειται για μια 

«ςκαλωςιά» ςτθν οποία ο μακθτισ μπορεί να ςτθρίξει τθ νζα γνϊςθ και 

αποτελοφν ςοβαρό μζςο για τθν οικοδόμθςθ μάκθςθσ με νόθμα. Βλ. 

παράδειγμα ςτον Πίνακα 3.2. 

Ζνα παράδειγμα για τθ ΘΕ 3 τθσ Αϋ Γυμναςίου 

Χτο κεντρικό πλαίςιο τθσ αριςτερισ ςτιλθσ του Πίνακα 3.2 αναγνωρίηουμε τισ 

ιδζεσ-κλειδιά τθσ ΚΕ τισ οποίεσ ζχουμε να επεξεργαςτοφμε. Σι ιδζεσ αυτζσ 

ςυνδζονται και κατανοοφνται ςε αναφορά με ςυγκεκριμζνεσ ΥΘΓΕΧ και ΥΦΑΞΨΛΞΕΧ 

των πιςτϊν.  

Τλεσ αυτζσ οι διαςυνδζςεισ κα αναδειχκοφν με τθν επεξεργαςία μιασ ςειράσ 

ΕΦΩΨΘΠΑΨΩΡ / ΗΘΨΘΠΑΨΩΡ που παρατίκενται ςτθ δεξιά ςτιλθ.  

Χε αυτιν τθν περίπτωςθ, ο δάςκαλοσ καταγράφει ςτον πίνακα τθν αριςτερι 

ςτιλθ ωσ προκαταβολικό οργανωτι, με τα διπλανά ερωτιματα / ηθτιματα να 

καταγράφονται κακϊσ τίκενται ςτθ διάρκεια τθσ διδαςκαλίασ.  

 

 

 



Σδθγόσ Εκπαιδευτικοφ ςτα Κρθςκευτικά Δθμοτικοφ και Γυμναςίου 

92 

 

Πίνακασ 3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΗΘΤΘΜΑΤΑ  

← Ηοφμε μόνο με ψωμί; 

← Ηοφμε μόνοι μασ ι με ςχζςεισ; 

← Θ ηωι μασ είναι κτιμα ι δϊρο; 

← Θ φφςθ είναι ιδιοκτθςία μασ; 

 

 

← Ψι μασ λζνε τα κείμενα για τθ ηωι των 

Χριςτιανϊν; 

← Πασ βοθκοφν ι όχι να κατανοιςουμε τθν 

Ευχαριςτία; 

 

 

← Υοιεσ δυςκολίεσ βλζπετε ςτο να πιςτζψει 

ςιμερα ζνασ άνκρωποσ ςτον Κεό ωσ Ψριάδα; 

← Θ κζςθ του μυςτθρίου ςτθ ηωι των Χριςτιανϊν 

← Ψα ερωτιματα και οι απόψεισ μασ για τθν 

ανκρϊπινθ ηωι 

← Υόςο ζτοιμοι είμαςτε για μια τζτοια 

προςφορά;  

 

3.3. Αρχζσ / κλειδιά για τθ κρθςκευτικι μάκθςθ του κρθςκευτικά 

εγγράμματου υποκειμζνου 

1. Θ κρθςκευτικι μάκθςθ που παράγεται εντόσ του ΠτΚ επιχειρεί τθν 

υπζρβαςθ τόςο τθσ κρθςκευτικισ απολυτότθτασ (ςυμμόρφωςθ με 

χριςτιανικζσ αξίεσ) όςο και τθσ ουδετερότθτασ (αντικειμενικι περιγραφι των 

κρθςκειϊν) και κινείται ςε μια κατεφκυνςθ λειτουργικι: βοθκά τουσ 

μακθτζσ να αναγνωρίςουν και να κατανοιςουν τθ λειτουργία και τισ 

επιδράςεισ τθσ κρθςκευτικισ πίςτθσ και τθσ κρθςκείασ ςτθ ηωι τουσ –

προςωπικι και κοινωνικι.  

2. Κεωρϊντασ τθ ΚΠ ωσ μια «ενεργθτικι κατανόθςθ των γνϊςεων, μια πράξθ 

που απαιτεί ανάπτυξθ ικανοτιτων» (M. Polanyi, Personal Knowledge), 

αναπτφςςεται ςτθ βάςθ τθσ παραδοχισ πωσ όλοι οι μακθτζσ κατζχουν 

ικανότθτεσ μάκθςθσ οι οποίεσ επιδζχονται ςυνεχοφσ βελτίωςθσ.   

3. Από τθ ςτιγμι που οι μακθτζσ προςζρχονται με διαφορετικά επίπεδα 

ικανοτιτων, θ επιτυχία τθσ κρθςκευτικισ μάκθςθσ, αλλά και τα κίνθτρα που 

κα αναπτφξουν για τθν οικοδόμθςι τθσ, βαςίηονται ςτθ χριςθ 

ενεργθτικϊν  και ςυμμετοχικϊν  διδακτικϊν διεργαςιϊν, κακϊσ και ςτθ 

ΙΔΕΕΣ - ΚΛΕΙΔΙΑ 
 

 Θ Χριςτιανικι Εκκλθςία είναι μια 
κοινότθτα ευχαριςτίασ 

 Σ Κεόσ ωσ Αγία Ψριάδα 

ΡΘΓΕΣ 
 

 Πυςτικόσ δείπνοσ 
 Υράξεισ 
 Οάβετε φάγετε 
 

ΡΑΚΤΙΚΕΣ 
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διαφοροποίθςθ  τθσ διδαςκαλίασ. Τλα δε αυτά χρειάηεται να 

οργανϊνονται με τρόπο που επιτρζπει ςτουσ μακθτζσ όχι μόνον να 

οικοδομοφν οι ίδιοι τθ μάκθςι τουσ, αλλά επιπλζον να κατανοοφν τθ 

λειτουργία και τθ ςθμαςία τθσ γνωςτικισ διεργαςίασ (μεταγνωςτικζσ 

δεξιότθτεσ) και να γεφονται τθν επιτυχία των προςπακειϊν τουσ.    

4. Για να είναι αποτελεςματικι για όλουσ τουσ μακθτζσ θ κρθςκευτικι μάκθςθ, 

πρζπει να βαςίηεται (και ςε επίπεδο ΑΥ και ςε επίπεδο διδαςκαλίασ) ςε 

δομθμζνα περιεχόμενα. Αυτι δε θ δομι πρζπει να είναι αναγνωρίςιμθ 

και εφλθπτθ και από τουσ μακθτζσ  και όχι μόνον από τουσ δαςκάλουσ. 

5. Θ καταλλθλότθτα και θ επιτυχία τθσ κρθςκευτικισ μάκθςθσ, κρίνεται από 

τον βακμό που ςυνειςφζρει ςτθν προςωπικι ανάπτυξθ  των μακθτϊν. Θ 

διαδικαςία τθσ προςωπικισ ανάπτυξθσ εντόσ του ΠτΚ ςχετίηεται με 

διδακτικζσ διεργαςίεσ που βοθκοφν τουσ μακθτζσ να αναπτφξουν ικανότθτεσ 

για προςωπικι αυτονομία, ςχζςεισ και ςυνεργαςία με άτομα και ομάδεσ, 

ευκφνθ για θκικζσ πράξεισ και εφρεςθ νοιματοσ και αξίασ ςτθ ηωι.   

6. Θ κρθςκευτικι μάκθςθ ςυνδζεται, πζρα από τθ γνϊςθ, και με τθν πράξθ  

των μακθτϊν ςε ζναν κόςμο αλλθλεπίδραςθσ, δθλαδι ςτον κοινωνικό και 

πολιτιςμικό χϊρο.    

7. Θ κρθςκευτικι μάκθςθ δεν είναι γραμμικι και χωρίσ προβλιματα. Γι’ αυτό 

χρειάηεται οι μακθτζσ να αςκοφνται ςτθν αντιφατικότθτα και ςτθν 

πολυςθμία των κρθςκευτικϊν ηθτθμάτων.  
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4. ΡΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΡΟΫΡΟΘΕΣΕΙΣ ΤΘΣ ΟΓΑΝΩΣΘΣ ΤΟΥ ΜΤΘ ΣΤΟ 
ΝΕΟ ΡΣ  
 

4.1. Ειςαγωγι 

Ξάκε προςπάκεια οργάνωςθσ ενόσ Υρογράμματοσ Χπουδϊν και κατ’ επζκταςθ 

δόμθςθσ μιασ νζασ διδακτικισ πρόταςθσ/προςζγγιςθσ ςτθρίηεται ςε κάποια κεωρία 

μάκθςθσ ι και ςτον ςυνδυαςμό κάποιων από αυτζσ. Πε δεδομζνο ότι το φαινόμενο 

τθσ μάκθςθσ αποτζλεςε αφετθρία για τθν διεξαγωγι πολλϊν ερευνϊν, αρκετζσ 

προτάςεισ για τθν οργάνωςθ και τθ διεξαγωγι τθσ διδαςκαλίασ ζκαναν τθν 

εμφάνιςι τουσ ςτθριηόμενεσ ςε αυτζσ. Θ ταξινόμθςθ των επιμζρουσ ερευνϊν μζςα 

από κατθγοριοποιιςεισ των κεωριϊν μάκθςθσ δθμιοφργθςε αντίςτοιχεσ τυπολογίεσ 

διδακτικϊν προςεγγίςεων, οι οποίεσ με τθν ςειρά τουσ αποτζλεςαν τθ βάςθ πάνω 

ςτθν οποία ςχεδιάςτθκαν και οργανϊκθκαν Υρογράμματα Χπουδϊν. Ξυρίαρχεσ 

ομάδεσ κεωρθτικϊν προςεγγίςεων και κατά ςυνζπεια αντίςτοιχεσ διδακτικζσ 

προτάςεισ που ςτθρίχκθκαν ςε αυτζσ είναι: οι ςυμπεριφοριςτικζσ, οι γνωςτικιςτικζσ 

και οι ςυμμετοχικζσ (βλ. Παρβάκθσ 2011).  

Χτισ ςυμπεριφοριςτικζσ προςεγγίςεισ αφετθρία τθσ μάκθςθσ αποτελοφν τα 

κετικά και αρνθτικά ερεκίςματα του εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ, ενϊ θ διαδικαςία 

τθσ μάκθςθσ ςτθρίηεται ςτθν ςφνδεςθ ςυγκεκριμζνων ερεκιςμάτων με επικυμθτζσ 

αντιδράςεισ. Ψο μυαλό εκλαμβάνεται ωσ ςκεφοσ, όπου θ γνϊςθ και οι δεξιότθτεσ ωσ 

ςϊμα επικυμθτϊν αντανακλαςτικϊν κατακάκεται ωσ ίηθμα. Ξφριοι εκπρόςωποι 

αυτοφ του κεωρθτικοφ ρεφματοσ το οποίο ςτθρίηεται ςτισ φιλοςοφικζσ αρχζσ του 

εμπειριςμοφ είναι οι: Skinner, Watson, Thorndike και Bekhterev. Ψο διδακτικό 

μοντζλο που ςτθρίηεται ςτον ςυμπεριφοριςμό είναι το δαςκαλοκεντρικό. Σ 

δάςκαλοσ ωσ αυκεντία παρζχει τα κατάλλθλα ερεκίςματα για να προκαλζςει 

τροποποίθςθ τθσ ςυμπεριφοράσ του μακθτι προσ τθν επικυμθτι κατεφκυνςθ. Σι 

μακθτζσ είναι υποχρεωμζνοι να αναπαράγουν τθν γνϊςθ που μεταδίδεται από 

αυτόν και θ οποία γνϊςθ ενυπάρχει «αποκθκευμζνθ» ςτα ςχολικά εγχειρίδια των 

επιμζρουσ μακθμάτων. 

Σι γνωςτικιςτζσ προςεγγίςεισ, βριςκόμενεσ τον αντίποδα του ςυμπεριφοριςμοφ, 

ζχουν ωσ αφετθρία τθσ μάκθςθσ τθν εςωτερικι νοθτικι/γνωςτικι αναδόμθςθ του 

ατόμου, θ οποία υλοποιείται ςυγκροτϊντασ τθν γνϊςθ μζςω εςωτερικϊν νοθτικϊν 

διεργαςιϊν όπωσ θ ενόραςθ, θ ςφλλθψθ, θ μνιμθ, θ επεξεργαςία και θ μίμθςθ. Ψο 

ατομικό μυαλό, το οποίο εκλαμβάνεται ωσ μθχανι επεξεργαςίασ πλθροφοριϊν, 

είναι ο χϊροσ όπου ςυγκροτείται θ γνϊςθ ωσ επεξεργαςμζνθ/καταςκευαςμζνθ 

πλθροφορία, ενϊ θ γνϊςθ και οι ικανότθτεσ ωσ προϊόντα τθσ μάκθςθσ αναφζρονται 

ςτισ γνωςτικζσ δομζσ του ατομικοφ μυαλοφ, ςτθν μνιμθ ωσ ατομικι «αποκικθ» και 

ςτθν ευφυΐα ωσ ατομικι ικανότθτα. Ξφριοι εκπρόςωποι αυτοφ του κεωρθτικοφ 
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ρεφματοσ το οποίο ςτθρίηεται ςτισ φιλοςοφικζσ αρχζσ του ορκολογιςμοφ είναι οι: 

Piaget, Gagné, Ausubel, Bandura, Bruner, Köhler, Koffka και Chomsky. Ψο διδακτικό 

μοντζλο που ςτθρίηεται ςτθν γνωςτικιςτικι προςζγγιςθ δίνει ζμφαςθ κατά τθν 

διδαςκαλία ςτθν αναπαραγωγι τθσ γνϊςθσ -ςε αντίκεςθ με τον ςυμπεριφοριςμό 

που προτάςςει τθν αναπαραγωγι τθσ ςυμπεριφοράσ- ενϊ ο διδάςκων ωσ 

φροντιςτισ οργανϊνει και χορθγεί το περιεχόμενο τθσ προσ μάκθςθ 

φλθσ/πλθροφορίασ. Χε αυτι τθν διάςταςθ, ο διδάςκων ςχθματίηει ζνα μοντζλο με 

τισ αναγκαίεσ αναπαραςτάςεισ όπωσ και τισ ενδεδειγμζνεσ ςτρατθγικζσ και 

διαδικαςίεσ για το προσ επίλυςθ πρόβλθμα, ενϊ ςτθ ςυνζχεια κακοδθγεί τον 

μακθτευόμενο ςτθν ςωςτι οργάνωςθ των παραςτάςεων, ςτθν ςωςτι εφαρμογι 

των ςτρατθγικϊν και ςτθν ςωςτι επίλυςθ του προβλιματοσ. 

Θ τρίτθ ομάδα από τθν τυπολογία των κεωρθτικϊν προςεγγίςεων που 

αποδεχκικαμε για τθν μάκθςθ, οι ςυμμετοχικζσ προςεγγίςεισ, αποτελοφν ζνα 

ανοιχτό ρεφμα, ζνα διεπιςτθμονικό παράδειγμα υπό καταςκευι, το οποίο 

ςυντίκεται με τθν ςυνειςφορά επιςτθμόνων από διαφορετικά πεδία (εκπαιδευτικοί, 

κοινωνιολόγοι, ψυχολόγοι, ανκρωπολόγοι κ.ά.) ζχοντασ ωσ βάςθ τθν παραδοχι ότι 

θ μάκθςθ υλοποιείται μζςω τθσ ςυμμετοχισ ςε κοινωνικζσ πρακτικζσ. Χε αυτι τθ 

διάςταςθ, τόςο θ πρακτικι του «μανκάνειν» όςο και τα προϊόντα τθσ μάκθςθσ – 

γνϊςεισ και δεξιότθτεσ – ζχουν ωσ ςθμείο αναφοράσ τθν ανωτζρω παραδοχι. Ψο 

υποκείμενο/μακθτευόμενοσ παρακινείται ςτθν μάκθςθ από τισ ανάγκεσ του που 

είναι ςυνυφαςμζνεσ με τθν ςυμμετοχι ςτο κοινωνικό «γίγνεςκαι», ενϊ τόςο θ 

αφομοίωςθ τθσ γνϊςθσ όςο και θ καλλιζργεια των ικανοτιτων γίνεται για να 

μπορεί να ςυμμετζχει ςτισ διαφορετικζσ κοινωνικζσ πρακτικζσ. Ωσ ςπουδαιότεροι 

εκπρόςωποι αυτοφ του ρεφματοσ, το οποίο ςτθρίηεται ςτισ φιλοςοφικζσ αρχζσ τθσ 

διαλεκτικισ, αναφζρονται οι: Vygotsky, Rubinstein, Leontief, Holzkamp, Dreier, 

Rogoff, Engeström και Lave/Wenger. Ψο διδακτικό μοντζλο που ςτθρίηεται ςε αυτζσ 

τισ προςεγγίςεισ και ζχει ωσ πρότυπθ κοινωνικι πρακτικι τισ ομάδεσ εργαςίασ κζλει 

τον διδάςκοντα ωσ διαμεςολαβθτι που κα προετοιμάηει και κα διακζτει ςτουσ 

μακθτευόμενουσ εργαλεία για τα οποία κα πρζπει, επίςθσ, να οργανϊνει πρακτικζσ 

εφαρμογισ και χριςθσ τουσ.  

Υζρα, όμωσ, από τθν ομαδοποίθςθ που δεχκικαμε, ςτο ενδιάμεςο τθσ εξζλιξθσ 

των επιμζρουσ κεωρθτικϊν προςεγγίςεων -ςε καμία περίπτωςθ δεν ζχει γραμμικό 

χαρακτιρα- υπάρχουν ςυνδετικοί κρίκοι-κεωρίεσ που άλλεσ φορζσ 

ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν μία και άλλεσ φορζσ ςτθν άλλθ προςζγγιςθ. Χτθν δικι 

μασ περίπτωςθ, ςθμαντικι τζτοια προςζγγιςθ αποτελοφν οι κονςτρουκτιβιςτικζσ 

προςεγγίςεισ οι οποίεσ αφενόσ αποτελοφν προτάςεισ βελτίωςθσ, εμπλουτιςμοφ και 

εκςυγχρονιςμοφ του γνωςτικιςτικοφ μοντζλου και αφετζρου μποροφν να 

οδθγιςουν ςτθν μετεξζλιξθ, ςτθν μετάβαςθ ςτο ςυμμετοχικό μοντζλο. Πάλιςτα, 
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ζτςι εξθγείται και το γεγονόσ ότι το κονςτρουκτιβιςτικό ρεφμα άλλεσ φορζσ 

κατατάςςεται ςτισ γνωςτικιςτικζσ προςεγγίςεισ και άλλεσ φορζσ ςτισ ςυμμετοχικζσ. 

Τςο για τισ παραδοχζσ/προτάςεισ των κονςτρουκτιβιςτϊν προτάςςεται θ 

δραςτθριότθτα, θ αυτενζργεια του μακθτευόμενου, ενϊ - ςε αντίκεςθ με τισ 

ςυμπεριφοριςτικζσ και τισ γνωςτικιςτικζσ προςεγγίςεισ - μάκθςθ δεν ςθμαίνει μόνο 

πρόςκτθςθ και αναπαραγωγι τθσ γνϊςθσ αλλά και καταςκευι, δθμιουργία νζασ 

γνϊςθσ. Χτθν επόμενθ ενότθτα, επειδι ακριβϊσ θ κονςτρουκτιβιςτικι προςζγγιςθ 

και κυρίωσ θ εκδοχι του κοινωνικοφ κονςτρουκτιβιςμοφ αποτελεί τθ κεωρία 

μάκθςθσ που  υιοκετοφμε ςτθν πρόταςι μασ για τθν διδαςκαλία του μακιματοσ 

των κρθςκευτικϊν ςτα νζα Υρογράμματα Χπουδϊν, κα αναφερκοφμε εκτενζςτερα. 

 

4.2. Υαιδαγωγικζσ προςεγγίςεισ για τθ μάκθςθ και τθ 
διδαςκαλία ςτο ΠτΚ 

Ιδθ από το ειςαγωγικό μζροσ των προθγοφμενων Υρογραμμάτων Χπουδϊν1 

επιςθμαίνονταν ότι οι ποικίλεσ κοινωνικζσ, οικονομικζσ, πολιτικζσ και πολιτιςμικζσ 

ςυνκικεσ τθσ εποχισ μασ ζχουν ωσ κφριο χαρακτθριςτικό τθν ρευςτότθτα και ότι 

ςτο νζο αυτό περιβάλλον κεωρείται επιβεβλθμζνθ θ υιοκζτθςθ προτφπων 

ςυμπεριφοράσ  που να χαρακτθρίηονται από ςεβαςμό ςτισ πνευματικζσ και 

ανκρωπιςτικζσ αξίεσ. Χε αυτι τθ διάςταςθ και κακϊσ το νζο κοινωνικό περιβάλλον 

χαρακτθρίηεται από μία ποικιλία πολιτιςμικϊν, εκνοτικϊν, κρθςκευτικϊν, 

γλωςςικϊν και κοινωνικοοικονομικϊν χαρακτθριςτικϊν, κεωρείται ςπουδαίο να 

ελαχιςτοποιθκεί το ενδεχόμενο επιβολισ ενόσ μονοδιάςτατου πολιτιςμικοφ 

μοντζλου όπωσ και θ ενίςχυςθ φαινομζνων ξενοφοβίασ και ρατςιςμοφ. Λδιαίτερα 

για τον χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ κεωρείται πλζον αναγκαίο να δθμιουργθκοφν 

εκείνεσ οι ςυνκικεσ που κα επιτρζψουν ςτον μακθτευόμενο να αναπτφξει μια 

προςωπικότθτα δθμοκρατικι, ελεφκερθ, υπεφκυνθ, με ανκρωπιςτικζσ και 

κοινωνικζσ αρχζσ, χωρίσ πολιτιςμικζσ και κρθςκευτικζσ προκαταλιψεισ 

(ΔΕΥΥΧ:2002:5). Χυνεπϊσ και το ΠτΚ ςτθν υποχρεωτικι εκπαίδευςθ κα πρζπει να 

ςυςτοιχθκεί προσ αυτό το πλαίςιο, ςτοιχείο που επίςθσ αποτυπϊκθκε ςτθν 

ςκοποκεςία των προθγοφμενων Υρογραμμάτων όπου μεταξφ άλλων αναφζρονταν 

ότι μζςω αυτοφ κα πρζπει οι μακθτζσ: Ρα αντιλθφκοφν «ότι το αυκεντικό 

χριςτιανικό μινυμα είναι υπερφυλετικό, υπερεκνικό και οικουμενικό», να 

κατανοιςουν «τθν πολυπολιτιςμικι, πολυφυλετικι και πολυκρθςκευτικι δομι των 

ςφγχρονων κοινωνιϊν» αλλά και να ςυνειδθτοποιιςουν «τθν ανάγκθ 

διαχριςτιανικισ και διακρθςκειακισ επικοινωνίασ (ό.π.:198-199). Εδϊ όμωσ 

γεννάται και το εξισ ερϊτθμα: Πζςα από ποιεσ παιδαγωγικζσ προςεγγίςεισ κα 

                                                 
1
 Θ αναφορά είναι για τα ΔΕΥΥΧ: ΑΥΧ. 
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μπορζςει το μάκθμα να υλοποιιςει τθν προαναφερκείςα ςκοποκεςία θ οποία 

διαποτίηει εξίςου αν όχι περιςςότερο και τα νζα Υρογράμματα Χπουδϊν; 

Ανατρζχοντασ ςτθ διεκνι βιβλιογραφία αυτό που διαπιςτϊνουμε είναι ότι τισ 

τελευταίεσ δεκαετίεσ παιδαγωγοί που αςχολοφνται με τθ κρθςκευτικι εκπαίδευςθ 

ζχουν αυξιςει το ενδιαφζρον τουσ – ειδικά από τθ ςτιγμι που οι παγκόςμιεσ 

κοινωνικοπολιτιςμικζσ ςυνκικεσ απζκτθςαν τθ μορφι που περιγράψαμε 

προθγουμζνωσ -  ςτο να τθν κατανοιςουν μζςα από παιδαγωγικζσ προςεγγίςεισ 

παρά μζςα από ομολογιακζσ  ι ςτθριηόμενεσ ςτθν πίςτθ προτάςεισ (Goldburg 2010: 

342). Χε αυτι τθ διάςταςθ, τόςο οι κεωρίεσ μάκθςθσ όςο και οι διδακτικζσ 

προτάςεισ που προζκυψαν από αυτζσ βρζκθκαν ςτο επίκεντρο τθσ κρθςκευτικισ 

εκπαίδευςθσ δίνοντασ ζτςι μια άλλθ δυναμικι ςε αυτιν.  Ξάτω, λοιπόν, από αυτό το 

πρίςμα, κεωροφμε ςπουδαίο να παρουςιάςουμε οριςμζνεσ από αυτζσ τισ 

Υαιδαγωγικζσ προτάςεισ για τθν κρθςκευτικι εκπαίδευςθ, ενϊ ςτθν κατακλείδα τθσ 

παρουςίαςθσ κα αναφερκοφμε εκτενϊσ  ςτθν κονςτρουκτιβιςτικι προςζγγιςθ, τθν 

οποία προκρίναμε ωσ τθν καταλλθλότερθ κατά τθν ςυγγραφι τθσ δικισ μασ 

πρόταςθσ για το ΠτΚ ςτα νζα Υρογράμματα Χπουδϊν. 

 

4.2.1. Υαιδαγωγικζσ προερχόμενεσ από φαινομενολογικζσ προςεγγίςεισ 

Χτθ βάςθ αυτϊν των προςεγγίςεων βρίςκονται οι ιδζεσ του Ninian Smart2, κακϊσ το 

Υρόγραμμα Χπουδϊν που ανζπτυξε ςτισ αρχζσ του ϋ70 αποτζλεςε μια ςπουδαία 

πτυχι για τθν κρθςκευτικι εκπαίδευςθ ςτθν Αγγλία, κακϊσ θ φαινομενολογικι ι  

«μθ δογματικι» προςζγγιςθ αναγνωρίςτθκε ωσ το κοςμικό παράλλθλο τθσ 

ομολογιακισ κρθςκευτικισ εκπαίδευςθσ (Alberts 2007:144). Σ Smart παρουςίαςε 

ζνα πολυδιάςτατο ςχιμα ομαδοποιϊντασ διαφορετικά φαινόμενα τα οποία, όμωσ, 

μοιράηονταν τθν ίδια ουςία. Θ προςζγγιςι του ζδινε ζμφαςθ ςτθν ταξινόμθςθ μιασ 

πολφπλοκθσ διαδικαςίασ τθν οποία κεωροφςε ότι χρειάηονται οι μακθτζσ για να 

γίνουν γνϊςτεσ όλων των κεωριϊν, ςτάςεων και προχποκζςεων που οι άνκρωποι 

φζρνουν ςτισ μεταξφ τουσ αλλθλεπιδράςεισ, με ςτόχο τθν απαλλαγι των μακθτϊν 

από προκατειλθμμζνεσ κρίςεισ. Ξατά τον Smart, θ ταξινόμθςθ και θ ενςυναίςκθςθ 

αποτελοφςαν ουςιαςτικά και αναγκαία ςτοιχεία/χαρακτθριςτικά για τθν πρόταςι 

του. Ειδικά για τθ δεφτερθ ζλεγε ότι επιτρζπει ςε κάποιον να «περπατάει ζνα μίλι 

φορϊντασ τα μοκαςίνια ενόσ άλλου». 

Ενϊ, όμωσ, οι φαινομενολογικζσ προςεγγίςεισ είχαν ςυμβάλλει ςτθν 

απελευκζρωςθ τθσ μελζτθσ των κρθςκειϊν από τον κεολογικό δογματιςμό, 

δζχκθκαν κριτικζσ για τθν αποκλειςτικι εςτίαςι τουσ ςτα αιςκθτά φαινόμενα και 

                                                 
2
 Θ πρόταςθ του Ninian Smart αποτυπϊκθκε για πρϊτθ φορά ςτο βιβλίο του Secular education and 

the logic of religion (1968). 
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για τθν εκτεταμζνθ και μερικζσ φορζσ επιπόλαιθ προςζγγιςθ των κρθςκειϊν ωσ 

χϊρων όπου υποκρφπτονται κίνδυνοι. Επιπλζον, κρθςκευτικοί παιδαγωγοί όπωσ ο 

R. Jackson άςκθςαν κριτικι ςε αυτζσ τισ προτάςεισ, κακϊσ ηθτοφςαν από τουσ 

μακθτζσ να αναλφςουν και να αςχολθκοφν με υλικό το οποίο ςυχνά βριςκόταν 

πολφ μακριά από τισ δικζσ τουσ εμπειρίεσ. Επίςθσ, ζννοιεσ οι οποίεσ 

χρθςιμοποιικθκαν από πολλοφσ φαινομενολόγουσ δζχκθκαν κριτικι επειδι δεν 

δζχονταν ανοιχτζσ διαλογικζσ κατανοιςεισ, ενϊ ταυτόχρονα αποτφγχαναν να 

ςυνδζςουν τα κρθςκευτικά φαινόμενα με άλλεσ πολιτιςμικζσ πρακτικζσ (Goldburg 

2010: 343). 

 

4.2.2. Θ ερμθνευτικι προςζγγιςθ 

Από τθ δεκαετία του ’80 θ κριτικι απζναντι ςτισ φαινομενολογικζσ παιδαγωγικζσ 

προτάςεισ για τθν κρθςκευτικι εκπαίδευςθ δθμιοφργθςε το υπόβακρο για να 

αναπτυχκοφν νζεσ εναλλακτικζσ παιδαγωγικζσ προςεγγίςεισ.  Πια από αυτζσ τισ 

προτάςεισ, θ ερμθνευτικι προςζγγιςθ, κεωρικθκε ςθμαντικι για τθν μάκθςθ και 

τθν διδαςκαλία ςτθν κρθςκευτικι εκπαίδευςθ. Αφετθρία αυτισ τθσ πρόταςθσ 

αποτζλεςαν οι ερευνθτικζσ εργαςίεσ του  R. Jackson, τθν κριτικι του οποίου 

απζναντι ςτα φαινομενολογικά μοντζλα είδαμε ςτθν προθγοφμενθ ενότθτα. Σ R. 

Jackson ανζπτυξε τθν δικι του πρόταςι από ενδιαφζρον κυρίωσ για τουσ τρόπουσ 

μζςα από τουσ οποίουσ απεικονιηόταν και ερμθνευόταν το κρθςκευτικό φαινόμενο 

ςτθν ιςτορία των κρθςκειϊν και ςτθν κρθςκευτικι εκπαίδευςθ (Goldburg ό.π.: 347). 

Πάλιςτα, ςτο βιβλίο του Religious Education: An Interpretive Approach (Jackson 

1997) υπάρχει μια ςυνόψιςθ των ιδεϊν που ανζπτυξε από τα μζςα του ’80 ζωσ τα 

μζςα του ’90 μζςα από διάφορεσ ερευνθτικζσ εργαςίεσ με παιδιά από διαφορετικζσ 

κρθςκευτικζσ και εκνικζσ ομάδεσ ςτθ Π. Βρετανία και οι οποίεσ εφαρμόςτθκαν ςε 

ηθτιματα ςχετικά με τθν κρθςκευτικι εκπαίδευςθ ςτα ςχολεία (Jackson 2009:22). 

Ψο ιδιαίτερο ςτοιχείο με αυτι τθν μζκοδο είναι ότι οι ερευνθτζσ ενδιαφζρονται 

για τουσ τρόπουσ μζςα από τουσ οποίουσ θ κρθςκεία μπορεί να παρουςιαςτεί ωσ 

«ςυνεκτικό ςφνολο» παρά να αναηθτθκεί θ εςωτερικι ποικιλομορφία τθσ. Χε αυτιν 

τθν διάςταςθ, θ ερμθνευτικι προςζγγιςθ αφενόσ αντλεί υλικό από ζνα μεγάλο 

εφροσ πθγϊν όπωσ θ φιλοςοφία, θ ιςτορία του πολιτιςμοφ, θ ανκρωπολογία και θ 

ψυχολογία και αφετζρου ζχει επθρεαςτεί  ςθμαντικά από τθν ερμθνευτικι 

(Goldburg ό.π). Επίςθσ, ωσ μζκοδοσ κεωρείται πολφ ςπουδαία για τον τρόπο που 

μελετά ηθτιματα γφρω από τθν απεικόνιςθ των διαφόρων κρθςκειϊν ςτον χϊρο 

τθσ κρθςκευτικισ εκπαίδευςθσ, κακϊσ ςτθρίηεται ςε μια κριτικι αποτίμθςθ των 

προθγοφμενων προςεγγίςεων για πολιτιςμοφσ και κρθςκείεσ, τόςο από τουσ 

μελετθτζσ των κρθςκειϊν όςο και από τουσ ανκρωπολόγουσ, ενϊ ταυτόχρονα 
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μεταφζρει τα πιο πρόςφατα ευριματα αυτϊν των επιςτθμϊν ςτον δικό τθσ χϊρο 

(Alberts 2007:161). 

 

4.2.3. Θ κριτικι προςζγγιςθ 

Πε αυτι τθν προςζγγιςθ ξεκινάει ουςιαςτικά μία κριτικι απζναντι ςτθν 

κρθςκευτικι εκπαίδευςθ, θ οποία με τθν αφξθςθ του πολυπολιτιςμικοφ χαρακτιρα 

των ςθμερινϊν κοινωνιϊν ζχει μεταςχθματιςτεί ςε μία διαδικαςία μζςω τθσ οποίασ 

μακαίνουν τα παιδιά για τισ διαφορετικζσ κρθςκείεσ. Θ ζνςταςθ αυτισ τθσ 

προςζγγιςθσ βρίςκεται ςτο γεγονόσ ότι «τα πιςτεφω» που βρίςκονται ςτον πυρινα 

των κρθςκευτικϊν πεποικιςεων αγνοοφνται, κακϊσ θ όλθ εςτίαςθ τθσ 

κρθςκευτικισ εκπαίδευςθσ αναφζρεται ςτο πωσ κα καλλιεργθκοφν οι αξίεσ τθσ 

ελευκερίασ και τθσ ανεκτικότθτασ. Χε αυτι τθ διάςταςθ, θ κριτικι προςζγγιςθ για 

τθν κρθςκευτικι εκπαίδευςθ διερευνά το ενδεχόμενο τθσ εςτίαςθσ ςε ηθτιματα 

κρθςκευτικϊν αλθκειϊν και το κατά πόςο αυτά είναι ςυμβατά για μια ειλικρινι 

ςυμβίωςθ ςε πολυπολιτιςμικά περιβάλλοντα (Βλ. Wright 2008).  

Θ κριτικι προςζγγιςθ ζχει τισ αφετθρίεσ τθσ ςτισ ερευνθτικζσ εργαςίεσ του 

A.Wright, ο οποίοσ προςπάκθςε να δθμιουργιςει μία κριτικι ερμθνευτικι κεωρία 

για τθν κρθςκευτικι εκπαίδευςθ που κα ςτοχεφει ςτθν ανάδυςθ ενόσ κρθςκευτικοφ 

γραμματιςμοφ, ο οποίοσ δεν κα επθρεάηεται από τθν άκριτθ εμπιςτοςφνθ ςτισ 

παραδόςεισ του ρομαντιςμοφ και του μεταμοντερνιςμοφ (βλ. Wright 1997:203-204). 

Απζναντι, λοιπόν, ςε αυτζσ τισ ερμθνευτικζσ παραδόςεισ, που  κεωρεί ότι 

περιορίηουν τθν πικανότθτα αυκεντικισ κρθςκευτικισ κατανόθςθσ, αντιπαρατάςςει 

τθν ερμθνευτικι του κριτικοφ ρεαλιςμοφ, για τθν οποία πιςτεφει ότι ανοίγει τισ 

πικανότθτεσ ανάπτυξθσ μιασ κριτικισ κεωρίασ για τθ κρθςκευτικι εκπαίδευςθ. Χε 

αυτι τθ διάςταςθ, ο A. Wright χρθςιμοποιϊντασ τθ γλωςςολογικι ερμθνευτικι 

κεωρία του κριτικοφ ρεαλιςμοφ των Gadamer και Habermas, τθν οποία κεωρεί 

ικανι ςτο να παρζχει επαρκι επίπεδα κρθςκευτικοφ γραμματιςμοφ, καταλιγει ςτο 

ςυμπζραςμα ότι ςτθν κρθςκευτικι εκπαίδευςθ το ηθτοφμενο δεν είναι να επιβάλεισ 

μια κρθςκευτικι ιδεολογία, αλλά το να εξοπλίςεισ τουσ ανκρϊπουσ με τισ 

γλωςςολογικζσ ικανότθτεσ ςτο να χειρίηονται προβλιματα και να ανακαλφπτουν 

λφςεισ, κακϊσ αυτά μπορεί μεν να μθν εξαφανιςτοφν, αλλά τουλάχιςτον κα μειωκεί 

θ ςφγχυςθ, θ πακολογία και ο κρθςκευτικόσ αναλφαβθτιςμόσ που χαρακτθρίηει τθν 

φςτερθ νεωτερικότθτα ςε αυτό τον τομζα (Wright 1998:59-69). Ξάτω, λοιπόν από 

αυτό το πρίςμα, αναγνωρίηονται ωσ βαςικζσ παιδαγωγικζσ αρχζσ θ κριτικι 

προςζγγιςθ τόςο του «ορίηοντα» των κρθςκειϊν όςο και του «ορίηοντα» των 

μακθτϊν, ενϊ θ ςκοποκεςία τθσ κριτικισ κρθςκευτικισ εκπαίδευςθσ - του 

κρθςκευτικοφ γραμματιςμοφ των μακθτϊν - κα πρζπει να ςτθρίηεται ςτθν 

προςεκτικι παρατιρθςθ, ςτθν λογικι επεξεργαςία και ςτθν υπεφκυνθ ςτάςθ. 
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Χυγκλίςεισ και παραφωνίεσ ςτον διάλογο μεταξφ διαφορετικϊν «οριηόντων» 

παρακινοφν για παραπζρα αναςτοχαςμό, ςυηιτθςθ και μελζτθ. Σ κριτικόσ 

αναςτοχαςμόσ είναι ηωτικόσ. Τςο για τουσ εκπαιδευτικοφσ, το τι πιςτεφει ο μακθτισ 

δεν είναι τόςο ςθμαντικό, αλλά μεγάλο ενδιαφζρον προκαλεί ο τρόποσ με τον 

οποίο αποκτοφν τα πιςτεφω τουσ (Alberts 2007:168). 

 

 4.2.4. Θ κονςτρουκτιβιςτικι προςζγγιςθ 

Θ κονςτρουκτιβιςτικι προςζγγιςθ για μια ενιαία κρθςκευτικι εκπαίδευςθ ζχει 

προτακεί τθν τελευταία δεκαετία από το Michael Grimmitt3 και θ βαςικι τθσ αρχι 

βρίςκεται ςτθν εκτίμθςθ ότι οι κονςτρουκτιβιςτικζσ κεωρίεσ τθσ μάκθςθσ, όπου θ 

γνϊςθ εκλαμβάνεται ωσ ανκρϊπινθ καταςκευι παρά ωσ αντανάκλαςθ μιασ 

αντικειμενικισ οντολογικισ πραγματικότθτασ, μποροφν να αποτελζςουν βάςθ για 

τθν κρθςκευτικι εκπαίδευςθ. Πε δεδομζνο, όμωσ, το γεγονόσ ότι ο 

κονςτρουκτιβιςμόσ αποτελεί ουςιαςτικά μία «ομπρζλα» που περικλείει κεωρίεσ με 

διαφορετικζσ πολλζσ φορζσ ςτοχοκεςίεσ - αναφερκικαμε ιδθ ςτθν ειςαγωγι μασ – 

ο Grimmitt όριςε ωσ πλαίςιο τθσ προςζγγιςισ του τζςςερισ από αυτζσ τισ κεωρίεσ 

(Alberts 2007:173-175, βλ. επίςθσ Goldburg 2010:348 -349): α) τον ατομικό 

κονςτρουκτιβιςμό του Piaget, β) τον κοινωνικό κονςτρουκτιβιςμό του Vygotsky, γ) το 

χειραφετθτικό κονςτρουκτιβιςμό που χρθςιμοποιικθκε για πρϊτθ φορά ωσ όροσ 

από τον O’ Loughlin και δ) τον ριηοςπαςτικό κονςτρουκτιβιςμό που ςυνδζεται 

κυρίωσ με τθ δουλειά του Von Claserfeld. Υιο ςυγκεκριμζνα: 

α)  Σ ατομικόσ κονςτρουκτιβιςμόσ του Piaget4 κεωρεί πωσ ο αντικειμενικόσ 

κόςμοσ είναι προςβάςιμοσ μόνο μζςω τθσ εμπειρίασ. Θ απόκτθςθ τθσ γνϊςθσ 

εκλαμβάνεται μόνο ωσ μία ενεργι διαδικαςία «αφομοίωςθσ» κατά τθν οποία νζεσ 

πλθροφορίεσ ενςωματϊνονται ςε προχπάρχουςεσ γνωςτικζσ δομζσ. Πάλιςτα, ο 

Piaget οριοκετϊντασ τζςςερα διακριτά και ιεραρχθμζνα ςτάδια νοθτικισ ανάπτυξθσ 

του παιδιοφ από τθν γζννθςι μζχρι τθν ενθλικίωςι του (αιςκθτικοκινθτικό, 

προςυλλογιςτικό, των ςυγκεκριμζνων νοθτικϊν πράξεων και των τυπικϊν λογικϊν 

πράξεων) χρθςιμοποίθςε τον όρο κονςτρουκτιβιςμόσ για να περιγράψει το πϊσ 

μακαίνει ο άνκρωποσ κατά το πζραςμά του από το ζνα ςτάδιο ςτο άλλο. Ξάτω από 

αυτό το πρίςμα, ο Piaget κεϊρθςε ότι θ γνϊςθ είναι μια διαδικαςία και όχι ςυλλογι 

πλθροφοριϊν και γεγονότων - το να γνωρίηεισ κάτι είναι πολφ περιςςότερο από το 

να κατζχεισ πλθροφορίεσ - και ότι θ γνϊςθ ποτζ δεν είναι ςτατικι αλλά 

μεταςχθματίηεται. 

                                                 
3
 Θ νζα αυτι πρόταςθ του M. Grimmitt παρουςιάςτθκε για πρϊτθ φορά ςε ζνα κεφάλαιο του βιβλίου 

του Pedagogies of Religious Education (2000). 

4
 Βλ. Piaget ([1950]2004). 
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β) Σ κοινωνικόσ κονςτρουκτιβιςμόσ του Vygotsky5 κεωρεί ότι θ γνϊςθ είναι 

προϊόν κοινωνικισ αλλθλεπίδραςθσ, ενϊ δίνοντασ ζμφαςθ ςτθν διαλεκτικι ςχζςθ 

μεταξφ των ατόμων και του κοινωνικοφ τουσ πλαιςίου επιςθμαίνει τον 

διαμεςολαβθτικό ρόλο του δαςκάλου ςτθν αςυμφωνία μεταξφ τθσ παροφςασ και 

τθσ εν δυνάμει ανάπτυξθσ του μακθτι, τθν «ηϊνθ επικείμενθσ ανάπτυξθσ»6. 

Δεδομζνου, μάλιςτα, τθσ εφαρμογισ ςυνεργατικισ εργαςίασ ανάμεςα ςε δυάδεσ – 

ζνα παιδί και ζνα πιο ζμπειρο πρόςωπο - για επιτυχία, ο δάςκαλοσ χρειάηεται να 

γνωρίηει τισ γνωςτικζσ δομζσ του μακθτι προκειμζνου να οικοδομιςει πάνω ςε 

αυτζσ προκαλϊντασ και επεκτείνοντάσ τεσ. Θ διαδικαςία οικοδόμθςθσ γνϊςθσ μζςα 

από αυτό το είδοσ τθσ διάδραςθσ χαρακτθρίηεται ωσ «οικειοποίθςθ» και όχι όπωσ 

είδαμε ςτον ατομικό κονςτρουκτιβιςμό ωσ «αφομοίωςθ». 

γ) Σ χειραφετθτικόσ κονςτρουκτιβιςμόσ7 δίνει ζμφαςθ ςτθν επίδραςθ του 

κοινωνικοπολιτιςμικοφ πλαιςίου ωσ ςθμαντικοφ παράγοντα για τθν οικοδόμθςθ τθσ 

πραγματικότθτασ. Εάν προςδοκοφμε οι μακθτζσ να μάκουν να ςκζφτονται κριτικά, 

τότε κα πρζπει να κζτουν ερωτιματα και να αναπτφςςουν προβλθματιςμοφσ για 

τθν ιδθ υπάρχουςα γνϊςθ, όπωσ και για τισ υπάρχουςεσ κοινωνικζσ και 

πολιτιςμικζσ δομζσ.  

δ) Σ ριηοςπαςτικόσ κονςτρουκτιβιςμόσ ςυνδζεται κυρίωσ με τθν δουλειά του 

Von Glaserfeld8, ο οποίοσ κεωρεί ότι θ γνϊςθ δεν είναι αντανάκλαςθ μιασ 

αντικειμενικισ οντολογικισ πραγματικότθτασ αλλά μία ςειρά και μία οργάνωςθ του 

κόςμου που ςυντίκεται από τισ εμπειρίεσ μασ. Σ Von Glaserfeld δίνει ζμφαςθ ςτον 

ρόλο τθσ γλϊςςασ και ςτθ διαδικαςία με τθν οποία κάκε άτομο επαναδομεί τθν 

ςθμαςία των λζξεων αποκλειςτικά ςτθ βάςθ των δικϊν του υποκειμενικϊν 

εμπειριϊν. Χυνεπϊσ, οι δάςκαλοι κα πρζπει να κατανοοφν τα εννοιολογικά δίκτυα 

                                                 
5
 Βλ. Vygotsky (*1962+1986) & (1978). Επίςθσ, βλ. Δαφζρμοσ (2002). 

6
 Ξατά το Vygotsky αναγκαία ςυνκικθ για τθν επιτυχία τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ είναι θ ανεφρεςθ 

τθσ «Ηϊνθσ επικείμενθσ ανάπτυξθσ» του παιδιοφ. Υροςπακϊντασ να τθν ορίςουμε κα πρζπει να 

φανταςτοφμε δφο άνιςουσ ομόκεντρουσ κφκλουσ, ςτο κζντρο των οποίων βρίςκεται ο μακθτισ. Θ 

«Ηϊνθσ επικείμενθσ ανάπτυξθσ» είναι θ περιοχι ανάμεςα ςτισ δφο περιφζρειεσ των δφο κφκλων. Χε 

αυτό το παράδειγμα, ο μικρόσ κφκλοσ αναπαριςτά τισ ικανότθτεσ που ζχει αποκτιςει ζωσ τϊρα το 

παιδί και οι οποίεσ του επιτρζπουν να δρα με αυτόνομο τρόπο, ενϊ ο μεγάλοσ κφκλοσ αναπαριςτά 

τισ «εν δυνάμει» ικανότθτεσ που μπορεί να αποκτιςει όταν βρεκεί κάτω από τθν κακοδιγθςθ και τθ 

βοικεια ενόσ ζμπειρου ενιλικα. Κα πρζπει, όμωσ, αυτι θ κακοδιγθςθ να μειϊνεται ςταδιακά, 

κακϊσ τελικό προϊόν τθσ μάκθςιακισ διαδικαςίασ   αποτελεί θ ικανότθτα του μακθτι για 

αυτοκακοδιγθςθ. 

7
 Βλ. O’ Loughlin (1992).   

8
 Βλ. Von Glaserfeld (1995). 
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των μακθτϊν τουσ προκειμζνου να «προςανατολίςουν» τισ προςπάκειζσ τουσ ςτθν 

οικοδόμθςθ γνϊςθσ. 

Σ Grimmitt χρθςιμοποιϊντασ ςτοιχεία από τισ προαναφερκείςεσ 

κονςτρουκτιβιςτικζσ προςεγγίςεισ ανζπτυξε διάφορεσ αρχζσ για τθν εφαρμογι τουσ 

ςτθν κρθςκευτικι εκπαίδευςθ. Ζχοντασ ωσ βαςικι αρχι τον κριτικό αναςτοχαςμό 

πάνω ςτθν γνϊςθ, τα πιςτεφω και τισ αξίεσ του μακθτι και αντιπαρακζτοντασ ςε 

αυτά εναλλακτικζσ οπτικζσ, ζκεςε ωσ ςτόχο  τθν αλθκινι διάδραςθ, τθν πρόκλθςθ 

και τθ ςυνεργαςία για τθν προςζγγιςθ των κρθςκευτικϊν ηθτθμάτων. Χε αυτι τθν 

προοπτικι, ο Grimmitt ανζπτυξε μία διαδικαςία με τρία ςτάδια (Alberts 2007:175-

178, Goldburg 2010: 349-350): α) τον προκαταρκτικό παιδαγωγικό 

κονςτρουκτιβιςμό, β) τον άμεςο παιδαγωγικό κονςτρουκτιβιςμό και γ) τον 

ςυμπλθρωματικό παιδαγωγικό κονςτρουκτιβιςμό. 

α)  Σ προκαταρκτικόσ παιδαγωγικόσ κονςτρουκτιβιςμόσ εμπλζκει του μακθτζσ 

ςτο να διερευνιςουν τισ δικζσ τουσ εμπειρίεσ προκειμζνου να προετοιμαςτοφν για 

τθν αντιμετϊπιςθ ενόσ ηθτιματοσ κρθςκευτικοφ περιεχομζνου. Χε αυτι τθ φάςθ ο 

δάςκαλοσ βοθκάει του μακθτζσ ςτθν ζρευνά τουσ υποβάλλοντασ ερωτιςεισ και 

κάνοντασ παρεμβάςεισ πρακτικοφ χαρακτιρα, οι οποίεσ εςτιάηονται  ςτισ ομαδικζσ 

δραςτθριότθτεσ. 

 β) Σ άμεςοσ παιδαγωγικόσ κονςτρουκτιβιςμόσ λαμβάνει χϊρα πριν οι μακθτζσ 

δεχκοφν εξθγιςεισ και ερμθνείεσ για το ηιτθμα του κρθςκευτικοφ περιεχομζνου. Χε 

αυτι τθν φάςθ υπάρχει το κίνθτρο γι’ αυτοφσ να ξεκινιςουν να δομοφν τα δικά τουσ 

νοιματα και τισ δικζσ τουσ κατανοιςεισ για το ηιτθμα αναηθτϊντασ, εξετάηοντασ και 

υποβάλλοντασ ερωτιςεισ, ενϊ ταυτόχρονα ανατρζχουν ςτισ δικζσ τουσ εμπειρίεσ 

αλλά και ςε αυτζσ τθσ ομάδασ. Ζτςι, δάςκαλοσ και μακθτζσ ςυνειςφζρουν ςτθ 

διαδικαςία υποβάλλοντασ ερωτιςεισ και κάνοντασ παρεμβάςεισ. 

γ) Χτον ςυμπλθρωματικό παιδαγωγικό κονςτρουκτιβιςμό παρζχεται ςτουσ 

μακθτζσ επιπρόςκετθ πλθροφόρθςθ για το κρθςκευτικό περιεχόμενο, θ οποία τουσ 

κακιςτά ικανοφσ ςτο να το δομιςουν και να το ερμθνεφςουν βακφτερα και ίςωσ και 

να αναδείξουν εναλλακτικζσ οπτικζσ γι’ αυτό. Ξάτω από αυτό το πρίςμα, οι μακθτζσ 

δεν κα πρζπει να εγκαταλείψουν τα ερμθνευτικά τουσ ςχιματα για χάρθ τθσ νζασ 

γνϊςθσ, αλλά μάλλον κα πρζπει να εμπλακοφν ςε μια ερμθνευτικι διαδικαςία κατά 

τθν οποία θ νζα γνϊςθ κα πρζπει να τεκεί υπό κρίςθ και ζπειτα είτε να ςυγκεραςτεί 

με τισ δικζσ τουσ κατανοιςεισ είτε όχι.  
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4.3. Θ κριτικι και θ κονςτρουκτιβιςτικι προςζγγιςθ ωσ βάςεισ 

του νζου ΥΧ για το ΠτΚ 

Χτθ ςτοχοκεςία9 του νζου Υρογράμματοσ Χπουδϊν τθσ υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ 

βλζπουμε να αναφζρονται ωσ γενικότεροι ςτόχο αυτοφ: α) θ μφθςθ ςε ερευνθτικζσ 

διαδικαςίεσ και διεργαςίεσ, β) θ κατανόθςθ βαςικϊν εννοιϊν, διαδικαςιϊν και 

γεγονότων, γ) θ επικοινωνία και θ ςυνεργαςία και δ) θ ςφνδεςθ με τισ τοπικζσ 

κοινότθτεσ. Επίςθσ, το νζο Υρόγραμμα Χπουδϊν εςτιάηοντασ ςτισ διδακτικζσ – 

παιδαγωγικζσ προςεγγίςεισ δίνει ζμφαςθ μεταξφ άλλων: ςτθν καλλιζργεια κινιτρων 

για ενεργοποίθςθ τθσ ςυμμετοχισ. ςτθν καλλιζργεια επικοινωνίασ και κοινωνικϊν 

αλλθλεπιδράςεων. ςτθν αξιοποίθςθ των προθγοφμενων γνϊςεων και εμπειριϊν 

των μακθτϊν και ςτθν προοπτικι τθσ υποςτιριξισ τουσ για επιςτθμονικοφ και 

μορφωτικοφ χαρακτιρα κατακτιςεισ, όπωσ και ςτον ςχεδιαςμό και τθν οργάνωςθ 

ευκαιριϊν για πλοφςιεσ εμπειρίεσ μάκθςθσ που ςυνδζονται με διδακτικζσ 

παρεμβάςεισ γεγονότων και πρακτικϊν οι οποίεσ βοθκοφν τα παιδιά να 

κατακτιςουν τον εγγραμματιςμό10. Χε αυτι τθ διάςταςθ, και λαμβάνοντασ υπόψθ 

τα όςα κατακζςαμε ςτισ προθγοφμενεσ ενότθτεσ κρίναμε ότι ςτο νζο Υρόγραμμα 

Χπουδϊν για το ΠτΚ θ κριτικι και θ κονςτρουκτιβιςτικι παιδαγωγικι προςζγγιςθ 

είναι αυτζσ που εξυπθρετοφν καλφτερα τόςο τουσ παιδαγωγικοφσ ςκοποφσ όςο και 

τουσ διδακτικοφσ ςτόχουσ του. 

Πε τθν κριτικι και κονςτρουκτιβιςτικι παιδαγωγικι προςζγγιςθ ουςιαςτικά 

προκαλοφμε τισ μζχρι τϊρα πρακτικζσ που εφαρμόηονταν ςτθ κρθςκευτικι 

εκπαίδευςθ. Ξαι ενϊ ο κριτικόσ αναςτοχαςμόσ είναι ηωτικόσ ςτον διάλογο μεταξφ 

διαφορετικϊν «οριηόντων», θ κονςτρουκτιβιςτικι/εποικοδομθτικι ερμθνεία τθσ 

«γνϊςθσ» και τθσ «πραγματικότθτασ» φωτίηει με ζναν διαφορετικό τρόπο το 

περιεχόμενο και τα μακθςιακά αποτελζςματα ςτο ΠτΚ. Χε αυτι τθν προοπτικι, οι 

δάςκαλοι ενκαρρφνουν τουσ μακθτζσ να ςκεφτοφν πωσ θ δικι τουσ δράςθ μπορεί 

να τουσ βοθκιςει να κατανοοφν καλφτερα ηθτιματα που ςχετίηονται με τα 

κρθςκευτικά φαινόμενα. Θ κονςτρουκτιβιςτικι μάκθςθ απαιτεί οι μακθτζσ να 

αναςτοχάηονται ςτισ δικζσ τουσ εμπειρίεσ, ενϊ ο ρόλοσ του δαςκάλου είναι να 

βοθκά τουσ μακθτζσ να δομοφν τθν γνϊςθ παρά να τθν αναπαράγουν. Ξάτω απ’ 

αυτό το πρίςμα, θ μάκθςθ ζχει διαδραςτικό χαρακτιρα και οικοδομείται πάνω ςε 

αυτό που τα παιδιά ιδθ γνωρίηουν. Επίςθσ, οι μακθτζσ ενκαρρφνονται να ςυηθτοφν 

τόςο για  το περιεχόμενο όςο και για τισ διαδικαςίεσ τθσ μάκθςθσ, ενϊ θ 

                                                 
9
 Βλ. Υλαίςιο Βαςικϊν Αρχϊν και Υροςανατολιςμϊν: Ξείμενο Εργαςίασ Σμάδασ Υρογραμμάτων 

Χπουδϊν Υαιδαγωγικοφ Λνςτιτοφτου 2011:15-17. 

10
 Τ.π.:17. 
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εξερεφνθςθ των ιδεϊν και των ηθτθμάτων από τουσ ίδιουσ τουσ οδθγεί ςε δικά τουσ 

ςυμπεράςματα, ςτοιχείο που τουσ δίνει τθν δυνατότθτα να προςεγγίηουν τισ 

κρθςκευτικζσ ιδζεσ μζςα από διαφορετικζσ διαδρομζσ (Goldburg 2010:350). 

Χυμπεραςματικά κα μποροφςαμε να ποφμε ότι θ παροχι ςτουσ μακθτζσ 

προκαταςκευαςμζνων εννοιϊν και νοθματοδοτιςεων δεν τουσ παρακινεί ςτο να 

εμπλακοφν ςτθν μακθςιακι διαδικαςία. Χτον αντίποδα, όμωσ, αυτοφ,  υπάρχει θ 

«Ηϊνθ επικείμενθσ ανάπτυξθσ» τουσ, όπου επεξεργαηόμενοι τισ δικζσ τουσ ιδζεσ 

αλλά και με  τθ διαμεςολάβθςθ του εκπαιδευτικοφ κζτουν τθ κρθςκευτικι γνϊςθ 

και κατανόθςθ υπό διερεφνθςθ και αναδομοφν τόςο τθν γλϊςςα όςο και τα 

νοιματα που ςχετίηονται με αυτιν. Επίςθσ, τόςο θ κριτικι όςο και θ 

κονςτρουκτιβιςτικι προςζγγιςθ για τθν κρθςκευτικι εκπαίδευςθ αποτελοφν ζνα 

ακόμθ βιμα για τον εκςυγχρονιςμό τθσ, κακϊσ ςτθρίηονται πολλαπλά ςε 

διερευνθτικζσ και ομαδοςυνεργατικζσ μεκόδουσ μάκθςθσ. 

 

Βιβλιογραφία 

ALBERTS, W. (2007). Integrative religious education in Europe: a study-of-religions 

approach. Berlin: GmbH. 

GOLDBURG, P. (2010). Developing Pedagogies For Inter – religious Teaching and 

Learning. In K. Engebretson, M. De Souza, G. Durka, L. Gearon (ed.), 

International Handbook of Inter-religious Education, 341- 360. Victoria & 

Bronx NY: Springer.  

GRIMMITT, M. (2000). Pedagogies of Religious Education : Case studies in the research 

and development of good pedagogic practice in RE. Great Wakering, Essex : 

Mc Crimmons. 

JACKSON, R. (1997). Religious Education: An Interpretive Approach. London: Hodder & 

Stoughton. 

JACKSON, R. (2009). The Interpretive Approach to Religious Education and the 

Development of the Community of Practice. In J. Ipgrave, R. Jackson, K. O’ 

Grady (ed.), Religious education research through a community of practice: 

action research and the interpretive approach, 21-31. Münster : Waxmann. 

O’ LOUGHLIN, M. (1992). Engaging Teachers in Emancipatory Knowledge Construction. 

Journal of Teacher Education, vol. 43 n. 5, 336-346. London. & Thousand  

Oaks: SAGE Puplications Ltd.  

PIAGET, J. ([1950]2004). The Psychology of Intelligence. London & New York: 

Routledge.  

SMART, N. (1968). Secular education and the logic of religion. New York: Humanities 

Press. 



Σδθγόσ Εκπαιδευτικοφ ςτα Κρθςκευτικά Δθμοτικοφ και Γυμναςίου 

106 

 

VON GLASERFELD,Ε. (1995). Radical constructivism: a way of knowing and learning. 

London &Washington: Falmer Press  

VYGOTSKY, L. (1978). Mind in society : the development of higher psychological 

processes. Cambridge, Massachusetts : Harvard University Press.  

VYGOTSKY, L. ([1962]1986). Thought and language. Cambridge, Massachusetts: MIT 

Press. 

WRIGHT, A. (1997). Hermeneutics and Religious Understanding - Part One: the 

hermeneutics of modern religious education. Journal of Beliefs and Values, 

vol. 18, n. 2,203-216. London and New York: Routledge.   

WRIGHT, A. (1998). Hermeneutics and Religious Understanding - Part Two: towards a 

critical theory for religious education. Journal of Beliefs and Values, vol. 19, n. 

1, 59-70. London and New York: Routledge.   

WRIGHT, A. (2008). Critical Religious Education: Multiculturalism and the Pursuit of 

Truth. Cardiff: University of Wales Press. 

ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΙΜΟΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (2011), τόμ. Αϋ Γενικό Πζροσ  και τόμ. Βϋ Ειδικό Πζροσ: 

ΥΕ 70 Δάςκαλοι. Ακινα: Υαιδαγωγικό Λνςτιτοφτο. 

BERTRAND Y., φγχρονεσ Εκπαιδευτικζσ Θεωρίεσ, μτφρ. Α. Χιπθτάνου, Ε. Οινάρδου, 

Ελλθνικά Γράμματα, Ακινα 1994. 

ΔΑΦΕΜΟΣ, Μ. (2002). Θ Πολιτιςμικι – Ιςτορικι Θεωρία του Vygotsky. Ακινα: 

Ατραπόσ. 

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ: Αναλυτικά Προγράμματα πουδϊν 

Τποχρεωτικισ Εκπαίδευςθσ (2002). Ακινα: ΩΥΕΥΚ-Υαιδαγωγικό Λνςτιτοφτο. 

ΡΛΑΙΣΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΧΩΝ ΚΑΙ ΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΩΝ: Ξείμενο Εργαςίασ Σμάδασ 

Υρογραμμάτων Χπουδϊν Υαιδαγωγικοφ Λνςτιτοφτου (2011). Χτο Βαςικό 

Επιμορφωτικό Τλικό, τόμ. Αϋ, 15-25. Ακινα: Υαιδαγωγικό Λνςτιτοφτο. 

ΜΑΒΑΚΘΣ, Α. (2011). Οργάνωςθ διαδικαςιϊν μάκθςθσ ςτο χολείο. Κεςςαλονίκθ: 

Ψμιμα Εκδόςεων ΑΥΚ. 
ΡΕΣΕΛΘΣ Ε., Θεωρίεσ κρθςκευτικισ ανάπτυξθσ και αγωγισ, Γρθγόρθ, Ακινα 2000 

 

  



Σδθγόσ Εκπαιδευτικοφ ςτα Κρθςκευτικά Δθμοτικοφ και Γυμναςίου 

107 

 

5. ΔΛΔΑΞΨΛΞΕΧ ΥΦΣΧΕΓΓΛΧΕΛΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΑΡΑΥΨΩΘ ΨΘΧ ΚΦΘΧΞΕΩΨΛΞΘΧ 

ΠΑΚΘΧΘΧ   
 

5. 1. Ειςαγωγικά: Από τισ μεκόδουσ ςτισ ςτρατθγικζσ 
διδαςκαλίασ 

Πιλϊντασ για διδακτικζσ προςεγγίςεισ ςτο νζο Υρόγραμμα Χπουδϊν του ΠτΚ, 

εννοοφμε τουσ διάφορουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ ο εκπαιδευτικόσ προςεγγίηει τα 

περιεχόμενα και οργανϊνει τισ διδακτικζσ δραςτθριότθτεσ τθσ διδαςκαλίασ του, 

προκειμζνου να υπθρετιςει τουσ ςτόχουσ του μακιματοσ. Χτθν προςπάκεια 

οριςμοφ και επεξεργαςίασ αυτϊν των «τρόπων», χρθςιμοποιοφνται ωσ termini 

techniki διάφοροι όροι και ζννοιεσ -από τισ πιο παραδοςιακζσ «μεκόδουσ», 

«μορφζσ» και «πορείεσ διδαςκαλίασ» ζωσ τισ πιο ςφγχρονεσ «τεχνικζσ» «μοντζλα» 

και «ςτρατθγικζσ». Τςο κι αν ςτον κακθμερινό εκπαιδευτικό λόγο οι όροι 

χρθςιμοποιοφνται μάλλον ωσ ταυτόςθμοι, ανατρζχοντασ ςτουσ οριςμοφσ τουσ 

μποροφμε να αναγνωρίςουμε ότι πρόκειται για ζννοιεσ που επικεντρϊνουν ςε 

διαφορετικζσ διαςτάςεισ τθσ διδαςκαλίασ και κινοφνται ςε διαφορετικό βακμό 

γενίκευςθσ και χριςθσ. Υιο ςυγκεκριμζνα: 

Σι μζκοδοι διδαςκαλίασ αναφζρονται ςε κακιερωμζνα και ςυγκροτθμζνα 

ςυςτιματα διδακτικϊν προςεγγίςεων που χρθςιμοποιοφνται από μεγάλο αρικμό 

εκπαιδευτικϊν και ςε ποικιλία περιπτϊςεων για τθν επίτευξθ των ςκοπϊν του 

μακιματοσ. Γνωςτότερεσ από αυτζσ είναι θ επαγωγικι, θ απαγωγικι, θ αναλυτικι, 

θ ςυνκετικι, θ ςωκρατικι, θ επίλυςθ προβλιματοσ, θ διακεματικι κ.ά. 

Σι μορφζσ διδαςκαλίασ αναφζρονται ςτον τρόπο παρουςίαςθσ των 

περιεχομζνων και οργάνωςθσ των δραςτθριοτιτων, ο οποίοσ και κακορίηει το είδοσ 

τθσ αλλθλεπίδραςθσ και των ςχζςεων που αναπτφςςονται μεταξφ μακθτϊν - 

εκπαιδευτικοφ - περιεχομζνων (διδακτικό τρίγωνο). Γνωςτότερεσ μορφζσ 

διδαςκαλίασ είναι οι ςυμμετοχικζσ (διερευνθτικζσ, ομαδοςυνεργατικζσ, μζκοδοσ 

Project), οι δαςκαλοκεντρικζσ (μονόλογοσ, διάλεξθ, επίδειξθ, περιγραφι, επεξιγθςθ 

κ.ά.), οι μακθτοκεντρικζσ (ελεφκεροσ διάλογοσ, κακοδθγοφμενοσ διάλογοσ, 

ςυηιτθςθ κ.ά.) και οι μεικτζσ (ςυνδυαςμόσ δαςκαλοκεντρικϊν-μακθτοκεντρικϊν). 

Θ πορεία διδαςκαλίασ αφορά ςτθν οργάνωςθ των μακθςιακϊν 

δραςτθριοτιτων ςε δομθμζνεσ φάςεισ-βιματα, με τθν κακεμία να επιτελεί 

διαφορετικι λειτουργία (τριμερισ, πενταμερισ κ.ά.) 

Ψα μοντζλα (ωριαίασ) διδαςκαλίασ αφοροφν ςχθματικζσ παραςτάςεισ που 

απεικονίηουν τισ δραςτθριότθτεσ και τθν αλλθλουχία τουσ, δθλαδι τθ δομι τθσ 

ωριαίασ διδαςκαλίασ και χρθςιμεφει ωσ εργαλείο οργάνωςθσ, κακοδιγθςθσ και 

αξιολόγθςθσ τθσ διεργαςίασ.  
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Σι τεχνικζσ διδαςκαλίασ αφοροφν ςτον τρόπο διεξαγωγισ των οργανωτικϊν-

διδακτικϊν δραςτθριοτιτων  και τον τρόπο χριςθσ του διδακτικοφ υλικοφ.  

Ψζλοσ, οι ςτρατθγικζσ διδαςκαλίασ (ΧΔ) αφοροφν μια δομθμζνθ και 

ςχεδιαςμζνθ ακολουκία μακθςιακϊν-διδακτικϊν δραςτθριοτιτων που 

οργανϊνονται για τθν υλοποίθςθ ςυγκεκριμζνων ςτόχων μιασ ωριαίασ διδαςκαλίασ 

(π.χ. τθν ανάπτυξθ διαδικαςτικισ γνϊςθσ, κοινωνικο-πολιτικϊν αξιϊν, ςτάςεων και 

δεξιοτιτων, τθ διερεφνθςθ κεμάτων και προβλθματικϊν καταςτάςεων κ.ά.). Τπωσ 

γίνεται φανερό, τα δομικά ςτοιχεία των ΧΔ είναι οι δραςτθριότθτεσ, οι οποίεσ  

μποροφν να εφαρμόηονται με ευελιξία ςε όποιο μζροσ ι φάςθ του ΥΧ αρμόηουν. 

Αυτό βζβαια δεν ςθμαίνει ότι οι ΧΔ παραβλζπουν τθ μζκοδο, τθ μορφι και τθν 

πορεία τθσ διδαςκαλίασ· ςε κάκε περίπτωςθ τισ χρθςιμοποιοφν ωσ άξονεσ για τθν 

οργάνωςθ των δραςτθριοτιτων τουσ. Χυνακόλουκα, οι ΧΔ ζχουν μεγάλθ ευρφτθτα 

(αφοφ ςυμπεριλαμβάνουν ςτοιχεία μεκόδων, μορφϊν, πορείασ και τεχνικϊν), 

ευελιξία (αφοφ μποροφν να εφαρμόηονται ςε κάκε είδοσ, βακμίδα και φάςθ 

διδαςκαλίασ) και ιςχυρι κεωρθτικι και ερευνθτικι κεμελίωςθ. Αν και δεν 

παρουςιάηονται ωσ μια «υποδειγματικι» διδακτικι μζκοδοσ, αναδεικνφουν 

εξαιρετικά τθν άμεςθ ςχζςθ του «τι» με το «πϊσ» τθσ διδαςκαλίασ. Γι’ αυτόν 

ακριβϊσ τον λόγο, ςτθ ςφγχρονθ Διδακτικι υπάρχει θ τάςθ οι Χτρατθγικζσ να 

αντικαταςτιςουν τισ πιο γενικζσ μεκόδουσ και μορφζσ. 

Εφκολα αντιλαμβανόμαςτε ότι όλεσ αυτζσ οι προςεγγίςεισ βαςίηονται ςε 

κεωρθτικζσ προτάςεισ τθσ Υαιδαγωγικισ, τθσ Ψυχολογίασ, τθσ διδακτικισ ζρευνασ 

και ζχουν ςαφείσ κζςεισ γφρω από τθν εκπαίδευςθ και τθ μάκθςθ. Ψαυτόχρονα 

όμωσ διαπιςτϊνουμε ότι, παρά τισ προςπάκειεσ οριοκζτθςισ τουσ, οι ζννοιεσ και οι 

πρακτικζσ ςτισ οποίεσ παραπζμπουν οι παραπάνω όροι ςυχνά 

αλλθλοεπικαλφπτονται. Αυτό άλλωςτε επιβεβαιϊνεται και από τθ ςχετικι ςφγχυςθ 

που επικρατεί ςτθν ελλθνικι και ξζνθ βιβλιογραφία ςχετικά με το ακριβζσ τουσ 

περιεχόμενο. Χε κάκε ωςτόςο περίπτωςθ, όλεσ ςχετίηονται με το  «πϊσ» τθσ 

διδαςκαλίασ, αυτό ακριβϊσ που εννοεί ο εκπαιδευτικόσ όταν μιλάει γενικευμζνα 

για μ ζ κ ο δ ο  ςτθ δουλειά του. Επιπλζον, θ εμπειρία των δαςκάλων επιβεβαιϊνει 

ότι όλεσ αυτζσ οι προςεγγίςεισ μποροφν να λειτουργοφν και να χρθςιμοποιοφνται 

ςτθ διδακτικι πράξθ ςυνδυαςτικά και με επιλεγμζνα κριτιρια. Για παράδειγμα, θ 

κεματικι ενότθτα 1 ςτθ Βϋ Γυμναςίου «Πποροφν οι άνκρωποι να εικονίηουν τον 

Κεό;» ςίγουρα μπορεί αναπτφςςεται γφρω από τθ «μζκοδο επίλυςθσ 

προβλιματοσ» και να οργανϊνεται ςε μια «ομαδοςυνεργατικι μορφι 

διδαςκαλίασ» εντόσ τθσ οποίασ μποροφν να λειτουργοφν «ςυνεργατικζσ-

διερευνθτικζσ ςτρατθγικζσ» (όπωσ θ «μελζτθ περίπτωςθσ» και «κάνοντασ κεολογία 

με τα παιδιά») κακϊσ και δθμιουργικζσ «βιωματικζσ τεχνικζσ» (παιχνίδια ρόλου και 

Artful Thinking).  
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Ωπό όλεσ αυτζσ τισ προχποκζςεισ, ςτθν ενότθτα 6 παρουςιάηονται επιλεκτικά 

κάποιεσ μορφζσ και κυρίωσ ςτρατθγικζσ διδαςκαλίασ που προκρίνονται για το ΠτΚ 

ςτον βακμό που:  

 δεν κεωροφν τθ διδαςκαλία ωσ μια διαδικαςία προςφοράσ και λιψθσ 

πλθροφοριϊν αλλά ωσ ενεργθτικι διεργαςία οικοδόμθςθσ γνϊςθσ που 

εμπλζκει ενεργά και αλλθλεπιδραςτικά τουσ μακθτζσ. Βαςίηονται ςτθν 

εποικοδομθτικι (κονςτρουκτιβιςτικι) αντίλθψθ για τθ γνϊςθ, ςφμφωνα με 

τθν οποία κάκε άτομο ακολουκεί τθ δικι του διαδρομι ςτθν οργάνωςθ τθσ 

προςωπικισ γνϊςθσ, γι’ αυτό και το ςθμαντικότερο είναι «να μακαίνει πϊσ 

να μακαίνει».  

 υιοκετοφν τθν άποψθ ότι θ γνϊςθ και θ ςκζψθ ςυγκροτοφνται μζςα από τθν 

επαφι του ατόμου με τον κόςμο και το κοινωνικό πλαίςιο (Vygotsky). 

 αναδεικνφουν και υπθρετοφν τισ κεμελιϊδεισ αρχζσ προςζγγιςθσ του 

κρθςκευτικοφ γνωςτικοφ αντικειμζνου, όπωσ ζχουν αποτυπωκεί ςτο νζο ΥΧ, 

δθλαδι τθν ερμθνεία, τον διάλογο και τον κριτικό γραμματιςμό. 

 αναπτφςςονται ιςότιμα και ςυνεξαρτϊμενα με τουσ ςτόχουσ και τα 

περιεχόμενα του ΥΧ, αναδεικνφοντασ τθ μεκοδικι διαδικαςία ωσ 

λειτουργικό μζροσ του, κάτι που ςυνιςτά κεντρικι επιλογι ενόσ 

Υρογράμματοσ Διαδικαςίασ 

 επιλζγονται και οργανϊνονται αποκλειςτικά από τον εκπαιδευτικό, ανάλογα 

με τισ ςυνκικεσ και τισ απαιτιςεισ τθσ τάξθσ του, ο οποίοσ όμωσ δεν τισ 

κεωρεί αποκλειςτικά τεχνοκρατικά αλλά ερευνά ςυνεχϊσ τθ ςχζςθ τουσ με 

τθν ανκρωπιςτικι και θκικι βάςθ τθσ διδαςκαλίασ του.  

  

5.2.  Χυμμετοχικζσ μορφζσ διδαςκαλίασ 

5.2.1.  Διερευνθτικζσ  

Δεν πρόκειται για κάτι νζο ςτον χϊρο τθσ παιδαγωγικισ, κακϊσ υποςτθρίχκθκε ςτισ 

αρχζσ του προθγοφμενου αιϊνα από τον Αμερικανό παιδαγωγό J. Dewey ο οποίοσ 

και κακιζρωςε τθν επιςτθμονικι επεξεργαςία των δεδομζνων εντόσ τθσ διδακτικισ 

διεργαςίασ με τα εξισ ςτάδια: α. κακοριςμόσ του προβλιματοσ, β. διατφπωςθ 

υποκζςεων, γ. ςυλλογι και οργάνωςθ πλθροφοριϊν, δ. ζλεγχοσ υποκζςεων και ε. 

διατφπωςθ τελικϊν ςυμπεραςμάτων. Βρίςκεται ςτθν ίδια κατεφκυνςθ με τθν 

εποικοδομθτικι παιδαγωγικι προςζγγιςθ, κακϊσ και οι δφο ζχουν ςτο επίκεντρο 

τθσ προβλθματικισ τουσ τον μακθτι και το πϊσ αυτόσ οικοδομεί ενεργά τθ γνϊςθ. 

Τςον αφορά το ΠτΚ, τα περιςςότερα κζματα εγείρουν ερωτιματα που 

χριηουν διερεφνθςθσ, αρκεί ο εκπαιδευτικόσ να διαμορφϊςει (π.χ. με μια 

ειςαγωγικι δραςτθριότθτα) ζνα κλίμα αναηιτθςθσ ςτθν τάξθ, ενκαρρφνοντασ τουσ 

μακθτζσ να κατανοιςουν, να διατυπϊςουν και να διερευνιςουν όλοι μαηί το 



Σδθγόσ Εκπαιδευτικοφ ςτα Κρθςκευτικά Δθμοτικοφ και Γυμναςίου 

110 

 

πρόβλθμα. Χτισ διερευνθτικζσ διδακτικζσ διεργαςίεσ ο εκπαιδευτικόσ λειτουργεί ωσ 

κακοδθγθτισ και οργανωτισ τθσ δουλειάσ που πρζπει να γίνει: επιλζγει και παρζχει 

υλικό -κατάλλθλο και προςιτό ςτουσ μακθτζσ- από ποικιλία πθγϊν  ι τουσ 

κακοδθγεί να το εντοπίςουν οι ίδιοι.  Χτισ δραςτθριότθτεσ οργάνωςθσ των 

πλθροφοριϊν, διαμόρφωςθσ και ελζγχου υποκζςεων ελζγχει τθν εμπλοκι όλων 

των μακθτϊν, ςτθρίηει τθν προςπάκειά τουσ, ςυμμετζχει ςτθν τυχόν αναδιατφπωςθ 

του ερωτιματοσ, οργανϊνει εναλλακτικζσ επιλογζσ και δραςτθριότθτεσ, προςζχει 

ϊςτε να μθ δθμιουργθκοφν παρεκκλίςεισ που αποτρζπουν τθν ζρευνα.   

Θ διερευνθτικι διδαςκαλία είναι ευζλικτθ και μπορεί να εφαρμόηεται ςε 

μακθτζσ κάκε θλικίασ, υποδομισ και δυνατοτιτων αλλά χρειάηεται ςοβαρό 

προγραμματιςμό και ςχεδιαςμό, προςεκτικι οργάνωςθ και ςυνεχι 

αναδιαμόρφωςθ. Σι διερευνθτικζσ προςεγγίςεισ λειτουργοφν αποτελεςματικότερα, 

όταν ςυνδυάηονται με τισ ομαδοςυνεργατικζσ.  

 

5.2.2.  Σμαδοςυνεργατικζσ  

Θ ομαδοςυνεργατικι διδαςκαλία (ΣΔ) αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίκο των 

ςυνεργατικϊν μορφϊν διδαςκαλίασ και μάκθςθσ και ζχει τισ αφετθρίεσ τθσ ςτο 

κίνθμα τθσ Ρζασ Αγωγισ και τον κοινωνικό κονςτρουκτιβιςμό, ενϊ το μεγάλο τθσ 

πλεονζκτθμα είναι ότι μπορεί να εφαρμοςτεί ςε όλεσ τισ ςχολικζσ βακμίδεσ και ςτα 

περιςςότερα μακιματα (Χατηθδιμου 2011:31). Γενικότερα πλεονεκτιματα τθσ ΣΔ 

είναι: ςε ατομικό επίπεδο οι μακθτζσ χρθςιμοποιοφν πολλαπλζσ πθγζσ 

πλθροφόρθςθσ, αναπτφςςονται γλωςςικά (αφοφ εκφράηονται, 

επιχειρθματολογοφν, αναλφουν, ςυνκζτουν και παρουςιάηουν), καλλιεργοφν 

ανϊτερεσ πνευματικζσ λειτουργίεσ (αφοφ ελζγχουν κριτικά, διερευνοφν 

πολφπλευρα, ςτοχάηονται, κρίνουν και ελζγχουν τθ διαδικαςία τθσ εργαςίασ τουσ), 

απαλλάςςονται από τον εγωκεντρικό τρόπο ςκζψθσ, καλλιεργοφν κετικά 

ςυναιςκιματα, αποκτοφν αυξθμζνεσ δυνατότθτεσ επικοινωνίασ και προςωπικισ 

ζκφραςθσ, καλλιεργοφν τθν αυτοεκτίμθςθ, ςυνειδθτοποιοφν τθν αλλθλεξάρτθςθ 

και τθ ςθμαςία τθσ ςυνεργαςίασ κ.ά. Πε λίγα λόγια, θ τάξθ γίνεται κοινότθτα 

μάκθςθσ και οικοδομείται  μια ςυμμετοχικι ςχολικι κουλτοφρα. 

Ειδικά ςε πολυπολιτιςμικζσ και πολυεκνικζσ κοινωνίεσ αποτελεί ζνα ιδανικό 

πλαίςιο, κακϊσ -μζςω αυτισ τθσ μεκόδου- το ςχολείο μπορεί να διευκολφνει τθν 

κοινωνικι ζνταξθ ατόμων με διαφορετικζσ δυνατότθτεσ και προζλευςθ, ενϊ 

ταυτόχρονα αμβλφνει τισ απορριπτικζσ και ανταγωνιςτικζσ ςτάςεισ και πρακτικζσ 

(Πατςαγγοφρασ 2000:15). Θ ςθμαςία τθσ ομαδοςυνεργατικισ μεκόδου για το 

ςχολικό κρθςκευτικό μάκθμα είναι περιςςότερο από εμφανισ (Βαςιλόπουλοσ 

2003:148). Ειδικότερα από τθ ςτιγμι που το ΠτΚ ςτο Ρζο Χχολείο 

προςανατολίηεται προσ τθ κεϊρθςθ και τθν καλλιζργεια τθσ ςχζςθσ ανάμεςα ςτθ 
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Κρθςκεία και τον Ξόςμο, τίκεται το ηιτθμα του μεταςχθματιςμοφ τθσ ςχολικισ 

τάξθσ ςε ζνα πεδίο γόνιμου διαλόγου, όπου ηθτιματα που αφοροφν τθ ςχζςθ τθσ 

κρθςκείασ με τα ςφγχρονα κοινωνικά, θκικά και περιβαλλοντικά ηθτιματα 

βρίςκονται ςτο επίκεντρό του (Υαιδαγωγικό Λνςτιτοφτο 2011:41). Εξ’ άλλου ςιμερα, 

όςο ποτζ άλλοτε τα τελευταία χρόνια, βριςκόμαςτε μπροςτά ςτθ διαμόρφωςθ μιασ 

νζασ κοινωνικισ πραγματικότθτασ με ζντονα πολυπολιτιςμικά χαρακτθριςτικά και 

με τα διαφορετικά εκνικά, πολιτιςμικά και κρθςκευτικά ςτοιχεία να δθμιουργοφν 

νζεσ αναγκαιότθτεσ. Χε αυτι λοιπόν τθ διάςταςθ, οι μακθτζσ είναι ςπουδαίο να 

αναγνωρίςουν τισ ετερότθτεσ -τον κοντινό τουσ «Άλλον»-, ϊςτε ςε ζνα πλαίςιο 

αλλθλοςεβαςμοφ και αλλθλοαποδοχισ να ςυνυπάρξουν αρμονικά μαηί του. 

Ενδεικτικζσ φάςεισ τθσ ΣΔ: α. Υαρουςίαςθ του προβλιματοσ / ηθτιματοσ, β. 

Εργαςία των ομάδων, γ. Υαρουςίαςθ τθσ δουλειάσ των Σμάδων, δ. Χυηιτθςθ ςε 

ολομζλεια / ςυμπεράςματα / αξιολόγθςθ τθσ διαδικαςίασ. Σ εκπαιδευτικόσ ςτθν 

ΣΔ αποτραβιζται από το προςκινιο τθσ τάξθσ, κατευκφνει διακριτικά τισ 

δραςτθριότθτζσ τθσ, γνωςτοποιεί τουσ ςτόχουσ τθσ εργαςίασ, ςυντονίηει τθ 

ςφςταςθ των ομάδων και τθν κατανομι των εργαςιϊν, παρζχει βοικεια όποτε του 

ηθτθκεί και ςυντονίηει τθν ανακοίνωςθ των αποτελεςμάτων ςτθν ολομζλεια. Σι 

προχποκζςεισ για τθν εφαρμογι τθσ αφοροφν κυρίωσ ςτθ διαμόρφωςθ ενόσ 

ευνοϊκοφ περιβάλλοντοσ ςτο ςχολείο, ςτθν οργάνωςθ και προετοιμαςία του 

δαςκάλου (ςε ετιςια και θμεριςια βάςθ), ςτθ ςφναψθ «ςυμβολαίου» με τουσ 

μακθτζσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ τάξθσ και ςτθν πρόβλεψθ για τθν αξιολόγθςθ των 

μακθτϊν (και ςε ομαδικό και ςε ατομικό επίπεδο).   

 

5.2.3. Πζκοδοσ Project 

Είναι μορφι ομαδικισ διδαςκαλίασ ςτθν οποία δάςκαλοι και μακθτζσ, 

ςυμμετζχοντασ ιςότιμα, βρίςκονται ςε μια ανοικτι διαδικαςία μάκθςθσ όπου τα 

όρια και οι διαδικαςίεσ τθσ δεν είναι αυςτθρά κακοριςμζνα. Θ διαδικαςία ενόσ 

Project αρχίηει με μια πρωτοβουλία που εκφράηεται ωσ πρόταςθ και με αφορμι ζνα 

βίωμα, ζνα γεγονόσ ι ζνα πρόβλθμα, το οποίο οι ςυμμετζχοντεσ αφοφ ανταλλάξουν 

απόψεισ αναλαμβάνουν να διερευνιςουν. Ζχοντασ ςυμφωνιςει γι’ αυτό που 

πρόκειται να πράξουν, κακορίηουν από κοινοφ τουσ τομείσ δράςθσ τουσ και κάνουν 

τον προγραμματιςμό τουσ. Χτθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ υλοποίθςθσ όςων ζχουν 

προγραμματιςτεί υπάρχουν και διαλείμματα ενθμζρωςθσ και ανατροφοδότθςθσ 

ςτθ διάρκεια των οποίων τα μζλθ εξετάηουν κριτικά τι ζχουν κάνει μζχρι τότε, 

ςυηθτοφν πάνω ςε ό,τι ζχουν κάνει και εντοπίηουν τυχόν προβλθματικζσ 

καταςτάςεισ και λαμβάνουν τα αναγκαία μζτρα, πραγματοποιοφν τροποποιιςεισ, 

επιβεβαιϊνουν ι επαναπροςδιορίηουν τον ςκοπό τουσ Ψο Project καταλιγει ςε ζνα 

τζλοσ μετά από κοινι απόφαςθ των μελϊν. Ακολουκεί κοινοποίθςθ των 



Σδθγόσ Εκπαιδευτικοφ ςτα Κρθςκευτικά Δθμοτικοφ και Γυμναςίου 

112 

 

αποτελεςμάτων εργαςίασ και γίνεται κριτικι αναςκόπθςθ τθσ όλθσ διαδικαςίασ. 

Επιγραμματικά οι φάςεισ: α. πρωτοβουλία, β. ανταλλαγι απόψεων ςχετικά με τθν 

πρωτοβουλία, γ. από κοινοφ διαμόρφωςθ πλαιςίων δράςθσ, δ. υλοποίθςθ όςων 

ζχουν προγραμματιςτεί, ε. περάτωςθ του Project / αξιολόγθςθ. (Frey).  

       Χε αυτι τθ μορφι διδαςκαλίασ κεωρείται ςθμαντικό ηιτθμα θ ςωςτι 

διευκζτθςθ του χρόνου -το εφροσ του μπορεί να κυμαίνεται από ζνα διδακτικό 

δίωρο ζωσ και ζνα ολόκλθρο διδακτικό ζτοσ- ενϊ ςτθν όλθ διαδικαςία μπορεί να 

ςυμμετζχουν μακθτζσ από μία ι και περιςςότερεσ ςχολικζσ τάξεισ. Είναι ολοφάνερο 

ότι ςτο επίκεντρο τθσ μεκόδου project βρίςκονται οι ανάγκεσ και τα ενδιαφζροντα 

των μακθτϊν, ενϊ θ δραςτθριοποίθςι τουσ αλλά και θ ζμφαςθ που δίνεται ςτισ 

ικανότθτζσ τουσ τθν κακιςτοφν μία από τισ ελκυςτικότερεσ μορφζσ ςυμμετοχικισ 

διδαςκαλίασ. Ππορεί να εφαρμοςτεί ςε όλα τα γνωςτικά πεδία ςτον χϊρο του 

Χχολείου, κακϊσ μπορεί ςυνδυάηει ιδζεσ, κεματικζσ ενότθτεσ και υλικό από τα 

επιμζρουσ γνωςτικά πεδία (διακεματικότθτα).  

 

5.3.  Δαςκαλοκεντρικζσ μορφζσ διδαςκαλίασ 

Τςο κι αν οι ςυμμετοχικζσ μορφζσ προςιδιάηουν καλφτερα προσ τθν κατεφκυνςθ 

τθσ οικοδόμθςθσ τθσ μάκθςθσ από τον ίδιο τον μακθτι, υπάρχουν και μορφζσ 

διδαςκαλίασ κατά τισ οποίεσ τθν πρωτοβουλία δράςθσ και επικοινωνίασ τθν ζχει 

αποκλειςτικά ςχεδόν ο εκπαιδευτικόσ («μετωπικι διδαςκαλία»). Χτον βακμό που ο 

μονόλογοσ είναι κυρίαρχθ μορφι επικοινωνίασ ςτισ δαςκαλοκεντρικζσ μορφζσ 

διδαςκαλίασ, αςκείται ςυχνά ζντονθ κριτικι από το ςφγχρονο ςχολείο. Ωςτόςο οι 

παιδαγωγοί δεν αποκλείουν τθν περιοριςμζνθ χριςθ του διδακτικοφ μονολόγου ο 

οποίοσ, όταν είναι ςφντομοσ και ενδιαφζρων, μπορεί να προβλθματίηει και να 

ενεργοποιεί τον μακθτι. Άλλωςτε, δεν μποροφμε να παραβλζψουμε ότι θ 

«μετωπικι» διδαςκαλία αποτελεί ζνα ςυνθκιςμζνο είδοσ κοινωνικισ πρακτικισ με 

διευρυμζνθ εφαρμογι ςε εξωςχολικά περιβάλλοντα. 

Χτθ διδακτικι κακθμερινότθτα υπάρχουν αρκετζσ ενδεικτικζσ περιπτϊςεισ 

χριςθσ του διδαςκαλικοφ μονολόγου. Για παράδειγμα, όταν o δάςκαλοσ κζλει να 

κάνει μια ειςαγωγι ςε ζνα κζμα το οποίο ςτθ ςυνζχεια κα εξεταςτεί με άλλεσ 

μορφζσ, όταν ανακεφαλαιϊνει το μάκθμα ςε ςφντομο χρονικό διάςτθμα, όταν 

χρειάηεται να δϊςει πλθροφορίεσ ςτουσ μακθτζσ που είναι δφςκολο να βρεκοφν με 

άλλον τρόπο, όταν εξιςτορεί και αναλφει ςε ςυνεχι λόγο ιςτορικά γεγονότα ι 

φανταςτικζσ ιςτορίεσ, όταν χρειάηεται να εξθγιςει ζννοιεσ και αρχζσ που δεν είναι 

κατανοθτζσ με τθν πρϊτθ προςζγγιςθ, όταν χρειάηεται να παρουςιάςει μια 

δεξιότθτα. Ανάλογα λοιπόν με τισ ενζργειεσ και το περιεχόμενό του γίνεται λόγοσ 

για αφθγθματικό, περιγραφικό, επιδεικτικό, επεξθγθματικό μονόλογο.  
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5. 4. Πεικτζσ μορφζσ διδαςκαλίασ (διαλογικζσ) 

Υρόκειται για μορφζσ διδαςκαλίασ κατά τισ οποίεσ τόςο ο μακθτισ όςο και ο 

εκπαιδευτικόσ ςυμμετζχουν εξίςου ςτθν επεξεργαςία τθσ φλθσ, αν και τισ 

περιςςότερεσ φορζσ παραμζνει πρωταγωνιςτικόσ ο ρόλοσ του δεφτερου. Ξυρίαρχο 

ςτοιχείο των μεικτϊν μορφϊν είναι οι ερωταποκρίςεισ και ο διάλογοσ. Σι  

ερωταποκρίςεισ είναι ζνα βαςικό εργαλείο του εκπαιδευτικοφ με κφρια 

χαρακτθριςτικά τθν αμεςότθτα και τθν επανατροφοδότθςθ των μακθτϊν, ςτοιχεία 

που ευνοοφν τθ δραςτθριοποίθςι τουσ. Χυχνά βζβαια, θ κατάχρθςθ και θ εμμονι 

ςτθ χριςθ των ερωταποκρίςεων μπορεί να οδθγιςει ςε ζνα κλίμα τυπικότθτασ και 

ατονίασ, με δεδομζνουσ και κλειςτοφσ ρόλουσ, και μια αίςκθςθ ςυνεχοφσ ελζγχου 

από τθ μεριά των μακθτϊν.  

Αντίκετα, ο διάλογοσ είναι μία από τισ ςθμαντικότερεσ μορφζσ τθσ 

διδαςκαλίασ. Θ ςθμαςία τθσ διαλογικισ μορφισ μάκθςθσ βρίςκεται ςτο επίκεντρο 

τθσ παιδαγωγικισ πρόταςθσ του ςπουδαίου βραηιλιάνου παιδαγωγοφ P. Freire. Σ 

Freire, ζχοντασ ωσ αφετθρία τθν απελευκερωτικι κεολογία, όριςε τον διάλογο ωσ 

μια δραςτθριότθτα που παρακινεί ςε κριτικι. Ξάνοντασ διάκριςθ ανάμεςα ςτον 

«οριηόντιο» διάλογο ωσ απελευκερωτικι παιδαγωγικι και τον «κατακόρυφο» 

αντιδιάλογο ωσ καταπιεςτικι παιδαγωγικι, τόνιςε τθ δυνατότθτα αυτισ τθσ 

μεκόδου για τθ μετάβαςθ από μια κατάςταςθ ςυνείδθςθσ ςε μία άλλθ. Για τον 

Freire, οι δυνατότθτεσ υπζρβαςθσ που ενυπάρχουν ςτθ διαλογικι μάκθςθ 

αναφζρονται ςτισ πολιτικζσ και θκικζσ αξίεσ τθσ και είναι αςυμβίβαςτεσ με τθν 

κοινωνικι καταπίεςθ (Shor 1985:109-110).  

Ειδικότερα για το ΠτΚ θ διαλογικι μορφι διδαςκαλίασ ζχει και ιςχυρι 

ψυχολογικι κεμελίωςθ. Σι μακθτζσ ζχουν ςχεδόν πάντα τθ φυςιολογικι τάςθ να 

ρωτοφν, να διερευνοφν, να ζρχονται ςε αντιπαράκεςθ ι να εκφράηουν αμφιβολίεσ 

για κρθςκευτικζσ αλικειεσ και να διατυπϊνουν προςωπικζσ κρίςεισ. Τταν λοιπόν 

χρθςιμοποιείται ςε αυτιν τθ διάςταςθ θ διαλογικι μορφι τθσ διδαςκαλίασ, θ 

κριτικι ςτάςθ του μακθτι όχι μόνο δεν παραβλζπεται αλλά, τουναντίον, βρίςκει 

ομαλι διζξοδο (Βαςιλόπουλοσ 2003:160). Βζβαια το διαλογικό «κλίμα» ςτθν τάξθ 

δεν είναι αυτονόθτο, γι’ αυτό και ο δάςκαλοσ μπορεί και πρζπει να ςυμβάλλει ςτθ 

δθμιουργία προχποκζςεων για τθν ανάπτυξι του: με τθ δθμιουργία κλίματοσ 

εμπιςτοςφνθσ μεταξφ των μακθτϊν, δείχνοντασ ενδιαφζρον για τα βιϊματα και τισ 

εμπειρίεσ τουσ, ζχοντασ γνϊςθ τθσ οικογενειακισ, κοινωνικισ, πολιτιςμικισ και 

κρθςκευτικισ προζλευςισ τουσ, λειτουργϊντασ πρϊτα ο ίδιοσ με ςεβαςμό ςτισ 

αρχζσ που διζπουν ζνα πολιτιςμζνο διάλογο κ.ά. 
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5.5. Υροτεινόμενεσ ςτρατθγικζσ και τεχνικζσ διδαςκαλίασ για 
το ΠτΚ  

Τπωσ ιδθ ειπϊκθκε, θ αποφαςιςτικι καινοτομία τθσ ςφγχρονθσ Διδακτικισ τθν 

οποία υιοκετεί το νζο ΥΧ του ΠτΚ αφορά τισ ςτρατθγικζσ και τεχνικζσ διδαςκαλίασ. 

Θ ευρφτθτα, θ ευελιξία και θ άμεςθ ςφνδεςι τουσ με τθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ, 

αναδεικνφουν αυτζσ τισ δραςτθριότθτεσ ωσ μια μεταμορφωτικι δφναμθ που μπορεί 

να αναδείξει τθ διδακτικι διεργαςία ςε εμπειρία μάκθςθσ με αυτοδφναμθ 

παιδευτικι αξία. Ψο γεγονόσ αυτό καταδεικνφεται και από τθ κζςθ που κατζχουν 

ςτθν οικεία ςτιλθ του ΥΧ (Δραςτθριότθτεσ), με τθν επιςιμανςθ ότι δεν ςυνιςτοφν 

ζνα απλό μζςον και μια εναλλακτικι δυνατότθτα αλλά τον κατεξοχιν τρόπο για να 

υλοποιθκοφν οι ςκοποί και τα προςδοκϊμενα μακθςιακά αποτελζςματα του νζου 

ΥΧ, εξαςφαλίηοντασ διαδικαςίεσ ουςιαςτικισ επεξεργαςίασ, ανάδειξθσ και 

οργανικισ ςφνδεςθσ των κεματικϊν περιεχομζνων με το διδακτικό υλικό. Χτθ 

ςυνζχεια επιχειρείται να περιγραφοφν ςτρατθγικζσ και τεχνικζσ που προτείνονται 

ςτθ ςτιλθ αυτι.  

 

ΥΕΦΛΓΦΑΦΘ ΨΕΧΡΛΞΩΡ ΥΣΩ ΥΦΣΨΕΛΡΣΡΨΑΛ ΓΛΑ ΨΘ ΔΛΔΑΧΞΑΟΛΑ ΨΩΡ ΚΕ 

Χυνοπτικά οι προτεινόμενεσ τεχνικζσ διδαςκαλίασ για το ΠτΚ είναι οι εξισ: 

24. Λδεοκφελλα - Brainstorming  

25. Χκζψου, Χυηιτθςε, Ποιράςου - Think, Pair, Share.  (ΨPS) 

2. α. Υαραλλαγζσ τθσ τεχνικισ TPS 

2.α.i.  Χκζψου, Χυηιτθςε ιςότιμα, Ποιράςου - Think, Timed Pair, Share. (ΨΨΦS) 

2.α.ii.  Χκζψου, Χυηιτθςε ανά 2 και ανά 4, Ποιράςου. - Think, Pair, Square, 

Share. (ΨPSS) 

2.α.iii.  Χκζψου, Γράψε, Χυηιτθςε, Ποιράςου - Think, Write, Pair, Share. (TWPS) 

26. Υζντε π και ζνα γ - 5W1H 

27. Ανάλυςθ Διαςτάςεων (ΑΔ) - Dimensional Analysis 

28. Επίλυςθ προβλιματοσ 

29. Πελζτθ περίπτωςθσ 

30. Χάρτθσ εννοιϊν (Εννοιολογικόσ χάρτθσ) - Mind map 

31. Θ τροχιά τθσ μάκθςθσ 

32. Χτίηοντασ διαδικτυακζσ γζφυρεσ - Building e bridges 

33. Λςτοεξερεφνθςθ μζςω διαδικτφου 

34. Ξάνοντασ κεολογία με τα παιδιά   

35. Godly Play   

36. Θμερολόγιο Αναςτοχαςμοφ - Reflective Journal 

37. Διδάςκοντασ μζςω τθσ τζχνθσ. Ποτίβα ζντεχνου ςυλλογιςμοφ - Artful thinking 

13. α. Ερϊτθςθ, εξζταςθ, ζρευνα 
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13. α. 1. ΒΟΕΥΩ, ΛΧΧΩΦΛΗΣΠΑΛ, ΑΡΑΦΩΨΛΕΠΑΛ -  *Λ see, Λ think, Λ wonder]. 

13. α. 2. ΧΞΕΦΨΕΛΨΕ, ΑΠΦΛΒΑΟΟΕΨΕ, ΕΕΦΕΩΡΘΧΨΕ [Think, puzzle, explore]  

 13. α. 3. ΔΘΠΛΣΩΦΓΛΞΕΧ ΕΦΩΨΘΧΕΛΧ *Creative Questions] 

13. β. Υαρατιρθςθ και περιγραφι 

13. β. 1. ΥΑΛΧΡΛΔΛ ΕΥΕΕΦΓΑΧΛΑΧ [e laboration game]  

13. β. 2. Θ ΑΦΧΘ, Θ ΠΕΧΘ & ΨΣ ΨΕΟΣΧ *Βegining, middle, end]  

13. β. 3. ΞΣΛΨΑΗΣΡΨΑΧ: ΔΕΞΑ ΕΥΛ ΔΩΣ [Looking: Ten times Two]  

13. β. 4. ΑΞΣΩΓΣΡΨΑΧ: ΔΕΞΑ ΕΥΛ ΔΩΣ [Listening: Ten times Two]  

13. β. 5. ΧΦΩΠΑΨΑ, ΧΧΘΠΑΨΑ, ΓΦΑΠΠΕΧ *Colors, shapes, lines+ Ψι είναι, με τι 

μοιάηουν και τι κάνουν; 

13. γ. Χυγκρίνοντασ και ςυνδζοντασ 

13. γ. 1. ΒΑΗΣΡΨΑΧ ΨΛΨΟΣΩΧ [Headlines] 

13. γ. 2. ΧΩΡΔΕΣΡΨΑΧ, ΕΥΕΞΨΕΛΡΣΡΨΑΧ, ΥΦΣΞΑΟΩΡΨΑΧ [Connect, extend, 

challenge] 

13. γ. 3. ΔΘΠΛΣΩΦΓΛΞΕΧ ΧΩΡΔΕΧΕΛΧ - ΠΕΨΑΦΣΦΕΧ ΞΑΛ ΑΟΟΘΓΣΦΛΕΧ [Creative 

comparisons] 

13. δ. Εξζταςθ από διαφορετικζσ γωνίεσ κζαςθσ 

13. δ. 1. ΑΡΨΛΟΑΠΒΑΡΣΠΑΛ, ΓΡΩΦΛΗΩ, ΦΦΣΡΨΛΗΩ  [Perspective, know, care 

about]  

13. ε. Ερμθνεία και αιτιολόγθςθ 

13. ε. 1. «Ψι ςε κάνει να το λεσ αυτό;» [What makes you say that?] 

13. ε. 2. ΕΞΨΛΠΘΧΘ, ΩΥΣΧΨΘΦΛΘ, ΔΛΕΦΩΨΘΧΘ [Claim, support, question] 

13. ςτ. Άλλεσ δθμιουργικζσ τεχνικζσ  

13. ςτ. 1. Δθμιουργία κολλάη 

13. ςτ. 2. Ηωγραφικι 

38. Αντιγνωμίεσ  

39. Επιςκζψεισ  

40. Κεματικι προςζγγιςθ  

41. Χυηιτθςθ ςτρογγυλισ τραπζηθσ  

42. Χιονοςτιβάδα 

43. Αφιγθςθ ιςτοριϊν 

44. Βιωματικζσ τεχνικζσ και δραςτθριότθτεσ 

xiii. Δραματοποίθςθ / Χκθνζσ ι ςτιγμιότυπα 

xiv. Υροςομοίωςθ 

xv. Κετικό - Αρνθτικό 

xvi. «Υαγωμζνθ» εικόνα - Still Image 

xvii. Υαιχνίδια ρόλων 

xviii. Χτίςιμο τθσ ςτάςθσ του ρόλου 
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xix. Χυλλογικόσ ρόλοσ 

xx. Φόλοσ ςτον τοίχο 

xxi. Ανακριτικι καρζκλα 

xxii. Ξαρζκλα αφιγθςθσ 

xxiii. Ξφκλοσ τθσ ςυνείδθςθσ 

xxiv. Ξφκλοσ του κουτςομπολιοφ 

45. Ψεχνικζσ δράματοσ για αναςτοχαςμό 

v. Ανίχνευςθ τθσ ςκζψθσ του ρόλου 

vi. Χφνταξθ κειμζνων 

vii. Σμαδικό γλυπτό 

viii. Υαίρνοντασ απόςταςθ 

46.  Άλλεσ δραςτθριότθτεσ δθμιουργικισ ζκφραςθσ   

i. Εικαςτικζσ δραςτθριότθτεσ 

   ii. Πουςικζσ δραςτθριότθτεσ 

  iii. Γλωςςικζσ δραςτθριότθτεσ 

 iv. Άλλεσ δραςτθριότθτεσ  

 

5.5.1. Αναλυτικι παρουςίαςθ των ςτρατθγικϊν διδαςκαλίασ  

1. Λδεοκφελλα - Brainstorming  

Είναι μια δοκιμαςμζνθ διαλογικι τεχνικι που μπορεί να βοθκιςει ςτθν προςζγγιςθ 

και τθν ερμθνεία ενόσ κειμζνου ι μιασ κατάςταςθσ.  

Εφαρμογι 

Πετά από μια πρϊτθ παρουςίαςθ (αφιγθςθ, ανάγνωςθ, δραματοποίθςθ) ενόσ 

κειμζνου ι άλλου εκπαιδευτικοφ υλικοφ που λειτουργεί ςαν ερζκιςμα, οι μακθτζσ 

καλοφνται να κατακζςουν τισ αντιδράςεισ και τισ εντυπϊςεισ τουσ γι’ αυτό. Ρα 

εκφράςουν δθλαδι, με ςφντομο και χαρακτθριςτικό τρόπο οτιδιποτε τουσ άγγιξε 

ςυναιςκθματικά, θκικά, πνευματικά ι λογικά· είτε πρόκειται για μια ςπουδαία 

ζννοια, είτε μια πράξθ, μια αξία, ζνα ςυναίςκθμα, τθν πλοκι κ.ά. Σ εκπαιδευτικόσ 

απλϊσ καταγράφει ςτον πίνακα, χωρίσ να ςχολιάηει, να ερμθνεφει ι να παραφράηει. 

Χτθ ςυνζχεια προκαλεί τον διάλογο με ςτόχο να γίνει ζνα πρϊτο ξεκακάριςμα τθσ 

«κφελλασ των ιδεϊν». Τλεσ οι ςυμμετοχζσ ςχολιάηονται. Αρχικά επιχειρείται να 

εντοπιςτοφν οι ομοιότθτεσ ςτισ ιδζεσ που ζχουν καταγραφεί και ςτθ ςυνζχεια οι 

αντικζςεισ. Χτθ ςυνζχεια, αναλφονται περιςςότερο εκείνεσ οι ιδζεσ που δείχνουν να 

κυριαρχοφν ςτθ ςυηιτθςθ, γίνονται ςυγκρίςεισ, τονίηονται οι αντικζςεισ και οι 

παραλλθλιςμοί, αναηθτοφνται και διακρίνονται τα ουςιϊδθ από τα επιμζρουσ, και 

προχωροφμε ςε χαρακτθριςμοφσ και κατθγοριοποιιςεισ. Χε μια άλλθ εκδοχι, ο 

εκπαιδευτικόσ γράφει ςτον πίνακα μια λζξθ-κλειδί και ςθμειϊνει γφρω τθσ κάκε 
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άλλθ λζξθ που οι μακθτζσ κεωροφν ςχετικι. Θ τάξθ αποφαςίηει ποιεσ από αυτζσ (4 

ι 5) είναι οι ςπουδαιότερεσ. 

Θ Λδεοκφελλα μπορεί επίςθσ να εφαρμοςκεί, αφοφ προθγουμζνωσ ζχει 

χωριςτεί θ τάξθ ςε ομάδεσ. Χε μια τζτοια περίπτωςθ, τα μζλθ τθσ ομάδασ 

διατυπϊνουν τισ ιδζεσ τουσ είτε με τθ ςειρά είτε πιο ελεφκερα, χωρίσ να περιμζνουν 

τθ ςειρά τουσ. Για παράδειγμα: κάκε ομάδα ζχει μια λευκι ςελίδα, ςτθ μζςθ τθσ 

οποίασ ςθμειϊνεται θ λζξθ-κλειδί. Ζνασ μακθτισ (ο γραμματζασ) καταγράφει ςε 

αυτιν τισ λζξεισ που αναφζρουν τα μζλθ τθσ κάκε ομάδασ. Χτθ ςυνζχεια ο 

εκπαιδευτικόσ καλεί τισ ομάδεσ να επιλζξουν 4 ι 5 από αυτζσ που κεωροφν πιο 

ςπουδαίεσ και αντιπροςωπευτικζσ για το κζμα. Ψζλοσ ο εκπαιδευτικόσ, αφοφ τισ 

μεταφζρει ςτον πίνακα, καλεί τουσ μακθτζσ όλθσ τθσ τάξθσ να διαλζξουν τισ (4 ι 5) 

ςπουδαιότερεσ από αυτζσ. Χε μια άλλθ παραλλαγι εφαρμογισ τθσ Λδεοκφελλασ, 

κάκε παιδί ςθμειϊνει μία λζξθ ςε μικρά αυτοκόλλθτα χαρτάκια που τα κολλάει ςτον 

τοίχο γφρω από τθ βαςικι λζξθ. Θ επεξεργαςία τουσ γίνεται με τθ μετακίνθςθ των 

αυτοκόλλθτων πιο κοντά ι πιο μακριά από τθ λζξθ. 

Τπωσ γίνεται φανερό, θ τεχνικι τθσ Λδεοκφελλασ απαιτεί εξαιρετικι ικανότθτα 

από τον εκπαιδευτικό ςτον χειριςμό τθσ, κακϊσ καλείται να οργανϊςει εδϊ και 

τϊρα όλο το υλικό που εξζπεμψαν τα ςυναιςκιματα και οι ςκζψεισ των μακθτϊν 

και να βοθκιςει να εξελιχκεί θ ςυηιτθςθ, χωρίσ να καταλιξει χαοτικι και 

ανοργάνωτθ. Ψαυτόχρονα πρζπει να φροντίςει για τθ διατιρθςθ τθσ ηωντάνιασ και 

τθσ αμεςότθτασ τθσ αρχικισ παρουςίαςθσ. Πε τον καταιγιςμό ιδεϊν κατορκϊνουμε 

δφο κυρίωσ πράγματα: α.  να αςχολθκεί θ τάξθ και να προετοιμαςτεί για τθ βαςικι 

ζννοια τθσ κεματικισ ενότθτασ, και β. να ςχθματίςει ο εκπαιδευτικόσ μια εικόνα για 

τουσ μακθτζσ του, ςχετικά με το τι γνωρίηουν για το κεντρικό κζμα, ποιεσ 

παρεξθγιςεισ, λάκθ ι εςφαλμζνεσ αντιλιψεισ ζχουν, ποια είναι τα ενδιαφζροντά 

τουσ κ.ά. Θ Λδεοκφελλα μπορεί να εφαρμοςτεί και μια τεχνικι ωσ αξιολόγθςθσ ςτο 

τζλοσ τθσ κεματικισ ενότθτασ με τθν ίδια λζξθ κλειδί. Χε αυτιν τθν περίπτωςθ, θ 

διαφοροποίθςθ ςτθν επιλογι των λζξεων από τθν πλευρά των μακθτϊν, μπορεί να 

καταδείξει και τον βακμό επιτυχίασ των ςτόχων μασ. 

 

2. Χκζψου, Χυηιτθςε, Ποιράςου. - Think, Pair, Share. (TPS) 

 Θ TPS είναι μια τεχνικι ςυνεργατικισ μάκθςθσ που ειςάγει τθν ιδζα του «χρόνου 

για ςκζψθ και ςτοχαςμό» ςτθ διαδικαςία τθσ ςυνεργαςίασ. Σ χρόνοσ αυτόσ ζχει 

αποδειχκεί, ότι αποτελεί κακοριςτικό παράγοντα για τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ 

των απαντιςεων που δίνουν οι  μακθτζσ ςε ερωτιςεισ που τουσ τίκενται και τθν 

ουςιαςτικι επεξεργαςία τουσ. Αν και θ τεχνικι TPS φαίνεται απλοϊκι, εντοφτοισ 

είναι αποτελεςματικι ςε όλεσ τισ βακμίδεσ εκπαίδευςθσ και κεωρείται ωσ ζνασ από 

τουσ κεμζλιουσ λίκουσ για τθν ανάπτυξθ και τθν εξζλιξθ τθσ ςυνεργατικισ τάξθσ.  



Σδθγόσ Εκπαιδευτικοφ ςτα Κρθςκευτικά Δθμοτικοφ και Γυμναςίου 

118 

 

 
Φάςεισ και ςτάδια ανάπτυξθσ 

 

Δραςτθριότθτεσ 

Υροκαταρκτικά  Ανακοίνωςθ του κζματοσ/ερωτιματοσ από 
τον εκπαιδευτικό 

1. Ατομικόσ ςτοχαςμόσ 
(Χκζψου - Think) 

 Ατομικόσ ςτοχαςμόσ του κάκε μακθτι γφρω 
από το υπό διερεφνθςθ κζμα/ερϊτθμα 

2. Χυηιτθςθ ανά ηεφγθ (Χυηιτθςε 
με τον ςυμμακθτι ςου - Pair) 

 Ξακοριςμόσ των ομάδων-ηευγαριϊν  
 Χτοχαςμόσ γφρω από το υπό διερεφνθςθ 

κζμα/ερϊτθμα ανά ηεφγθ και ςυηιτθςθ 
 Ανακεϊρθςθ ατομικϊν απόψεων και 

διαμόρφωςθ κοινϊν απόψεων που 
εκφράηουν  τθν ομάδα- ηευγάρι  

 Ξαταγραφι ιδεϊν 

3. Χυνειςφορά ιδεϊν (Ποιράςου - 
Share) 

 Υαρουςίαςθ των ιδεϊν από τθν κάκε 
ομάδα-ηευγάρι ςε όλθ τθν τάξθ  

 Χυηιτθςθ ςτθν ολομζλεια τθσ τάξθσ 

 

Θ TPS χρθςιμοποιείται ςε πλθκϊρα περιπτϊςεων, όπωσ: 

 Υριν τθν ειςαγωγι ςε ζνα κζμα, προκειμζνου να προςανατολιςτεί θ τάξθ ι 

να διερευνθκεί  θ προθγοφμενθ γνϊςθ.  

 Ξατά τθ διάρκεια τθσ αποςαφινιςθσ μιασ ιδζασ ι ενόσ κζματοσ που 

επεξεργαηόμαςτε ςτο μάκθμα.   

 Χτο τζλοσ τθσ επεξεργαςίασ ενόσ ηθτιματοσ.  

 Σποτεδιποτε κρίνεται αναγκαίο το μοίραςμα ιδεϊν.  

 Για επεξιγθςθ οδθγιϊν ι κανόνων ενόσ παιγνιδιοφ ι εργαςιϊν.  

 Ανά πάςα ςτιγμι, προκειμζνου να ελεγχκεί θ κατανόθςθ τθσ φλθσ.  

Θ τεχνικι TPS ςυμβάλλει ςτθν:  

 Υροϊκθςθ κετικισ αλλθλεξάρτθςθσ. Σι μακθτζσ ζχουν τθ δυνατότθτα να 

μακαίνουν ο ζνασ από τον άλλο.  

 Ξαλλιζργεια τθσ ατομικισ ευκφνθσ. Σι μακθτζσ είναι υπεφκυνοι ο ζνασ 

απζναντι ςτον άλλον κατά τθν ανταλλαγι ιδεϊν. Ακόμθ περιςςότερο, κάκε 

μακθτισ μπορεί να κλθκεί να παρουςιάςει ι και να υποςτθρίξει τισ ιδζεσ του 

ςυνεργάτθ του ςε κάποια άλλθ ομάδα ι και ςτο ςφνολο τθσ τάξθσ.  

 Διαςφάλιςθ ιςότιμθσ ςυμμετοχισ. Ξάκε μακθτισ ζχει ιςότιμο ρόλο ςτθν 

ομάδα - ηευγάρι. Είναι πικανόν ο ζνασ εκ των δφο μελϊν να επιχειριςει να 

κυριαρχιςει. Σ εκπαιδευτικόσ κα πρζπει να ελζγχει ότι αυτό δεν πρόκειται 

να ςυμβεί.  

 Ψαυτόχρονθ αλλθλεπίδραςθ. Ξατά τθ διάρκεια τθσ ςτρατθγικισ TPS όλοι οι 

μακθτζσ είναι ενεργά δεςμευμζνοι ςε μια διαδικαςία ομιλίασ και ακρόαςθσ.  
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2.α. Ραραλλαγζσ τθσ τεχνικισ TPS 

2.α.i.  Σκζψου, Συηιτθςε ιςότιμα, Μοιράςου. - Think, Timed Pair, Share. (ΤΤS)  

Θ επιςιμανςθ «Χυηιτθςε ιςότιμα - Timed Pair» χρθςιμοποιείται για να δοκεί 

ζμφαςθ και να διαςφαλιςτεί ο προκακοριςμζνοσ χρόνοσ που αντιςτοιχεί ςε κάκε 

μζλοσ του ηευγαριοφ ςτθ φάςθ «Χυηιτθςε- Pair». Θ παραλλαγι αυτι μπορεί να 

χρθςιμοποιθκεί, εφόςον διαπιςτωκεί ότι κάποιο από τα μζλθ των ηευγϊν 

μονοπωλεί τθ ςυηιτθςθ ςτθ φάςθ «Χυηιτθςε - Pair». Σ εκπαιδευτικόσ τότε μπορεί 

να ορίςει ςυγκεκριμζνο και ίςο χρόνο ανάπτυξθσ των απόψεων για τα μζλθ των 

ομάδων ςτισ οποίεσ παρατθρείται αυτι θ χρονικι ανιςοκατανομι. Θ παραλλαγι 

«Χκζψου- Χυηιτθςε ιςότιμα- Ποιράςου Think - Timed Pair - Share» μπορεί όμωσ να 

χρθςιμοποιθκεί εξαρχισ για όλα τα ηεφγθ, ιδίωσ αν ο δάςκαλοσ γνωρίηει από τθν 

προθγοφμενθ εμπειρία του ςτθ ςυγκεκριμζνθ τάξθ, ότι υπάρχουν άτομα που πάντα 

μονοπωλοφν τθ ςυηιτθςθ.  

 
 

Φάςεισ και ςτάδια ανάπτυξθσ 

 

Δραςτθριότθτεσ 

Υροκαταρκτικά 
 Ανακοίνωςθ του κζματοσ/ερωτιματοσ από 

τον εκπαιδευτικό  
1. Ατομικόσ ςτοχαςμόσ 

(Χκζψου - Think) 
 Ατομικόσ ςτοχαςμόσ του κάκε μακθτι γφρω 

από το υπό διερεφνθςθ κζμα/ερϊτθμα 

2. Χυηιτθςθ ανά ηεφγθ 
(Χυηιτθςε ιςότιμα με τον 

ςυμμακθτι ςου - Timed Pair) 

 Ξακοριςμόσ των ομάδων-ηευγαριϊν  
 Ξακοριςμόσ ίςου χρόνου ομιλίασ για το κάκε 

μζλοσ τθσ ομάδασ ηεφγουσ και επίβλεψθ από 
τον δάςκαλο τθσ τιρθςθσ του κανόνα  

 Χτοχαςμόσ πάνω ςτο υπό διερεφνθςθ 
κζμα/ερϊτθμα ανά ηεφγθ και ςυηιτθςθ  

 Ανακεϊρθςθ ατομικϊν απόψεων και 
διάρκρωςθ κοινϊν απόψεων που εκφράηουν 
τθν ομάδα- ηευγάρι    

3. Χυνειςφορά ιδεϊν 
(Mοιράςου - Share) 

 Υαρουςίαςθ των ιδεϊν από τθν κάκε ομάδα - 
ηεφγοσ ςε όλθ τθν τάξθ  

 Χυηιτθςθ ςτθν ολομζλεια τθσ τάξθσ 

 

2.α.ii.  Σκζψου, Συηιτθςε ανά 2 και ανά 4, Μοιράςου. - Think, Pair, Square, Share. 

(ΤPSS)  

Θ παραλλαγι «Χκζψου, Χυηιτθςε ανά 2 και ανά 4, Ποιράςου» ενδείκνυται για τθν 

επίλυςθ προβλθμάτων (problem solving).  Ψα προβλιματα είναι ςυνικωσ πιο 

ςφνκετα ςε ςχζςθ με τα απλά ανοικτά ερωτιματα και απαιτοφν τθ ςυνεργαςία 

περιςςότερων μελϊν. Υαρόλα αυτά, μπορεί να εφαρμοςτεί και για ςυηιτθςθ 

ανοικτϊν ερωτθμάτων. Χτθν παραλλαγι αυτι, μετά τθν εφαρμογι τθσ φάςθσ 
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«Χυηιτθςε με τον ςυμμακθτι ςου - Pair» τα ηευγάρια ενϊνονται ανά δφο και 

ςχθματίηουν τετράδεσ.  

 
 

Φάςεισ και ςτάδια ανάπτυξθσ 

 

Δραςτθριότθτεσ 

Υροκαταρκτικά  Ανακοίνωςθ του ερωτιματοσ/προβλιματοσ 
από τον εκπαιδευτικό  

1) Ατομικόσ ςτοχαςμόσ 
(Χκζψου - Think) 

 Χτοχαςμόσ γφρω από το υπό διερεφνθςθ 
ερϊτθμα/πρόβλθμα από τον κάκε μακθτι 
ατομικά  

2) Χυηιτθςθ ανά ηεφγοσ (Χυηιτθςε 
με τον ςυμμακθτι ςου - Pair) 

 Ξακοριςμόσ των ηευγαριϊν  
 Χτοχαςμόσ γφρω από το υπό διερεφνθςθ 

ερϊτθμα/πρόβλθμα ανά ηεφγθ  
 Ανακεϊρθςθ ατομικϊν απόψεων και 

διαμόρφωςθ κοινϊν απόψεων που 
εκφράηουν το ηευγάρι  

 Ξαταγραφι ιδεϊν 

3) Χυηιτθςθ ανά τετράδα 
(Χυηιτθςε με τουσ ςυμμακθτζσ 

ςου - Square) 

 Χχθματιςμόσ των τετράδων  
 Ψα 2 ηεφγθ ςυγκρίνουν τθ λφςθ και τθ 

μεκοδολογία ςτισ οποίεσ κατζλθξαν το κακζνα 
από αυτά ςτθν προθγοφμενθ φάςθ 2. 

 Διαμόρφωςθ τθσ βζλτιςτθσ λφςθσ και 
μεκοδολογίασ. Χε περίπτωςθ που πρόκειται 
για ανοικτό ερϊτθμα, υιοκετείται μια πιο 
περιεκτικι και εμπεριςτατωμζνθ άποψθ  

4) Χυνειςφορά ιδεϊν 
(Ποιράςου - Share) 

 Υαρουςίαςθ των ιδεϊν από τθν κάκε τετράδα 
ςε όλθ τθν τάξθ  

 Χυηιτθςθ ςτθν ολομζλεια τθσ τάξθσ  

 
2.α.iii.  Σκζψου, Γράψε, Συηιτθςε, Μοιράςου. - Think, Write, Pair, Share. (TWPS)  

Θ παραλλαγι αυτι χρθςιμοποιείται, όταν ο εκπαιδευτικόσ επικυμεί -για λόγουσ 

αξιολόγθςθσ τθσ 1θσ φάςθσ «Χκζψου - Think»- να καταγραφοφν οι προςωπικζσ 

απόψεισ που είχαν οι μακθτζσ πριν τον ςχθματιςμό ηευγαριϊν.   

 
 

Φάςεισ και ςτάδια ανάπτυξθσ 

 

Δραςτθριότθτεσ 

Υροκαταρκτικά 
 Ανακοίνωςθ του κζματοσ ι του προβλιματοσ 

από τον εκπαιδευτικό  

1. Ατομικόσ ςτοχαςμόσ 
(Χκζψου - Think) 

 Χτοχαςμόσ γφρω από το υπό διερεφνθςθ κζμα 
-  πρόβλθμα από τον κάκε μακθτι ατομικά 

2. Ξαταγραφι 
(Γράψε - Write) 

 Ξαταγραφι των προςωπικϊν ιδεϊν 
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3. Χυηιτθςθ ανά ηεφγθ 
(Χυηιτθςε με τον ςυμμακθτι ςου- 

Pair) 

 Ξακοριςμόσ των ηευγαριϊν  
 Χτοχαςμόσ του υπό διερεφνθςθ 

κζματοσ/προβλιματοσ ανά ηεφγθ  
 Ανακεϊρθςθ ατομικϊν απόψεων και 

διαμόρφωςθ κοινϊν απόψεων που 
εκφράηουν το ηευγάρι  

 Ξαταγραφι ιδεϊν   

4. Χυνειςφορά ιδεϊν 
(Ποιράςου με τουσ ςυμμακθτζσ 

ςου - Share) 

 Υαρουςίαςθ των ιδεϊν από τθν κάκε ομάδα - 
ηεφγοσ ςε όλθ τθν τάξθ  

 Χυηιτθςθ ςτθν ολομζλεια τθσ τάξθσ 
 Χχθματιςμόσ των τετράδων  
 Ψα 2 ηεφγθ ςυγκρίνουν τθ λφςθ και τθ 

μεκοδολογία ςτισ οποίεσ κατζλθξαν το κακζνα 
από αυτά ςτθν προθγοφμενθ φάςθ Pair  

 Διαμόρφωςθ τθσ βζλτιςτθσ λφςθσ και 
μεκοδολογίασ. Χε περίπτωςθ που πρόκειται 
για ανοικτό ερϊτθμα, υιοκετείται μια πιο 
περιεκτικι και εμπεριςτατωμζνθ άποψθ  

 

3. Υζντε π και ζνα γ (5W1H) 

Υρόκειται για μία τεχνικι διατφπωςθσ ερωτιςεων θ οποία χρθςιμοποιείται για να 

αναδειχκεί θ ςχζςθ αιτίασ -ι αιτιϊν- και αποτελζςματοσ· ςχζςθ που αποτελεί τθ 

βάςθ διερεφνθςθσ και κατανόθςθσ 

ενόσ προβλιματοσ. Θ 

ςυγκεκριμζνθ τεχνικι επιδιϊκει να 

αποςπάςει μία πραγματικά 

επεξεργαςμζνθ απάντθςθ ςτο υπό 

εξζταςθ ερϊτθμα και όχι απλϊσ 

ζνα «ναι» ι ζνα «όχι». 

Χρθςιμοποιεί τισ ερωτιςεισ με 

ςκοπό τθν εξζταςθ ενόσ 

προβλιματοσ ςτα μικρότερα 

επιμζρουσ τμιματα του, τον 

εντοπιςμό και τθν κατανόθςθ των 

ςθμαντικότερων διαςτάςεϊν του. 

Θ τεχνικι «Υζντε π και ζνα γ - 5W1H»  αποτελείται από 6 ερωτιςεισ οι οποίεσ -

ςτθν πιο διαδεδομζνθ εκδοχι- είναι: 

 Υοιο ι Ψι; (What): Υοιο είναι το πρόβλθμα; 

 Υου; (Where): Υοφ ςυμβαίνει; 

 Υότε; (When): Υότε ςυνζβθ; 

 Γιατί; (Why):  Γιατί ςυμβαίνει; 

 Υοιοσ; (Who): Υοιοσ εμπλζκεται ςτο πρόβλθμα; 
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 Υϊσ; (How): Υϊσ μπορεί να ξεπεραςτεί; 

Χτόχοσ τθσ είναι να εκπαιδευτοφν οι μακθτζσ, ϊςτε να κακορίηουν τα βαςικά 

αίτια αλλά και να εντοπίηουν τισ διαφορετικζσ όψεισ ενόσ προβλιματοσ, γεγονότοσ 

ι κατάςταςθσ. Επιπλζον προκαλείται το ενδιαφζρον τουσ ςε περιπτϊςεισ όπου 

υπάρχει ζλλειψθ ιδεϊν.  Θ τεχνικι μπορεί να λειτουργιςει ςτο πλαίςιο τθσ ατομικισ 

ζρευνασ και εργαςίασ, ςτθ διαμόρφωςθ ερωτθματολογίων κατά τθ ςυλλογι 

δεδομζνων, ςτθ μελζτθ και τον εντοπιςμό των πλθροφοριϊν, ςτθν ερμθνευτικι 

προςζγγιςθ ενόσ κειμζνου κ.λπ. Θ τεχνικι μπορεί να εφαρμοςτεί με διαφορετικοφσ 

τρόπουσ, ανάλογα με τθν περίςταςθ. Για παράδειγμα: 

1. Μία ερϊτθςθ ο κακζνασ: Χε ομάδεσ εργαςίασ των 6 ατόμων ανατίκεται ςε κάκε 

μζλοσ τθσ ομάδασ μία εκ των 6 ερωτιςεων. Πε αυτόν τον τρόπο δίνεται θ 

δυνατότθτα ςε κάκε μακθτι να αςχολθκεί με ζνα ςτοιχείο-πλευρά του υπό 

διερεφνθςθ προβλιματοσ. 

2. Τυχαία επιλογι ερϊτθςθσ: Πία απλι ςτθν εφαρμογι τθσ προςζγγιςθ είναι θ 

τυχαία επιλογι μίασ ι και περιςςοτζρων  εκ των 6 ερωτιςεων ςχετικά με 

κάποιο κζμα που απαςχολεί τον μακθτι. Αυτό μπορεί να γίνεται αυκόρμθτα 

είτε να ορίηεται από τον εκπαιδευτικό. Αν θ τεχνικι εφαρμόηεται με ςυνζπεια 

και ςυχνά από τον εκπαιδευτικό οι μακθτζσ ςυνθκίηουν να τθ χρθςιμοποιοφν 

οποτεδιποτε ςυναντοφν μια άγνωςτθ ζννοια ι ζνα πρόβλθμα. 

3. Συγκεκριμζνθ ςειρά ερωτιςεων: Χε αυτιν τθν περίπτωςθ, ο εκπαιδευτικόσ 

επιλζγει προςεκτικά τισ ερωτιςεισ αλλά και τθ ςειρά που κα ακολουκθκεί, με 

ςκοπό να κακοδθγιςει τουσ μακθτζσ ςτθ λφςθ ενόσ προβλιματοσ ι τθν 

ανάλυςθ ενόσ κζματοσ. Τλεσ οι ερωτιςεισ ζχουν ξεχωριςτό νόθμα και ςθμαςία 

και ςτοχεφουν ςτο να διευρφνουν τθ ςκζψθ και τθν αντίλθψθ των μακθτϊν ςε 

όλεσ τισ διαςτάςεισ και τισ πτυχζσ του προβλιματοσ.  

 Ξάκε μία από τισ ζξι (5π και 1γ) κεμελιϊδεισ ερωτιςεισ μπορεί να 

εξειδικεφεται ςε μια ποικιλία ςχετικϊν ερωτιςεων οι οποίεσ ενδεικτικά μπορεί 

να είναι: 

α. Ροιο ι Τι; - What?: «Υοιο ακριβϊσ είναι το πρόβλθμα;», «Υοια είναι τα 

επιμζρουσ ςυςτατικά του;», «Ψι ςυνζβθ;», «Υοιοσ ευκφνεται για τθν αποτυχία ι 

τθν επιτυχία;», «Υοια μπορεί να είναι θ λφςθ του προβλιματοσ;», «Ψι αποτελεί 

προτεραιότθτα;»  

*Σι ερωτιςεισ αυτοφ του τφπου προςπακοφν να δϊςουν απαντιςεισ ςε κζματα 

όπωσ: «Υοια είναι τα γεγονότα;», «Ψι ενζργειεσ πρζπει να γίνουν ι ζπρεπε να 

είχαν γίνει;», «Υοια είναι θ πικανι λφςθ του προβλιματοσ;», «Υοια είναι τα 

πικανά αίτια;»+ 

β. Ροιοσ; - Who?: «Υοιοσ είναι υπεφκυνοσ για το ςυμβάν;», «Υοιοι ςυμμετείχαν 

ςε αυτό;», «Υοιοι κα μποροφςαν να λφςουν αυτό το πρόβλθμα;»  
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*Πε αυτζσ και άλλεσ παρεμφερείσ ερωτιςεισ διευκρινίηονται και 

ξεκακαρίηονται κζματα όπωσ: «Υοιοι είναι εμπλεκόμενοι ςε κάποιο γεγονόσ, 

πϊσ ςχετίηονται μεταξφ τουσ αλλά και με τα γεγονότα;» «Υοια είναι τα ςτοιχεία, 

πρόςωπα-κλειδιά ςτα οποία πρζπει να εςτιαςτεί θ μελζτθ;»+ 

γ. Ροφ; - Where?: «Υοφ ςυνζβθ ι κα ςυμβεί;», «Υοφ κα τοποκετθκεί;»  

*Σι ερωτιςεισ αυτισ τθσ κατθγορίασ αναφζρονται ςτα χωρικά πλαίςια ενόσ 

ηθτιματοσ ι προβλιματοσ.+  

δ. Ρότε; - When?:  «Υότε ςυνζβθ ι κα ςυμβεί;», «Υότε ο ςυγκεκριμζνοσ 

χαρακτιρασ λαμβάνει πρωταγωνιςτικό ρόλο ςτθν ιςτορία;» κλπ.  

*Χκοπόσ αυτοφ του ςυνόλου ερωτιςεων είναι να διευκρινιςτοφν τα χρονικά (ι 

διαχρονικά) όρια του προσ διερεφνθςθ προβλιματοσ ι κζματοσ.+ 

ε. Γιατί; - Why?:  «Γιατί ςυνζβθ;»,«Γιατί τα αποτελζςματα αυτισ τθσ πράξθσ, τθσ 

ενζργειασ ι τθσ κατάςταςθσ είχαν τα ςυγκεκριμζνα αποτελζςματα;», «Γιατί τα 

αποτελζςματα τθσ δουλειάσ μασ ιταν απογοθτευτικά ι όχι;»  

*Σι απαντιςεισ ςε τζτοιεσ ερωτιςεισ ςτοχεφουν κυρίωσ ςτα εξισ: 

Διευκρινίηονται οι αιτίεσ και οι αφορμζσ. Ανακαλφπτονται οι πραγματικοί λόγοι 

που ευκφνονται για ςυγκεκριμζνεσ καταςτάςεισ.+   

ςτ. Ρϊσ; ι Ρόςο; - How?: «Υϊσ ςυνζβθ;», «Υϊσ μπορεί να επιτευχκεί αυτό το 

ςχζδιο;», «Υϊσ αντιμετωπίηεται ζνα τζτοιο πρόβλθμα;», «Υϊσ κα αντιδροφςατε 

εςείσ;», «Υόςο ςυχνά ςυμβαίνει κάτι;», «Υόςο χρόνο χρειάηεται για να 

πραγματοποιθκεί;»  

*Σι απαντιςεισ ςε αυτζσ τισ ερωτιςεισ ςτοχεφουν να επιλφςουν τα παρακάτω 

κζματα: Ρα διευκρινιςτεί μια ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία. Ρα διευκρινιςτεί 

ςυγκεκριμζνθ διάρκεια αντιμετϊπιςθσ ενόσ προβλιματοσ ι εμφάνιςθσ ενόσ 

φαινόμενο.+  

 

4.  Ανάλυςθ Διαςτάςεων (ΑΔ) - Dimensional Analysis 

Υρόκειται για μια αναλυτικι μζκοδο, ςχεδιαςμζνθ για να αποςαφθνίηει και να 

ερευνά τισ διαςτάςεισ και τα όρια ενόσ προβλιματοσ. Θ τεχνικι εξετάηει τισ πζντε 

διαςτάςεισ ενόσ προβλιματοσ: α. τθν ουςιαςτικι διάςταςθ, β. τθ χωρικι, γ. τθ 

χρονικι, δ. τθν ποςοτικι και ε. τθν ποιοτικι. Ξάκε μια από αυτζσ τισ διαςτάςεισ 

κατευκφνεται να απαντά, αντίςτοιχα, ςε πζντε κεμελιϊδθ ερωτιματα: α. Ψι; β. Υοφ; 

γ. Υότε; δ. Υόςο; ε. Υόςο ςοβαρά; Ππορεί να εφαρμοςτεί ςε πολλά ηθτιματα του 

νζου ΥΧ (κυρίωσ του γϋ κφκλου), όπωσ για παράδειγμα «Ψο πρόβλθμα του 

εικονιςμοφ του Κεοφ».  
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Ουςιαςτικι 
(Ροιο είναι το 
πρόβλθμα;) 

Χωρικι 
(Ρου ςυνζβθ το 

πρόβλθμα;) 

Χρονικι 
(Ρότε ςυνζβθ 

το πρόβλθμα;) 

Ροςοτικι 
(Ρόςο ςυχνά 
ςυνζβαινε το 
πρόβλθμα;) 

Ροιοτικι 
(Ροια είναι  

τα άλλα 
χαρακτθριςτικά 

του 
προβλιματοσ;) 

Πε τι 
ςχετίηεται;  

Υρόκειται για 
λάκοσ ι 
παράλειψθ; 

Είναι 
περιοριςμζνο 
τοπικά ι ζχει 
ευρφτερεσ 
επιδράςεισ; 

Υότε ξεκίνθςε, 
και τι ςυνζβθ 
όταν 
εμφανίςτθκε 
για πρϊτθ 
φορά; 

Ωπάρχει μία 
αιτία ι πολλζσ 

Υρόκειται για 
ςοβαρό ι 
επιφανειακό 
ηιτθμα; Είναι 
ηιτθμα αρχϊν ι 
πρακτικισ; 

Είναι ςφμπτωμα 
ενόσ 
μεγαλφτερου 
προβλιματοσ, ι 
αυτό είναι το 
πραγματικό 
πρόβλθμα;  

Υοιεσ περιοχζσ 
αφορά; 

Είναι εφάπαξ, 
εν εξελίξει, ι 
μια επικείμενθ 
κατάςταςθ; 

Υόςοι 
άνκρωποι 
επθρεάηονται; 

Υοιεσ αξίεσ  και 
ςε ποιο βακμό 
παραβιάηονται; 

Ζχει εμφανι 
ςυμπτϊματα ι 
είναι 
καλυμμζνο;    

Χχετίηεται με 
άλλεσ 
προβλθματικζσ 
περιοχζσ; 

Χυμβαίνει 
ςυνεχϊσ, 
κυκλικά, ι 
ςποραδικά; 

Εμφανίηεται 
υπερβολικό ι 
υποτιμθμζνο;  

 

Είναι επείγον; 
Χυμφωνοφμε 
για το τι πρζπει 
να ςυμβεί; 

        Θ λφςθ του 
απαιτεί 
βελτιϊςεισ, 
προςαρμογζσ ι 
πιο ριηικζσ 
αλλαγζσ; 

 

Θ τεχνικι τθσ ΑΔ μασ βοθκά να ςυγκεντρϊςουμε τα πραγματικά περιςτατικά 

και δεδομζνα ενόσ προβλιματοσ, ζτςι ϊςτε να μποροφμε να το κακορίςουμε και να 

το διατυπϊςουμε με ακρίβεια ι να προςδιορίςουμε τισ περιοχζσ όπου απαιτείται 

περαιτζρω ζρευνα. Επίςθσ θ ΑΔ μπορεί να είναι χριςιμθ για τθν αξιολόγθςθ 

εναλλακτικϊν λφςεων του προβλιματοσ. Επιπλζον, μπορεί να λειτουργεί ωσ 

«πίνακασ ελζγχου» για να εξαςφαλίςουμε ότι ζχουμε ςυγκεντρϊςει όλα τα ςχετικά 

απαραίτθτα ςτοιχεία προκειμζνου να κατανοιςουμε και να επεξεργαςτοφμε μια 

κατάςταςθ ι ζνα πρόβλθμα. 

 

5. Επίλυςθ προβλιματοσ 

Θ βαςικι ιδζα αυτισ τθσ τεχνικισ είναι ότι ζνα πρόβλθμα δεν κεωρείται λυμζνο, 

όταν απλϊσ προςφζρεται θ ςωςτι απάντθςθ «ζτοιμθ» ςτον μακθτι. Ψο πιο 

ςθμαντικό είναι, αυτόσ ο μακθτισ να κατανοιςει τι πρζπει να κάνει, για ποιο λόγο 
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αυτι θ προςπάκεια ζχει νόθμα και εάν οι πράξεισ του είναι κατάλλθλεσ, ϊςτε να 

οδθγιςουν ςτθ λφςθ του προβλιματοσ.  

Ρεριγραφι 

Α.  Οριςμόσ και παρουςίαςθ -αναπαράςταςθ του προβλιματοσ 

O μακθτισ αντιλαμβάνεται και βιϊνει το πρόβλθμα «ςαν να ιταν δικό του». 

Αυτό ςθμαίνει ότι εμπλζκεται προςωπικά και ενεργοποιεί το ενδιαφζρον και τθν 

επικυμία του για ςυμμετοχι, ϊςτε να βρεκεί λφςθ ςε αυτό. Χε αυτό το βιμα ο 

μακθτισ πρζπει να βρει προςωπικό νόθμα ςτθ δραςτθριότθτα που ξεκινά, πράγμα 

που είναι ςθμαντικό χαρακτθριςτικό τθσ αυτορρυκμιηόμενθσ μάκθςθσ.   

Β.  χεδιαςμόσ τρατθγικισ για τθν Επίλυςθ 

Σ μακθτισ ανακαλεί προθγοφμενεσ ςχετικζσ γνϊςεισ και εμπειρίεσ και επιλζγει 

από αυτζσ τθν καταλλθλότερθ για τθν περίςταςθ. Υρόκειται για μια πρϊτθ μορφι 

κινθτοποίθςθσ.  

Γ.  Οργάνωςθ Πλθροφοριϊν 

Σ μακθτισ επιχειρεί να ςυνδζςει τα ςτοιχεία του προβλιματοσ, δίνοντασ ςχιμα 

ςτο ςτρατθγικό ςχεδιαςμό του. Ψο ςθμαντικό είναι ότι εδϊ ηθτείται από τον μακθτι,  

να αιτιολογιςει τθν επιλογι του θ οποία ζτςι αναδεικνφεται εμπρόκετθ και 

ςτοχευμζνθ. 

Δ. Κατανομι πθγϊν πλθροφόρθςθσ και εφρεςθ λφςθσ-απάντθςθσ 

Σ μακθτισ διαχειρίηεται τισ διακζςιμεσ πθγζσ και το υλικό του με τον 

αποτελεςματικότερο δυνατό τρόπο: ςχεδιάηει τισ διαδικαςίεσ επίλυςθσ του 

προβλιματοσ, τισ ελζγχει και ςτθ ςυνζχεια εκτελεί τον ςχεδιαςμό του.   

Ε. Παρακολοφκθςθ και ζλεγχοσ 

Σ μακθτισ παροτρφνεται από τον εκπαιδευτικό να επανεξετάςει κριτικά τθ 

διαδικαςία που ακολοφκθςε, με ςθμείο αναφοράσ τον ςτόχο που ζχει κζςει από τθν 

αρχι. Αν θ πορεία που ακολοφκθςε δεν τον οδιγθςε -παρά τισ αρχικζσ προςδοκίεσ- 

ςτθν κατάκτθςθ του ςτόχου, τότε μπορεί και να αλλάξει τον ςχεδιαςμό τθσ πορείασ 

και να επιςτρζψει ςτο δεφτερο βιμα.  

Σ.  Αξιολόγθςθ 

Σ μακθτισ βγάηει ςυμπεράςματα ςχετικά με τθν αποτελεςματικότθτα τθσ 

προςπάκειάσ του. Αναρωτιζται αν κα ςυναντιςει αυτό το πρόβλθμα ςτθ ηωι του 

εκτόσ ςχολείου, εντοπίηει τθ ςθμαςία του για τον ίδιο, αναφζρει και αιτιολογεί τισ 

δυςκολίεσ που αντιμετϊπιςε. Ψα ςυμπεράςματα και οι διαπιςτϊςεισ κα τον 

βοθκιςουν ςτισ μελλοντικζσ του προςπάκειεσ και κα του εξαςφαλίςουν 

ικανοποίθςθ και κίνθτρα, ϊςτε να ςυνεχίςει τισ προςπάκειεσ του για τθ λφςθ και 

άλλων προβλθμάτων.  
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*Ωπογράμμιςθ: Βλζπουμε πωσ τα κίνθτρα μάκθςθσ πθγάηουν από τισ 

αντιδράςεισ του μακθτι κατά τθν αξιολόγθςθ και όχι μόνον από τουσ εκάςτοτε 

ςτόχουσ, οι οποίοι φαίνεται πωσ κινθτοποιοφν τον μακθτι μάλλον προςωρινά.+   

 

6. Πελζτθ περίπτωςθσ 

Υρόκειται για μια τεχνικι που αςχολείται με τθ μελζτθ μιασ πραγματικισ 

κατάςταςθσ ι ενόσ περιςτατικοφ που βρίςκεται ςε εξζλιξθ. Οειτουργϊντασ 

παραδειγματικά, δίνεται τθ δυνατότθτα ςτουσ μακθτζσ να ςκιαγραφιςουν το «πϊσ 

είναι να βρίςκεται κανείσ ςε μια κατάςταςθ», να παραγάγουν μια γενικι περιγραφι 

των βιωμάτων, των ςκζψεων και των ςυναιςκθμάτων των προςϊπων και των 

καταςτάςεων που μελετοφν. Ψελικά, δθλαδι, να φτάςουν οι μακθτζσ να κατανοοφν 

τισ ζννοιεσ πιο κακαρά και παραςτατικά, αντί για μια απλι παρουςίαςθ 

αφθρθμζνων αρχϊν και κεωριϊν. Ζτςι, αντί να μιλιςει κανείσ αφθρθμζνα και 

γενικευτικά για τθ χριςτιανικι αρχι «αγάπθςε τον διπλανό ςου όπωσ τον εαυτό 

ςου», μπορεί να μελετιςει τθν περίπτωςθ ενόσ προςϊπου -είτε ςφγχρονου είτε από 

τθ χριςτιανικι παράδοςθ- εξετάηοντασ και ανακαλφπτοντασ ο ίδιοσ τθν πραγματικι 

τθσ διάςταςθ. Εξαιρετικά χριςιμεσ μπορεί να είναι και οι μελζτεσ περίπτωςθσ για 

πρόςωπα από διαφορετικζσ κρθςκευτικζσ παραδόςεισ, ανεξάρτθτα από τθν 

πολιτιςμικι ςφνκεςθ του ςχολείου.  

Δουλεφοντασ οι μακθτζσ πάνω ςε μια μελζτθ περίπτωςθσ μποροφν να: 

 ςυλλζγουν πλοφςιεσ και γλαφυρζσ περιγραφζσ γεγονότων και καταςτάςεων 

 καταςκευάηουν χρονολόγιο γεγονότων που ςχετίηονται με τθν κατάςταςθ 

 επικεντρϊνονται ςε πρόςωπα ι ομάδεσ δρϊντων προςϊπων προςπακϊντασ 

να κατανοιςουν πϊσ αντιλαμβάνονται τα γεγονότα 

 εμπλζκονται άμεςα ςτο γεγονόσ ι τθν κατάςταςθ που μελετοφν. 

 

7. Χάρτθσ εννοιϊν (Εννοιολογικόσ χάρτθσ) - Mind map 

Υρόκειται για μια παράςταςθ με ςυςχετιςμοφσ ανάμεςα ςε ζννοιεσ. Σι ςυςχετιςμοί 

παριςτάνουν τθν οργάνωςθ δφο ι περιςςοτζρων εννοιϊν. Σι ζννοιεσ μπορεί να 

ςυνδζονται με διάφορεσ ςυνδετικζσ λζξεισ, όπωσ τα βοθκθτικά ριματα «ζχω», 

«είμαι», κακϊσ επίςθσ και με διάφορουσ ςυνδζςμουσ ι προκζςεισ.  Θ καταςκευι 

και αξιολόγθςθ εννοιολογικοφ χάρτθ μπορεί να ακολουκεί τα παρακάτω κάτω 

ςτάδια: 

 Ιδεοκφελλα (Brainstorming): Χτο ςτάδιο αυτό καταγράφονται όλεσ οι ζννοιεσ 

οι οποίεσ ςχετίηονται με το  κζμα ι το πρόβλθμα που τίκεται προσ επίλυςθ. 

 Οργάνωςθ εννοιϊν: Σι ζννοιεσ χωρίηονται ςε υποομάδεσ και, αν χρειαςτεί, 

γίνεται προςκικθ νζων εννοιϊν, ϊςτε να φαίνεται θ ςφνδεςθ και ιεράρχθςθ 

που τισ διζπει. 
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 Σοποκζτθςθ ςτον χάρτθ: Σι ζννοιεσ τοποκετοφνται ςτον χάρτθ, ανάλογα με 

τθν ιεράρχθςθ και τθ ςφνδεςι τουσ. 

 φνδεςθ εννοιϊν: Σι ζννοιεσ ςυνδζονται μεταξφ τουσ και καταγράφονται οι 

λζξεισ-φράςεισ, που επιςθμαίνουν  τισ ςχζςεισ που τισ διζπουν (βλ. 

παραπάνω). 

 Ανακεϊρθςθ χάρτθ: Σ χάρτθσ ανακεωρείται με βάςθ τα κριτιρια τθσ ςωςτισ 

οργάνωςθσ και ιεράρχθςθσ των εννοιϊν. 

 Σελικι οργάνωςθ χάρτθ: Πε βάςθ τθ νζα εμπειρία που μπορεί να προζλκει 

από τθ διδαςκαλία ι τθ ςυηιτθςθ με όλουσ τουσ μακθτζσ, ο χάρτθσ 

ανακεωρείται. Θ διαδικαςία αυτι μπορεί να επαναλθφκεί αρκετζσ φορζσ. 

 Αξιολόγθςθ του εννοιολογικοφ χάρτθ: Θ αξιολόγθςθ αφορά ςτθν ακρίβεια 

και εμβζλεια του περιεχομζνου, κακϊσ και ςτθν οργάνωςι του. Θ 

αξιολόγθςθ επικεντρϊνεται κυρίωσ ςτον αρικμό των εννοιϊν που 

χρθςιμοποιικθκαν ςτον χάρτθ, ςτον αρικμό και τθν ορκότθτα των 

ςυνδζςεων, ςτθ γλωςςικι επάρκεια τθσ διατφπωςθσ των ςυνδζςεων και 

ςτθν ιεράρχθςθ και ομαδοποίθςθ των εννοιϊν. 

 Πζςα από τθ χριςθ του εννοιολογικοφ χάρτθ, προςδοκοφμε ςτα εξισ 

μακθςιακά αποτελζςματα: 

 Αποτελεςματικι μάκθςθ. Ξατά τθ διαδικαςία ςχεδιαςμοφ του χάρτθ, λόγω 

τθσ μεκοδολογίασ που ακολουκείται (βιμα-βιμα), ευνοείται θ πλιρθσ 

κατανόθςθ του περιεχομζνου των εννοιϊν, κακϊσ επίςθσ και των μεταξφ 

τουσ ςχζςεων. Πε αυτόν τον τρόπο θ μάκθςθ γίνεται μια ενεργθτικι 

διαδικαςία. 

 Καλλιζργεια μεταγνϊςθσ και επίγνωςθ των διαδικαςιϊν μάκθςθσ. Σι 

μακθτζσ ενκαρρφνονται να αντιλθφκοφν τθ δομι και τισ διαδικαςίεσ 

καταςκευισ τθσ γνϊςθσ· δθλαδι, «μακαίνουν πϊσ να μακαίνουν».   

 Καλλιζργεια κριτικισ ςκζψθσ. Ξακϊσ οι μακθτζσ παράγουν και οργανϊνουν 

τισ ιδζεσ τουσ αλλά και τισ ανακεωροφν και τισ αναδιατυπϊνουν, 

αναπτφςςεται θ κριτικι ςκζψθ.   

 Σι εννοιολογικοί χάρτεσ μποροφν να αξιοποιθκοφν ωσ: 

 Πζςο για τθν οργάνωςθ του περιεχομζνου κάποιου μακιματοσ. 

Αναπτφςςοντασ ο ίδιοσ ο εκπαιδευτικόσ ζναν εννοιολογικό χάρτθ, βοθκείται να 

αποςαφθνίςει τθν πορεία που κα ακολουκιςει ςτθ διδαςκαλία του, κακϊσ και 

το περιεχόμενό τθσ. 

 Πζςο παρουςίαςθσ υλικοφ ςτουσ μακθτζσ. Είναι αποτελεςματικόσ ςτθν 

παρουςίαςθ εννοιϊν και ςχζςεων, πολφπλοκων δομϊν και γεγονότων. 

 Εργαλείο αξιολόγθςθσ. Θ δθμιουργία τζτοιων χαρτϊν, επιτρζπει ςτον 

εκπαιδευτικό να εξάγει χριςιμα ςυμπεράςματα για τισ γνϊςεισ των μακθτϊν 
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του, τθν εξζλιξθ τθσ γνωςτικισ αλλαγισ τουσ, να ανακαλφψει παρανοιςεισ πάνω 

ςε ςυγκεκριμζνα ηθτιματα κ.ά. Αυτό του δίνει τθ δυνατότθτα να προχωριςει ςε 

ςτοχευμζνεσ παρεμβάςεισ, ϊςτε να βοθκιςει τουσ μακθτζσ να αναδομιςουν τισ 

προχπάρχουςεσ γνϊςεισ τουσ. Επιπλζον, παίρνει πλθροφορίεσ για το τελικό 

αποτζλεςμα τθσ δουλειάσ του. 

 

8. Θ τροχιά τθσ μάκθςθσ 

Υρόκειται για μια «ανοικτι» αυτο-κακοδθγοφμενθ τεχνικι μάκθςθσ, αρκετά 

διαδεδομζνθ ςτα πρωτοβάκμια ςχολεία τθσ Αυςτρίασ. Σ κφριοσ ςτόχοσ είναι, τα 

παιδιά να μάκουν να οργανϊνουν τθ δουλειά τουσ από τθν πρϊτθ κιόλασ μζρα τθσ 

ςχολικισ τουσ ηωισ. Ζτςι, λαμβάνουν από τον εκπαιδευτικό εβδομαδιαίο πλάνο ι 

προγραμματιςμό του κακθμερινοφ ζργου που ζχουν να εκπλθρϊςουν ςτο τζλοσ 

μιασ κακοριςμζνθσ περιόδου.  

Ρροετοιμαςία 

Χτθ ςχολικι τάξθ δθμιουργοφνται «γωνίεσ» που αποτελοφν τισ «ςτάςεισ», όπου 

τοποκετείται το υλικό (φφλλα εργαςίασ, επαναλθπτικζσ αςκιςεισ, χρωματιςτά 

χαρτιά, μπογιζσ, ψαλίδια, καςετόφωνο κ.ά.) με το οποίο κα εργαςτοφν οι μακθτζσ. 

Τλοι οι ςτακμοί εργαςίασ παρουςιάηονται από τθν αρχι ςτουσ μακθτζσ και 

δίνονται οι απαραίτθτεσ εξθγιςεισ, ζτςι ϊςτε να γνωρίηουν το ζργο που τουσ 

ανατίκεται και τον τρόπο με τον οποίο πρζπει να εργαςτοφν. Ψο παρεχόμενο υλικό 

κα πρζπει να δίνει τθ δυνατότθτα ςτουσ μακθτζσ να το χρθςιμοποιιςουν ανάλογα 

με το προςωπικό τουσ ςτυλ, να λαμβάνει υπόψθ τθν ταχφτθτα με τθν οποία 

εργάηονται κακϊσ και τθν ετοιμότθτά τουσ, να λαμβάνει υπόψθ τθ φφςθ τθσ 

ηθτοφμενθσ εργαςίασ, να είναι ποικίλο και καλά δομθμζνο -χωρίσ να είναι πολφ 

εκτεταμζνο- και, τζλοσ, να βαςίηεται ςε μια ςτζρεθ ψυχοπαιδαγωγικι αντίλθψθ. Σι 

ςτακμοί-ςτάςεισ που ςχεδιάηονται, κα πρζπει να είναι ςυμπλθρωματικοί και ωσ 

προσ το περιεχόμενο (να απευκφνονται ςε όλεσ τισ αιςκιςεισ του μακθτι) και ωσ 

προσ τθ διανοθτικι πρόκλθςθ. Ενδεικτικά μπορεί να είναι οι εξισ: 

- ΞΑΡΣΡΛΞΕΧ ΧΨΑΧΕΛΧ 

- ΕΩΨΕΦΛΞΕΧ ΧΨΑΧΕΛΧ (π.χ. ςυνεντεφξεισ) 

- ΠΛΞΦΕΧ ΧΨΑΧΕΛΧ (π.χ. παηλ, κρυπτόλεξα, ηωγραφιζσ) 

- ΧΨΑΧΘ ΓΛΑ ΕΟΕΓΧΣ & ΒΣΘΚΕΛΑ 

- ΩΥΣΧΦΕΩΨΛΞΑ & ΥΦΣΑΛΦΕΨΛΞΑ ΨΠΘΠΑΨΑ 

Ρραγματοποίθςθ 

Αφοφ ο εκπαιδευτικόσ αφθγθκεί ι διαβάςει τθν ιςτορία, οι μακθτζσ 

επιςκζπτονται τισ ςτάςεισ ατομικά, ανά ηεφγθ ι τριάδεσ -όχι με μια κακιερωμζνθ 

ςειρά αλλά όπωσ επικυμοφν- και ςυνεργαηόμενοι ετοιμάηουν τθ δουλειά τθν οποία 

κα παρουςιάςουν ςτθν τάξθ. Σι μακθτζσ μποροφν να ηθτοφν βοικεια από τον 
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δάςκαλο και κατόπιν να γυρνοφν ςτον ςτακμό και να διορκϊνουν τα λάκθ τουσ -

δικά τουσ ι των ςυνεργατϊν τουσ. Χτθν παρουςίαςθ τθσ δουλειάσ κα πρζπει να 

μποροφν να δικαιολογοφν τισ επιλογζσ τουσ, να περιγράφουν τισ δυςκολίεσ τουσ και 

να αξιολογοφν και οι ίδιοι τα αποτελζςματα τθσ δουλειάσ τουσ. 

Υρόκειται για ζναν τφπο διδαςκαλίασ που επιτρζπει ςτα παιδιά να μάκουν να 

βοθκοφν το ζνα το άλλο, να διαπιςτϊνουν ότι θ επίτευξθ και θ επιτυχία μποροφν να 

ςθμαίνουν διαφορετικά πράγματα για τον κακζνα και ότι δεν είναι μόνον ο 

«καλφτεροσ», ο «πιο γριγοροσ» ι ο «πιο κορυβϊδθσ» μακθτισ αυτόσ που κερδίηει 

τθν προςοχι του δαςκάλου. Ππορεί να εφαρμοςτεί ςε πολλά κζματα του 

Υρογράμματοσ Χπουδϊν: βιβλικά, εκκλθςιαςτικισ ιςτορίασ, κρθςκειϊν. Ωςτόςο, 

είναι εξαιρετικά αποδοτικι ςε ό,τι αφορά αφθγιςεισ για πρόςωπα (Αβραάμ, 

Λωςιφ, Πωυςισ, Λθςοφσ Χριςτόσ). Δθμιουργείται ζνα καυμάςιο κλίμα ςυνεργαςίασ 

και μάκθςθσ ςτθν τάξθ και ο εκαπιδευτικόσ ζχει τθν ευκαιρία να παρατθρεί, να 

κακοδθγεί  και να αξιολογεί τουσ μακθτζσ του αςκϊντασ κυρίωσ ςυμβουλευτικό 

ρόλο.  

Ζνα παράδειγμα: 

 
ΩΥΣΧΦΕΩΨΛΞΕΧ ΧΨΑΧΕΛΧ 

Θ ηωι ςτθν 
Αίγυπτο 

Χυνεργατικι δουλειά: καταςκευι μιασ πυραμίδασ με εικόνεσ από τθ 
ηωι των Λςραθλιτϊν ςτθν Αίγυπτο 

Ο μικρόσ Μωυςισ Φφλλο εργαςίασ (ερωτιςεισ – απαντιςεισ) 

Οι 10 πλθγζσ Ξείμενο ςε εικόνεσ 

Ζξοδοσ  
Χυνεργατικι δουλειά: καταςκευι ενόσ ντόμινο με φράςεισ από τθν 
ιςτορία τθσ Εξόδου 

Το τραγοφδι τθσ 
Μφριαμ 

Πουςικι με ακουςτικά και διάβαςμα του τραγουδιοφ 

Οι 10 Εντολζσ Υαηλ / καταςκευι 

Το χρυςό μοςχάρι 
Ηωγραφικι: τουλάχιςτον τρεισ Λςραθλίτεσ με τισ ςκζψεισ τουσ ςε 
ςυννεφάκια  

 
ΥΦΣΑΛΦΕΨΛΞΕΧ ΧΨΑΧΕΛΧ 

Τροφι Ιςραθλιτϊν  

Οι 12 φυλζσ  

Ζνα ταξίδι – 
λαβφρινκοσ  
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Γράφθμα ςχολικισ αίκουςασ με ςτακμοφσ μάκθςθσ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Χτίηοντασ διαδικτυακζσ γζφυρεσ - Building e Bridges Project  

Υρόκειται για μια ςτρατθγικι που αναπτφχκθκε ςτθ Βρετανία και βαςίςτθκε ςτισ 

ζρευνεσ και τθν παιδαγωγικι δουλειά τθσ J. Ipgrave πάνω ςτον διάλογο για το 

Δθμοτικό ςχολείο του Leicester. Θ βαςικι ιδζα του Building E-Bridges Project είναι 

να ζρκουν ςε θλεκτρονικι επαφι και επικοινωνία μακθτζσ από διαφορετικά 

κρθςκευτικά, κοινωνικά ςτρϊματα (background) ι από διαφορετικζσ περιοχζσ και 

να ςυνομιλιςουν πάνω ςε διάφορα ηθτιματα. Πε αυτόν τον τρόπο ο θλεκτρονικόσ 

διάλογοσ διευρφνει τισ εμπειρίεσ των μακθτϊν πάνω ςτθ διαφορετικότθτα 

ειςάγοντάσ τουσ ςε μια μεγαλφτερθ πολιτιςτικι ποικιλία από αυτιν που επιτρζπει θ 

δθμογραφία του ςχολείου τουσ. Ψαυτόχρονα τουσ δίνει τθ δυνατότθτα να 

εμπλακοφν κετικά με το «διαφορετικό». 

Ρεριγραφι 

Ξάκε παιδί κάνει ζναν φίλο μζςω e-mail. Ψο ςχολείο (δάςκαλοσ, ςφλλογοσ 

διδαςκόντων) επιλζγει το κζμα, κακϊσ και το ςχολείο επικοινωνίασ με 

ςυγκεκριμζνα κριτιρια. Σ διάλογοσ απλϊνεται ςε τζςςερεσ πλευρζσ:  

Α. από τισ ςυηθτιςεισ γφρω από κακθμερινά ηθτιματα (διάλογοσ ηωισ)  

Β. ςε ςυηθτιςεισ γφρω από κοινωνικά ηθτιματα (διάλογοσ κοινωνικισ 

εμπλοκισ) 

Γ. ςτθ ςυνζχεια ςε μοίραςμα εμπειριϊν και πρακτικϊν γφρω από ηθτιματα 

κρθςκείασ (διάλογοσ κρθςκευτικισ εμπειρίασ/εμπειρίασ τθσ κρθςκείασ) με 

κατάλθξθ 

Η ζωή ςτην Αίγυπτο 
Φύλλο εργαςίασ & 
 Χειροτεχνία 

Ο μικρόσ Μωυςήσ 
Συμπλήρωςη φύλλου 
εργαςίασ:  

 

Η ιςτορία τησ Εξόδου 
Καταςκευή ντόμινο: 

 

Το τραγούδι τησ Μύριαμ 
Διάβαςμα του τραγουδιού, 
μουςική με ακουςτικά 

Οι 10 πληγέσ 
Δημιουργία 
κειμένου ςε 
εικόνεσ 

Το χρυςό μοςχάρι 
Κόμικ με βάςη τη 
διήγηςη 

Στάςη για 
έλεγχο και  
βοήθεια 
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Δ. ςε διάλογο γφρω από θκικά ηθτιματα και εξερεφνθςθ των διαφόρων 

πιςτεφω και ςτάςεων ηωισ (κεολογικόσ διάλογοσ).  

Ψο κτίςιμο γζφυρασ, οι ςχζςεισ ανάμεςα ςε αυτζσ τισ τζςςερισ πλευρζσ κακϊσ 

και τα τρία επίπεδα του διαλόγου που επεξεργάςτθκε θ Ipgrave, αποδεικνφουν πϊσ 

το εγχείρθμα (Project) καταφζρνει να ςυνδζςει τθ διδακτικι πρακτικι και τισ 

μακθςιακζσ δραςτθριότθτεσ με τθ κεωρία του διαλόγου και τθ διακρθςκειακι 

προςζγγιςθ.    

 

ΡΛΕΥΕΣ 

ΔΙΑΛΟΓΟΥ 

Διάλογοσ γφρω  

από ηθτιματα  

ηωισ 

Διάλογοσ γφρω από 

τισ κοινωνικζσ μασ 

ςχζςεισ 

Θεολογικόσ 

διάλογοσ 

Διάλογοσ γφρω 

από τισ 

κρθςκευτικζσ 

εμπειρίεσ 

ΕΡΙΡΕΔΑ 

ΔΙΑΛΟΓΟΥ 

Διάλογοσ πρϊτου 
επιπζδου 
(γνϊςθ του 
περιβάλλοντοσ) 
Διαπίςτωςθ τθσ 
ποικιλίασ, τθσ 
διαφορετικότθτασ   

- τα ποικίλα 
ενδιαφζροντα και 
τισ εμπειρίεσ μασ 

- τθν πολιτιςτικι και  
κοινωνικι ποικιλία 

- τισ οικογζνειζσ μασ 

- το μζροσ που 
ηοφμε 

- θκικά ηθτιματα   

- τισ διαφορετικζσ μασ 
απόψεισ 

- τισ διαφορετικζσ μασ 
προτεραιότθτεσ,  
κατανοιςεισ και 
αξίεσ 

- τισ κρθςκευτικζσ 
μασ πεποικιςεισ 
και αντιλιψεισ 
(ςυμπεριλαμβαν
ομζνων και 
ακεϊςτικϊν) 

- απαντιςεισ ςτα 
μεγάλα 
ερωτιματα τθσ 
ηωισ 

- τισ διάφορεσ 
κρθςκευτικζσ 
μασ πρακτικζσ 
και εμπειρίεσ 

- τφπουσ 
κρθςκευτικϊν 
ςυμπεριφορϊν 
που επθρεάηουν 
τθν κακθμερινι 
ηωι μασ 

Διάλογοσ δευτζρου 
επιπζδου 
(ανάπτυξθ 
ςτάςεων) 
Άνοιγμα και κετικι 
ςτάςθ προσ τθν 
αλλαγι, προκυμία 
για εμπλοκι με το 
διαφορετικό και το 
να μακαίνεισ από 
τουσ άλλουσ 

- τθν ανοικτότθτα 
και το κετικό 
ενδιαφζρον για τθ 
ηωι των άλλων 

- τθν ετοιμότθτα για 
μοίραςμα 
ςτοιχείων ηωισ 

- κάνοντασ φιλίεσ 

- τθν ανοικτότθτα και 
το κετικό 
ενδιαφζρον για τισ 
απόψεισ των άλλων 

- τθν ετοιμότθτα για 
μοίραςμα απόψεων 

- τθν κεϊρθςθ των 
απόψεϊν μασ 
προκειμζνου να 
«ςυναντθκοφμε» με 
τισ απόψεισ των 
άλλων 

- τθν αναγνϊριςθ και 
άλλων 
ενδιαφερόντων 
εκτόσ από τα δικά 
μασ 

- το να είμαςτε δίκαιοι 
και ζντιμοι προσ τουσ 
άλλουσ 

- τθν ανοικτότθτα 
και το κετικό 
ενδιαφζρον για 
τα πιςτεφω των 
άλλων 

- τθν ετοιμότθτα 
να μοιραςτοφμε 
τα πιςτεφω μασ  

- τουσ ςτοχαςμοφσ 
μασ πάνω ςτα 
πιςτεφω μασ υπό 
το φωσ τθσ 
ςυνάντθςθσ με 
τουσ άλλουσ 

- το ενδιαφζρον 
για από κοινοφ 
ψάξιμο τθσ 
αλικειασ και του 
νοιματοσ τθσ 
ηωισ 

- τθν ανοικτότθτα 
και το κετικό 
ενδιαφζρον για 
τισ κρθςκευτικζσ 
πρακτικζσ και 
εμπειρίεσ των 
άλλων 

- τουσ 
ςτοχαςμοφσ μασ 
πάνω ςτισ 
πρακτικζσ και τισ 
εμπειρίεσ μασ, 
κακϊσ και τθ 
ςθμαςία τουσ 
υπό φωσ των 
εμπειριϊν των 
άλλων 
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Διάλογοσ τρίτου 
επιπζδου 
(ανάπτυξθ 
επικοινωνίασ) 
Υραγματικι 
ανταλλαγι 
απόψεων, 
οι μορφζσ και οι 
δομζσ τθσ 
επικοινωνίασ των 
μακθτϊν 

- γνωριμία  

- μοίραςμα 
ενδιαφερόντων 
ςυμπάκειεσ και 
αντιπάκειεσ  

- θ ςχολικι 
εμπειρία μασ  

- ο τόποσ μασ  

- προςωπικζσ 
ιςτορίεσ 

- θκικά debate 

- μοίραςμα απόψεων 
για κοινωνικά 
ηθτιματα και 
προβλιματα   

- από κοινοφ 
αναηιτθςθ λφςεων 
ςε προβλιματα που 
ζχουμε αναγνωρίςει 

- μελζτεσ περίπτωςθσ 

- ςτοχαςμόσ πάνω 
ςε μεγάλα 
ερωτιματα τθσ 
ηωισ 

- εκφράηοντασ τα 
πιςτεφω μασ και 
τισ βεβαιότθτζσ 
μασ 

- μοίραςμα και 
ςφγκριςθ 
απόψεων 

- περιγραφι και 
εξιγθςθ (όπου 
είναι δυνατόν) 
των πρακτικϊν 
μασ, των 
κρθςκευτικϊν 
λειτουργιϊν, 
εορτϊν κ.ά. 

- ανακάλυψθ των 
πρακτικϊν των 
άλλων 

- ςφγκριςθ 
εμπειριϊν 

 

10. Λςτοεξερεφνθςθ μζςω διαδικτφου 

Θ αναηιτθςθ πλθροφοριϊν, κακϊσ και όλεσ οι διδακτικζσ δραςτθριότθτεσ που 

μποροφν να γίνουν, ςτον παγκόςμιο ιςτό (web), πρζπει να είναι ςτοχευμζνεσ και 

καλά δομθμζνεσ. Σ κίνδυνοσ άςκοπθσ περιιγθςθσ, θ αμφίβολθ ποιότθτα του 

υλικοφ, θ απλι αντιγραφι ζτοιμων πλθροφοριϊν, ο τεράςτιοσ όγκοσ τθσ 

πλθροφορίασ είναι μερικζσ από τισ γνωςτζσ δυςκολίεσ τθσ ιςτοεξερεφνθςθσ. 

Θ ιςτοεξερεφνθςθ μπορεί να είναι ανοικτοφ τφπου (ελεφκερθ) ι 

κακοδθγοφμενθ, ατομικι ι ομαδοςυνεργατικι, αυτοτελισ και δθμόςια 

δραςτθριότθτα (ςτθν ολομζλεια τθσ τάξθσ μζςω διαδραςτικοφ πίνακα), προςτάδιο 

μιασ άλλθσ δραςτθριότθτασ παρουςίαςθσ (ςτο εργαςτιριο ι ςτο ςπίτι) ι ακόμθ να 

ςυνδυαςτεί με άλλθ τεχνικι (π.χ. TWPS ι 5W1H). Χε ςφνκετεσ εργαςίεσ ενδείκνυται 

θ κακοδιγθςθ μζςω φφλλου εργαςίασ. Χε κάκε περίπτωςθ χρειάηεται:   

 Χαφισ διδακτικόσ ςτόχοσ 

 Υρογραμματιςμόσ διάρκειασ, φάςεων, τρόπου εργαςίασ 

 Υαρουςίαςθ αποτελεςμάτων 

 Αξιολόγθςθ τθσ πλθροφορίασ που προζκυψε και τθσ τεχνικισ 

 

11.   Ξάνοντασ κεολογία με τα παιδιά 

Υρόκειται για ζνα μοντζλο ΠτΚ που ζχει επθρεαςτεί ιςχυρά από τθν 

αγγλοςαξονικισ προζλευςθσ κίνθςθ «Ξάνοντασ φιλοςοφία με τα παιδιά» που ζχει 

αναπτυχκεί από τθ δεκαετία του 1990 (J. Haynes, Σα παιδιά ωσ φιλόςοφοι, 

Πεταίχμιο 2009).  Ωποςτθρίηει τθν ικανότθτα των παιδιϊν να καυμάηουν και να 

ρωτοφν όςο και ςτο να ςυμπορευτοφν ςτισ αναηθτιςεισ τουσ. Πε αυτόν τον τρόπο 

τα ερωτιματα των παιδιϊν ςυνιςτοφν τθν αφετθρία των μεκοδολογικϊν 

ςτοχαςμϊν και των διδακτικϊν πρακτικϊν για το ΠτΚ.  

Χτθν πραγματικότθτα χρειάηεται να δθμιουργθκεί μια ςφνδεςθ μεταξφ τθσ 

«Κεολογίασ των παιδιϊν» (αναγνϊριςθ των εικόνων τουσ για τον Κεό, του 

λεξιλογίου που χρθςιμοποιοφν, των κεολογικϊν τουσ δθλϊςεων, των αφελϊν ίςωσ 
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ιδεϊν που διατθροφν κ.ά.) με το «Κεολογϊντασ με τα παιδιά» και ςτθ ςυνζχεια με 

το «Κεολογία για τα παιδιά».       

Τρόποι εφαρμογισ 

- ςωκρατικόσ διάλογοσ με επιχειριματα 

- εργαςία με διλθμματικζσ ιςτορίεσ (ςυμπεριλαμβανομζνων και των βιβλικϊν) 

- από κοινοφ διερεφνθςθ μεγάλων ερωτθμάτων 

- εναςχόλθςθ με ελκυςτικζσ ιςτορίεσ 

- παιχνίδια ςκζψθσ και παιχνίδια γλϊςςασ 

- ελεφκερο γράψιμο 

Αποτελζςματα 

- πρόςκτθςθ κρθςκευτικισ επάρκειασ των μακθτϊν (που αναφζρεται ςτθ 

γνϊςθ, κατανόθςθ, ςυμπεριφορά και ικανότθτα για κρίςθ και δράςθ). 

- κατάλλθλθ μορφι αντιμετϊπιςθσ τθσ κρθςκείασ ςτο ςχολείο (αφοφ το ΠτΚ 

λειτουργεί ωσ ζνασ ειδικόσ και παιδαγωγικά επεξεργαςμζνοσ τρόποσ 

εναςχόλθςθσ με τθ κρθςκεία, που δεν υποτιμά τισ αρχζσ τθσ μάκθςθσ και 

τθσ γνϊςθσ ι τισ απόψεισ των δαςκάλων και των μακθτϊν) 

- γζφυρα με άλλεσ κρθςκείεσ (αφοφ, αν και δίδεται ζμφαςθ ςτθ μακθςιακι 

και διδακτικι δόμθςθ του ΠτΚ, ταυτόχρονα οι μακθτζσ οδθγοφνται ςτθν 

αντίλθψθ τθσ κρθςκείασ ωσ ηωντανισ πρακτικισ.  Πε αυτόν τον τρόπο θ 

κρθςκεία προςλαμβάνει μια ςθμαντικι διάςταςθ ςτθν κουλτοφρα των 

ςχολείων και του ςχολικοφ προγράμματοσ). 

 

12. Godly Play 

Υρόκειται για μια προςζγγιςθ βαςιςμζνθ ςτθ μοντεςςοριανι παιδαγωγικι και τθ 

μζκοδο S. Cavaletti που αναπτφχκθκε τθ δεκαετία του 1990 και γριγορα διαδόκθκε 

ςε όλο τον κόςμο. Χιμερα χρθςιμοποιείται ευρφτατα ςτθν Αυςτραλία, τον Ξαναδά, 

τθ Φινλανδία, τθ Γερμανία, τθν Λςπανία κ.ά. ςε παιδιά θλικίασ 3-12 ετϊν και 

κεωρείται ότι διευκολφνει ςτθν επίτευξθ των ςτόχων τθσ κρθςκευτικισ 

εκπαίδευςθσ ςτθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ. Αφορμάται από τθν παραδοχι ότι 

προκειμζνου τα παιδιά να αναγνωρίςουν τισ εμπειρίεσ τουσ για τον Κεό, να 

ονοματίςουν και να εκφράςουν ό,τι ιδθ γνωρίηουν, χρειάηεται να οικειωκοφν τθν 

τζχνθ και να χρθςιμοποιοφν όςο το δυνατόν καλφτερθ γλϊςςα. Σ καλφτεροσ τρόποσ 

για να μάκουν και να εξαςκθκοφν ςε αυτι τθ γλϊςςα είναι το παιχνίδι. Πάλιςτα 

αναπτφςςεται διευρυμζνθ επιχειρθματολογία (ψυχολογικι και κεολογικι) για τον 

ρόλο του παιχνιδιοφ ςτθ χριςτιανικι εκκλθςία (J. Berryman). Χτόχοσ του Godly Play 

είναι να εξοικειωκοφν τα παιδιά με τθν τζχνθ τθσ χριςθσ τθσ κρθςκευτικισ γλϊςςασ 

(ιερζσ ιςτορίεσ, παραβολζσ, ςιωπι, λειτουργικι πράξθ) με τζτοιο τρόπο, που κα 
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τουσ βοθκιςει να ερμθνεφςουν τι ςυμβαίνει ςτθν κακθμερινι τουσ ηωι. Χτο Godly 

Play ςυμπεριλαμβάνονται τα εξισ: 

 αφιγθςθ κρθςκευτικϊν ιςτοριϊν (βιβλικϊν αφθγιςεων, παραβολϊν, 

ιςτοριϊν κρθςκευτικϊν παραδόςεων) με τθ χριςθ τριαςδιάςτατου υλικοφ, 

που «προςκαλεί» τουσ μακθτζσ να «μπουν μζςα» ςτισ ιςτορίεσ και να τισ 

ςυνδζςουν με τισ προςωπικζσ τουσ εμπειρίεσ. Σι ιςτορίεσ λζγονται με ζναν 

απλό τρόπο, χωρίσ περαιτζρω ερμθνείεσ ι θκικζσ οδθγίεσ. Σι μακθτζσ, αφοφ 

τισ ακοφςουν, διερωτϊνται μαηί για τισ όψεισ που κινοφν το ενδιαφζρον 

τουσ. Πετά από τθν εξερεφνθςθ τθσ ιςτορίασ, επιλζγουν ελεφκερα τα 

καλλιτεχνικά είδθ με τα οποία κζλουν να δουλζψουν. Ξαταςκευάηουν ό,τι 

κζλουν, ανταποκρινόμενα ςε ό,τι αιςκάνκθκαν πιο ενδιαφζρον ι 

ςυναρπαςτικό από τθν ιςτορία. 

 μετακίνθςθ των παιδιϊν -χωρίσ βζβαια καταναγκαςμό- ςε ευρφτερεσ 

διαςτάςεισ τθσ πίςτθσ μζςα από τθ χριςθ ανοικτϊν ερωτθμάτων και τθσ 

εξαςφάλιςθσ αρκετοφ χρόνου προκειμζνου τα παιδιά να «απαντιςουν» 

ςτθν ιςτορία με μια δθμιουργικι δραςτθριότθτα.   

 τα ίδια τα παιδιά αποφαςίηουν με ποιο τρόπο και ποια μζκοδο κα 

ανταποκρικοφν ςτθν ιςτορία (από τθν επαναφιγθςθ τθσ ιςτορίασ μζςα από 

χριςθ παιχνιδιϊν, βιβλίων, χαρτϊν ι παηλ, ζωσ τθν καταςκευι ζργων 

τζχνθσ). 

 οργάνωςθ του χρόνου και του χϊρου τθσ ομάδασ, ζτςι ϊςτε να 

δθμιουργθκεί μια ατμόςφαιρα κρθςκευτικισ κοινότθτασ. 

 ανάπτυξθ ςχζςθσ με τθν εκκλθςιαςτικι λατρεία, μζςα από τθν εξοικείωςθ με 

τθ κρθςκευτικι γλϊςςα και τθ μοντελοποίθςθ των τμθμάτων τθσ Κ. 

Ευχαριςτίασ, των Πυςτθρίων, τθσ Ευλογίασ κ.ά. 

 

13.  Θμερολόγιο αναςτοχαςμοφ - Reflective Journal 

Υρόκειται για ζνα ςταδιακά αναπτυςςόμενο κείμενο ςτο οποίο ο μακθτισ 

καταγράφει τθ μακθςιακι πρόοδο ι τισ μακθςιακζσ εμπειρίεσ του. Δεν πρόκειται 

για μια περίλθψθ του υλικοφ του μακιματοσ, οφτε ζνα θμερολόγιο απλισ 

καταγραφισ ςυμβάντων. Είναι ζνα κείμενο που εςτιάηει ςτισ αντιδράςεισ του 

μακθτι ςε αυτά που ζχει μάκει, διαβάςει, επεξεργαςτεί ι εξακολουκεί να διαβάηει, 

και του δίνει τθν ευκαιρία να αναςτοχάηεται τθ μάκθςθ και τισ μακθςιακζσ 

εμπειρίεσ του. Ψο περιεχόμενο και θ ςυχνότθτα ςυγγραφισ είναι ςτθν κρίςθ του 

μακθτι. Σι περιςςότεροι γράφουν τουλάχιςτον ςε εβδομαδιαία βάςθ ι κάκε φορά 

που κάποιο γεγονόσ τουσ κινεί το ενδιαφζρον και τουσ προκαλεί. Σι καταχωριςεισ 

μποροφν να ζχουν πολλζσ μορφζσ: ςθμειϊςεισ, με μορφι πρόηασ, ποιιματα, 

ςχζδια, εικόνεσ, διαγράμματα, νοθτικοί χάρτεσ, κ.λ.π. 
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Πιλϊντασ για αναςτοχαςμό, εννοοφμε τθ ςκζψθ και τθν ερμθνεία των 

κακθμερινϊν καταςτάςεων ανάλογα με τισ  αξίεσ, τα πιςτεφω και τισ εικαςίεσ μασ, 

με ςτόχο να βελτιωκοφμε και να αναπτφξουμε τθ διορατικότθτά μασ ζτςι ϊςτε να 

οδθγθκοφμε ςε νζα καλφτερθ δράςθ.   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

ONOMA: 
 

Θμερομθνία μακιματοσ:   

Αρικμόσ μακιματοσ:   

Κζμα μακιματοσ:   

Ψι διάβαςα για αυτό το μάκθμα;   

Υοιο ιταν το πιο ενδιαφζρον πράγμα που διάβαςα  
για αυτό το μάκθμα; Ξαι γιατί ιταν αυτό το πιο ενδιαφζρον;  

 

Υοια ιταν τα 3 πιο βαςικά πράγματα που ζμακα  
από αυτό το μάκθμα;  

 

Ψι ιταν αυτό που, πριν διαβάςω το μάκθμα, νόμιηα ότι ιταν  
ςωςτό και τϊρα κεωρϊ ότι είναι λάκοσ;  

 

Ψι ιταν αυτό που δεν καλφφκθκε ςτο μάκθμα ενϊ  
προςδοκοφςα ότι κα καλυφκεί;  

 

Ψι ιταν ς' αυτό το μάκθμα νζο ι ζκπλθξθ για μζνα;   

Ψι ιταν αυτό που με ζκανε να αλλάξω γνϊμθ μετά 
 τθν ολοκλιρωςθ τθσ μελζτθσ του μακιματοσ;  

 

Ζνα πράγμα που ζμακα ς' αυτό το μάκθμα και μπορεί  
να το χρθςιμοποιιςω ςτο μζλλον είναι...  

 

Αμφιβάλλω ακόμα για...   

Κζματα που μου κζντριςαν το ενδιαφζρον και κα ικελα να  
τα μελετιςω με περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ ςτο μζλλον.  

 

Λδζεσ για δράςθ βαςιςμζνεσ ςε αυτό το μάκθμα...   

Αυτό που μου άρεςε περιςςότερο ς' αυτό το μάκθμα ιταν...   

Αυτό που δεν μου άρεςε κακόλου ς' αυτό το μάκθμα ιταν...   

Επουςιϊδθ αλλά ενδιαφζροντα γεγονότα που ζμακα  
ς' αυτό το μάκθμα...  

 

 
 

Καηαγπάθω 

Αναλύω (εξεγώ και 

αποκηώ επίγνωζε) 

Σηοχάδομαι  Νέα δπάζε 
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14. Διδάςκοντασ μζςω τθσ τζχνθσ. Ποτίβα ζντεχνου ςυλλογιςμοφ - 

(Artful thinking)11 

Θ «Διδαςκαλία μζςω τθσ Ψζχνθσ» -ι αλλιϊσ «Ζντεχνθ ςυλλογιςτικι» (Artful Thinking 

Program-ATP)12- είναι ζνα Υρόγραμμα που αναπτφχκθκε από το Harvard Project 

Zero ςε ςυνεργαςία με το Traverse City, με ςκοπό να ειςαχκεί ςτα Δθμόςια Χχολεία 

του Πίτςιγκαν (TCAPS). Ψο ΑΨΦ αποτζλεςε μζροσ ενόσ ευρφτερου προγράμματοσ 

επιχοριγθςθσ του Ωπουργείου Υαιδείασ των ΘΥΑ με ςτόχο τθν ανάπτυξθ ενόσ 

μοντζλου προςζγγιςθσ για τθν ζνταξθ τθσ τζχνθσ ςτθ διδαςκαλία. Σ ςκοπόσ του 

Υρογράμματοσ τθσ «Ζντεχνθσ Χυλλογιςτικισ» είναι να βοθκιςει τουσ 

εκπαιδευτικοφσ να χρθςιμοποιοφν τα εικαςτικά και μουςικά ζργα τακτικά και 

οργανικά ενταγμζνα ςτο Υρόγραμμα Χπουδϊν με τρόπουσ που να ενιςχφουν τθ 

ςκζψθ και τθ μάκθςθ. Ψο ATP ζχει ςχεδιαςτεί για να χρθςιμοποιθκεί από τον 

εκπαιδευτικό τθσ τάξθσ. Ψο Υρόγραμμα επιδιϊκει να φζρει τουσ μακθτζσ ςε μια 

βιωματικι και ερευνθτικι επαφι με τθν τζχνθ. Ζχει δφο γενικοφσ ςτόχουσ:  

1. Ρα βοθκιςει τουσ κακθγθτζσ να δθμιουργιςουν πολλαπλζσ ςυνδζςεισ 

ανάμεςα ςτα ζργα τζχνθσ και τα κζματα τθσ φλθσ που διδάςκουν, και 

2. Ρα βοθκιςει τουσ εκπαιδευτικοφσ να χρθςιμοποιιςουν τθ δυναμικι τθσ 

τζχνθσ για τθν ανάπτυξθ του τρόπου ςκζψθσ των μακθτϊν. 

Το Ρρόγραμμα τθσ «Ζντεχνθσ ςυλλογιςτικισ» (Artful Thinking Program-ATP) 

Ψο Υρόγραμμα ςτθρίηεται ςε μια μεταφορά και αξιοποίθςθ τθσ παλζτασ του 

ηωγράφου ςτθ διδακτικι πράξθ. Χυνικωσ, μια παλζτα αποτελείται από ζνα μικρό 

αρικμό βαςικϊν χρωμάτων που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν και να 

αναμειγνφονται, παράγοντασ ζτςι μια μεγάλθ χρωματικι ποικιλία. Θ παλζτα τθσ 

«ζντεχνθσ ςυλλογιςτικισ» αποτελείται από 6 τρόπουσ ι μορφζσ ςυλλογιςμοφ -6 

βαςικά χρϊματα που αντιςτοιχοφν ςε 6 τφπουσ, φόρμεσ ι μοτίβα διανοθτικισ ι 

πνευματικισ ςυμπεριφοράσ- και ζχουν διπλι δυναμικι: Είναι ενδεδειγμζνοι τρόποι 

τόςο για τθν εξερεφνθςθ των ίδιων των ζργων τζχνθσ, όςο και για τθν εξερεφνθςθ 

κεμάτων και εννοιϊν του ςχολικοφ προγράμματοσ.  

Θ παλζτα τθσ ΑΨΦ ηωντανεφει μζςα από τθ χριςθ και τθν ενεργοποίθςθ αυτϊν των 

ςτακερϊν και επαναλαμβανόμενων μοτίβων ςκζψθσ ι ςυλλογιςμϊν (thinking 

routines). Ξάκε νοθτικι ι γνωςτικι λειτουργία (ερϊτθςθ, εξζταςθ, ζρευνα, 

παρατιρθςθ, περιγραφι, ςφγκριςθ, εμβάκυνςθ, ςυνολικι κζαςθ, κριτικι ςτάςθ, 

αιτιολόγθςθ κ.α.) αντιςτοιχεί ςε κάποια μοτίβα ςυλλογιςτικισ (thinking routines) 

που ςυνδζονται με αυτιν. Αυτά τα μοτίβα είναι ςτθν ουςία ςφντομεσ και εφκολεσ 

                                                 
11 Υεριςςότερα βλ. http://pzweb.harvard.edu/vt/VisibleThinking_html_files/VisibleThinking1.html  
http://www.pz.harvard.edu/at/atp_palette.cfm 
12 Υεριςςότερα βλ. ςτθν ιςτοςελίδα του Υανεπιςτθμίου του Harvard: 
http://www.pz.harvard.edu/at/overview.cfm   

http://pzweb.harvard.edu/vt/VisibleThinking_html_files/VisibleThinking1.html
http://www.pz.harvard.edu/at/atp_palette.cfm
http://www.pz.harvard.edu/at/overview.cfm
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ςτθν εκμάκθςθ ςτρατθγικζσ που διευρφνουν και εμβακφνουν τθ ςκζψθ των 

μακθτϊν και μποροφν να γίνουν μζροσ τθσ διδακτικισ κακθμερινότθτασ ςτθν 

τάξθ. Πποροφν να χρθςιμοποιοφνται με ευελιξία και κατ' επανάλθψθ ςε μακιματα 

που ςχετίηονται με τθν Ψζχνθ αλλά και ςε μια ευρεία ποικιλία κεμάτων του 

Υρογράμματοσ Χπουδϊν, ιδίωσ ςε ό,τι ςχετίηεται με τθ μελζτθ κειμενικϊν ι 

γλωςςικϊν διατυπϊςεων, κακϊσ και με τισ ανκρωπιςτικζσ ι κοινωνικζσ επιςτιμεσ. 

 

 γαλάηιο: ρωτάω, αναρωτιζμαι, εξετάηω, ερευνϊ   

 πράςινο: παρατθρϊ και περιγράφω 

 πορτοκαλί: ςυγκρίνω και ςυνδζω 

 βιολετί: διερευνϊ τθν πολυπλοκότθτα  

 κίτρινο: εξετάηω από διαφορετικζσ γωνίεσ κζαςθσ  

 κόκκινο: αιτιολογϊ 

Ευνόθτο είναι το γεγονόσ ότι υπάρχει πλιρθσ ςυμβατότθτα αυτϊν των 

ςυλλογιςτικϊν μοτίβων με τισ απαιτιςεισ και τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά που 

αφοροφν τθ διδαςκαλία του μακιματοσ των Κρθςκευτικϊν για δφο κυρίωσ λόγουσ:  

1. Διότι θ κάκε Κρθςκεία εκφράηει τθν Αλικεια τθσ μζςα από τθ "γλϊςςα" τθσ 

Ψζχνθσ (εικαςτικι, μουςικι, ποίθςθ, κζατρο, αρχιτεκτονικι), επικοινωνϊντασ 

τθν ζτςι τόςο με τθν ίδια τθ κρθςκευτικι κοινότθτα όςο και με τουσ εκτόσ 

αυτισ. 

2. Γιατί -μζςα από αυτιν τθ διαδικαςία- θ κρθςκευτικι τζχνθ ζχει καταςτεί 

αναπόςπαςτο μζροσ του ίδιου "ςϊματοσ" τθσ Κρθςκείασ και του πολιτιςμοφ 

τθσ ςε τζτοιο βακμό, ϊςτε είναι αδφνατο για κάποιον που κζλει να γνωρίςει 

μια κρθςκεία, να μθν διζλκει από τα μονοπάτια τθσ τζχνθσ τθσ. 

Ψα 6 μοτίβα του Ζντεχνου ςυλλογιςμοφ είναι τα εξισ: 

1. Ερϊτθςθ, εξζταςθ, ζρευνα 
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1. 1. ΒΟΕΥΩ, ΛΧΧΩΦΛΗΣΠΑΛ, ΑΡΑΦΩΨΛΕΠΑΛ - ΔΛΕΦΩΨΩΠΑΛ [I see, I think, I wonder]  

1. 2. ΧΞΕΦΨΕΛΨΕ, ΑΠΦΛΒΑΟΟΕΨΕ, ΕΕΦΕΩΡΘΧΨΕ [Think, puzzle, explore] 

1. 3. ΔΘΠΛΣΩΦΓΛΞΕΧ ΕΦΩΨΘΧΕΛΧ [Creative Questions] 

2.Ραρατιρθςθ και περιγραφι 

2. 1. ΥΑΛΧΡΛΔΛ ΕΥΕΕΦΓΑΧΛΑΧ [e laboration game]  

2. 2. Θ ΑΦΧΘ, Θ ΠΕΧΘ & ΨΣ ΨΕΟΣΧ [begining, middle, end]  

2. 3. ΞΣΛΨΑΗΣΡΨΑΧ: ΔΕΞΑ ΕΥΛ ΔΩΣ [Looking: Ten times Two]  

2. 4. ΑΞΣΩΓΣΡΨΑΧ: ΔΕΞΑ ΕΥΛ ΔΩΣ [Listening: Ten times Two]  

2. 5. ΧΦΩΠΑΨΑ, ΧΧΘΠΑΨΑ, ΓΦΑΠΠΕΧ *Colors, shapes, lines] 

3.Σφγκριςθ και ςφνδεςθ  

3. 1. ΒΑΗΣΡΨΑΧ ΨΛΨΟΣΩΧ *Headlines] 

3. 2. ΧΩΡΔΕΣΡΨΑΧ, ΕΥΕΞΨΕΛΡΣΡΨΑΧ, ΥΦΣΞΑΟΩΡΨΑΧ [Connect, Extend, 

Challenge] 

3. 3. ΔΘΠΛΣΩΦΓΛΞΕΧ ΧΩΡΔΕΧΕΛΧ - ΠΕΨΑΦΣΦΕΧ ΞΑΛ ΑΟΟΘΓΣΦΛΕΧ [Creative 

comparisons] 

4. Εμβάκυνςθ μζςα από τθ διερεφνθςθ τθσ πολυπλοκότθτασ 

5. Εξζταςθ από διαφορετικζσ γωνίεσ κζαςθσ,  

5. 1. ΑΡΨΛΟΑΠΒΑΡΣΠΑΛ, ΓΡΩΦΛΗΩ, ΦΦΣΡΨΛΗΩ  *Perspective, know, care about] 

6. Ερμθνεία και αιτιολόγθςθ 

6. 1. «Ψι ςε κάνει να το λεσ αυτό;» [What makes you say that?]  

6. 2. ΕΞΨΛΠΘΧΘ, ΩΥΣΧΨΘΦΛΘ, ΔΛΕΦΩΨΘΧΘ [Claim, support, question] 

 

Αναλυτικι παρουςίαςθ των μοτίβων του ζντεχνου ςυλλογιςμοφ 

14.α. Ερϊτθςθ, εξζταςθ, ζρευνα 

14.α.1. ΒΛΕΡΩ, ΙΣΧΥΙΗΟΜΑΙ, ΑΝΑΩΤΙΕΜΑΙ - ΔΙΕΩΤΩΜΑΙ *Λ see, Λ think, Λ 

wonder] 

 Ζνα μοτίβο για τθν εξερεφνθςθ ζργων τζχνθσ και άλλων πραγμάτων με ενδιαφζρον. 

Ρεριγραφι 

Ωπάρχουν τρία βαςικά ερωτιματα για αυτό το μοτίβο: 

i. Ψι βλζπεισ; 

ii. Ψι ςκζφτεςαι γι’ αυτό που βλζπεισ; 

iii. Ψι είναι αυτό που ςε κάνει να αναρωτιζςαι; 

Ρϊσ λειτουργεί ςτθν πράξθ;  

Ηθτιςτε από τουσ μακθτζσ ςασ να παρατθριςουν ζνα ζργο τζχνθσ ι ζνα κζμα 

και ςυνεχίςτε με το «τι νομίηουν ότι κα μποροφςε να ακολουκιςει» ι «ςε τι κα 

μποροφςε να τουσ οδθγιςει αυτι τουσ θ παρατιρθςθ». Ενκαρρφνετζ τουσ να 

υποςτθρίξουν τθν ερμθνεία τουσ με λογικά επιχειριματα. Ηθτιςτε τουσ να 
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ςκεφτοφν «τι είναι αυτό που μασ κάνει να αποροφμε και να αναρωτιόμαςτε για ζνα 

ζργο τζχνθσ ι ζνα κζμα».  

Ψο μοτίβο είναι πιο αποτελεςματικό όταν ο μακθτισ απαντά χρθςιμοποιϊντασ 

ταυτόχρονα και τα τρία ςτάδια (βλζπω, νομίηω, αναρωτιζμαι). Αν, ωςτόςο, 

διαπιςτϊςετε ότι οι μακθτζσ χρθςιμοποιοφν ζνα ςτάδιο κάκε φορά, κα πρζπει -

μετά από κάκε θμιτελι τοποκζτθςθ- να δθμιουργείτε μια «ςκαλωςιά» ι μια 

«γζφυρα», υποβάλλοντασ μια ερϊτθςθ που κα τουσ οδθγεί ςτο επόμενο ςτάδιο.  

Ψο μοτίβο λειτουργεί καλά ςε ομαδικζσ ςυηθτιςεισ. Ωςτόςο, ςε κάποιεσ 

περιπτϊςεισ μπορεί να κζλετε να εργαςτοφν καταρχιν ατομικά οι μακθτζσ ςασ -ςτο 

χαρτί ι ςτο μυαλό τουσ- πριν μοιραςτοφν τισ απαντιςεισ τουσ με τθν υπόλοιπθ 

τάξθ. Σι αντιδράςεισ του κάκε μακθτι μποροφν να καταγράφονται -ι να 

μαγνθτοφωνοφνται- και ςτο τζλοσ τθσ δραςτθριότθτασ να δθμιουργθκεί ζνα 

διάγραμμα ι ζνασ χάρτθσ με τισ παρατθριςεισ, τισ ερμθνείεσ και τισ απορίεσ όλθσ 

τθσ τάξθσ. Ψο διάγραμμα αυτό κα πρζπει να είναι ςε εμφανζσ ςθμείο μζςα ςτθν 

αίκουςα (π.χ. ςτον πίνακα), ϊςτε ο κάκε μακθτισ να μπορεί να το βλζπει κατά τθ 

διάρκεια του κφκλου τθσ μελζτθσ και να αντιπαραβάλλει τισ δικζσ του παρατθριςεισ 

με τισ παρατθριςεισ και τα ςχόλια όλθσ τθσ τάξθσ. 

Για ποιο λόγο να το χρθςιμοποιιςουμε; 

Για να βοθκιςουμε τουσ μακθτζσ να προβοφν ςε προςεκτικζσ παρατθριςεισ 

και ςτοχαςτικζσ ερμθνείεσ, να διεγείρουμε τθν περιζργειά τουσ και να κζςουμε τισ 

βάςεισ για μια ςυςτθματικι ζρευνα και αναηιτθςθ. 

Ρότε; 

Χρθςιμοποιιςτε το μοτίβο όταν κζλετε οι μακθτζσ ςασ να ςκεφκοφν 

προςεκτικά και να ςτοχαςτοφν  γφρω από το «γιατί κάτι φαίνεται ι υπάρχει με 

κάποιο ςυγκεκριμζνο τρόπο». 

14.α.2. ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ, ΑΜΦΙΒΑΛΛΕΤΕ, ΕΞΕΕΥΝΘΣΤΕ [Think, puzzle, explore]  

Ζνα μοτίβο που κζτει τισ βάςεισ για μια πιο βακιά και ςυςτθματικι διερεφνθςθ 

Ρεριγραφι 

Ωπάρχουν τρία βαςικά ερωτιματα για αυτό το μοτίβο: 

i. Ψι γνωρίηεισ ι νομίηεισ ότι γνωρίηεισ ςχετικά με αυτό το ζργο τζχνθσ ι το 

κζμα; 

ii. Υοια ερωτιματα, αμφιβολίεσ ι ςυγχφςεισ ςυνεχίηεισ να ζχεισ;  

iii. Ψι είναι αυτό που ςε κάνει να κζλεισ να επεκτείνεισ τθν ζρευνά ςου για το 

ζργο τζχνθσ ι το κζμα;  

Ρϊσ λειτουργεί ςτθν πράξθ; 

Ωπάρχουν τρεισ ερωτιςεισ ςε αυτό το μοτίβο.  

1. Αρχίςτε δίνοντασ ςτουσ μακθτζσ ςασ το χρονικό περικϊριο και τθν άνεςθ, 

ϊςτε να μελετιςουν με τθν θςυχία τουσ το ζργο τζχνθσ ι το κζμα. 
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2. Πετά ξεκινιςτε τθ δραςτθριότθτα, αφινοντασ να ξεπθδιςουν ελεφκερα 

ιδζεσ ι προτάςεισ (brainstorming - ιδεοκφελλα) και για τα τρία ερωτιματα. Αυτό 

μπορεί να γίνει με όλθ τθν τάξθ ι με μικρότερεσ ομάδεσ που ζχουν ςχθματιςτεί 

νωρίτερα. Χιγουρευτείτε ότι μετά από κάκε ερϊτθςθ που κζτετε, υπάρχει επαρκισ 

χρόνοσ για τουσ μακθτζσ ι τισ ομάδεσ, ϊςτε να προετοιμάςουν και να διατυπϊςουν 

τισ ιδζεσ τουσ. Χε μερικζσ περιπτϊςεισ, μπορείτε να προτείνετε ςτουσ μακθτζσ ςασ 

να ζχουν ιδθ προετοιμαςτεί κατ' ιδίαν -κρατϊντασ ςθμειϊςεισ ςτο χαρτί ι ςτο 

μυαλό τουσ- πριν αρχίςουν να μοιράηονται τισ ιδζεσ τουσ ςτθν τάξθ. 

3. Διατθρείςτε ςε εμφανζσ ςθμείο μζςα ςτθν αίκουςα ζνα αρχείο με τισ ιδζεσ 

των μακθτϊν. Εάν εργάηεςτε με ομάδεσ, ηθτείςτε από τουσ μακθτζσ τθσ κάκε 

ομάδασ να μοιραςτοφν μερικζσ από τισ ιδζεσ τουσ και ςυγκεντρϊςτε τισ ςε ζνα 

διευρυμζνο κατάλογο ιδεϊν γφρω από το ζργο τζχνθσ ι το κζμα πάνω ςε κάποιο 

διάγραμμα ι πίνακα. Αν οι μακθτζσ εργάηονται μεμονωμζνα, μποροφν να γράψουν 

τισ απαντιςεισ τουσ ςε αυτοκόλλθτα χαρτάκια και ςτθ ςυνζχεια να τα προςκζςετε 

ςε ζνα ςυγκεντρωτικό κατάλογο ιδεϊν τθσ τάξθσ. Ωπογραμμίςτε πωσ ςτο ςθμείο 

αυτό είναι ςφνθκεσ για τουσ μακθτζσ να ζχουν παρανοιςεισ ι εςφαλμζνεσ 

αντιλιψεισ. Ρα τισ ςυμπεριλάβετε ςτον κατάλογο, ζτςι ϊςτε όλεσ οι ιδζεσ να είναι 

διακζςιμεσ για περαιτζρω μελζτθ. Αρχικά οι μακθτζσ μπορεί να καταγράψουν 

φαινομενικά απλοϊκζσ ιδζεσ και ερωτιςεισ. Ρα τισ ςυμπεριλάβετε επίςθσ ςτον 

κατάλογο τθσ τάξθσ αλλά, ταυτόχρονα, να τουσ ωκιςετε να ξαναςκεφτοφν και να 

επανζλκουν ςε εκείνα τα ηθτιματα που ςτ’ αλικεια τουσ δθμιοφργθςαν ςφγχυςθ ι 

τουσ προκάλεςαν το ενδιαφζρον. 

Για ποιο λόγο να το χρθςιμοποιιςουμε; 

Για να βοθκιςουμε τουσ μακθτζσ να ςυνδζςουν με προθγοφμενθ -και ιδθ 

κατακτθμζνθ- γνϊςθ με τθν επόμενθ -και επικείμενθ ι προςδοκϊμενθ- γνϊςθ· για 

να κεντρίςουμε τθν περιζργειά τουσ και να κζςουμε τα κεμζλια για μια προςωπικι, 

ανεξάρτθτθ και πιο ςυςτθματικι ζρευνα. 

Ρότε; 

Χρθςιμοποιιςτε το μοτίβο όταν κάνετε τθν Ειςαγωγι ςε μια καινοφρια κεματικι 

ενότθτα  ι όταν επιδιϊκετε να αναπτφξουν οι μακθτζσ ςασ τα δικά τουσ ερωτιματα 

για μια περαιτζρω διερεφνθςθ. 

14.α.3. ΔΘΜΙΟΥΓΙΚΕΣ ΕΩΤΘΣΕΙΣ [Creative Questions] 

Ζνα μοτίβο για τθ δθμιουργία ερωτιςεων με διανοθτικι πρόκλθςθ 

Ρεριγραφι 

1. Ακολουκϊντασ τθν τακτικι τθσ ιδεοκφελλασ (brainstorming) διαμορφϊςτε 

ζναν κατάλογο με 12 τουλάχιςτον ερωτιματα γφρω από το ζργο τζχνθσ ι το 

κζμα που εξετάηετε. Χρθςιμοποιιςτε τισ παρακάτω γενικζσ φόρμεσ 
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ερωτιςεων για να δθμιουργιςετε και να διατυπϊςετε τισ δικζσ ςασ 

ενδιαφζρουςεσ ερωτιςεισ.  

 Γιατί... ; 

 Για ποιουσ λόγουσ... ; 

 Ψι κα γινόταν αν... ; 

 Για ποιο ςκοπό... ; 

 Υοια κα ιταν θ διαφορά εάν... ; 

 Αν υποκζςουμε ότι... 

 Ψι κα ςυνζβαινε αν γνωρίηαμε ότι... ; 

 Ψι κα άλλαηε αν..; 

2. Αφοφ ςυμπλθρϊςετε τον κατάλογο τθσ ιδεοκφελλασ, επανεξετάςτε τον και 

υπογραμμίςτε τισ πιο πρωτότυπεσ και ενδιαφζρουςεσ ερωτιςεισ. Χτθ 

ςυνζχεια, επιλζξτε μία από αυτζσ και ςυηθτείςτε τθν για λίγα λεπτά. Αν ζχετε 

χρόνο μπορείτε να ςυηθτιςετε περιςςότερεσ από μια ερωτιςεισ. 

3. Χτοχαςτείτε και επιςθμάνετε: Υοιεσ νζεσ ιδζεσ για το ζργο τζχνθσ ι το κζμα 

ζχουν αναδυκεί  ι διατυπωκεί και οι οποίεσ δεν υπιρχαν προθγουμζνωσ;  

Ρϊσ λειτουργεί ςτθν πράξθ; 

Σργανϊςτε το μοτίβο εργαηόμενοι με τθν τάξθ είτε ολόκλθρθ είτε χωριςμζνθ 

ςε μικρζσ ομάδεσ ι ακόμθ και ανάμεικτα. Για παράδειγμα: κάντε το 1ο βιμα με όλθ 

τθν τάξθ, το 2ο με ηεφγθ και το τρίτο και πάλι με όλθ τθν τάξθ. 

Για ποιο λόγο να το χρθςιμοποιιςουμε; 

Χρθςιμοποιιςτε αυτό το μοτίβο για να διευρφνετε και να βακφνετε τθ ςκζψθ 

των μακθτϊν· για να ερεκίςετε τθν περιζργειά τουσ και να αυξιςετε το κίνθτρό 

τουσ για διερεφνθςθ. 

Ρότε; 

Χρθςιμοποιιςτε τισ «Δθμιουργικζσ Ερωτιςεισ», όταν κζλετε οι μακθτζσ να 

αναπτφξουν τθν ικανότθτα να κζτουν εφςτοχεσ, πρωτότυπεσ και μθ ςυμβατικζσ 

ερωτιςεισ και να εμβακφνουν ςε ζργα τζχνθσ ι  ςε κζματα του αναλυτικοφ 

προγράμματοσ με κριτικι διάκεςθ. 

14.β.Υαρατιρθςθ και περιγραφι 

14.β.1. ΡΑΙΧΝΙΔΙ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ [e laboration game]  

Ζνα μοτίβο για τθν προςεκτικι παρατιρθςθ και τθν περιγραφι 

Ρεριγραφι 

Υαίρνουμε ζνα ζργο τζχνθσ και το χωρίηουμε ςε επιμζρουσ ενότθτεσ. Χτθ 

ςυνζχεια μοιράηουμε τθν τάξθ ςε ομάδεσ και ανακζτουμε ςε κάκε μία από αυτζσ να 

παρατθριςει και να περιγράψει τα ςυγκεκριμζνα μζρθ μιασ ενότθτασ του ζργου. 

Υροτρζπουμε τουσ παρατθρθτζσ να περιγράψουν μόνον ό,τι βλζπουν. Ρα 

αντιςτακοφν, δθλαδι, ςτο να εκφράςουν τισ ιδζεσ τουσ, τισ απόψεισ τουσ  ι τισ 



Σδθγόσ Εκπαιδευτικοφ ςτα Κρθςκευτικά Δθμοτικοφ και Γυμναςίου 

142 

 

ερμθνείεσ τουσ (για το κζμα, τθ ςθμαςία, το μινυμα, το φφοσ ι τθν αξία του ζργου) 

ζωσ και το τελευταίο ςτάδιο τθσ δραςτθριότθτασ (3ο ςτάδιο). 

*Χριςιμοι οριςμοί.  

«Υαρατθρϊ» ςθμαίνει: περιγράφω κάτι όπωσ φαίνεται.  

«Επεξεργάηομαι» ςθμαίνει: επεκτείνομαι ςτισ λεπτομζρειζσ του 

«Ερμθνεφω» ςθμαίνει: εξθγϊ τι ςθμαίνει για μζνα, ποια είναι θ ςθμαςία του και το 

νόθμά του.+  

*Στάδια+ 

1. Ζνασ μακθτισ από τθν πρϊτθ ομάδα επιχειρεί να περιγράψει και να 

προςδιορίςει τι βλζπει και τι παρατθρεί ςτθ ςυγκεκριμζνθ ενότθτα του ζργου. 

Ξάποιοσ άλλοσ επεξεργάηεται τισ παρατθριςεισ του προθγοφμενου προςκζτοντασ 

περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ. Ζνασ τρίτοσ επεξεργάηεται ακόμθ περιςςότερο 

προςκζτοντασ κι άλλεσ λεπτομζρειεσ και ζνασ τζταρτοσ ςυμπλθρϊνει με ό,τι άλλο 

νομίηει.  

2. Πετά τθ λεπτομερειακι παρατιρθςθ τθσ πρϊτθσ ομάδασ, κάποια άλλθ 

επιχειρεί το ίδιο ςε μια άλλθ ενότθτα του ζργου και θ διαδικαςία ξαναρχίηει. 

Ψζςςερισ ακόμθ μακθτζσ ςυνεχίηουν κάνοντασ όλο και περιςςότερο λεπτομερειακζσ 

παρατθριςεισ. Ζτςι θ διαδικαςία ξαναρχίηει και πάλι, ϊςπου το κάκε μζλοσ τθσ 

ομάδασ να ζχει κάνει ζνα γφρο ι ζωσ ότου όλεσ οι ενότθτεσ του ζργου να ζχουν 

περιγραφεί. 

3. Πετά τθν πλιρθ περιγραφι του ζργου από όλεσ τισ ομάδεσ, θ κάκε ομάδα 

ςυηθτά και επεξεργάηεται το ςφνολο των παρατθριςεων προςπακϊντασ να 

διατυπϊςει κάποιεσ ιδζεσ ι ερμθνείεσ τθσ γι’ αυτό μζςα από απλζσ ερωτιςεισ, 

όπωσ: «Ψι νομίηουμε πωσ ςυμβαίνει;» «Ψι παρατθριςαμε και ςασ κάνει να το 

ιςχυριηόμαςτε;» Χτθ ςυνζχεια οι ομάδεσ ανταλλάςουν τισ ερμθνείεσ τουσ και 

ςυηθτοφν τεκμθριωμζνα -με βάςθ τισ παρατθριςεισ και επεξεργαςίεσ που ζχουν 

κάνει- για τθ ςθμαςία και το νόθμα του ζργου. 

Τι είδοσ ςκζψθσ ενιςχφει αυτό το μοτίβο; 

Ενκαρρφνει τουσ μακθτζσ να βλζπουν προςεκτικά και ςε βάκοσ τισ 

λεπτομζρειεσ. Ψουσ προκαλεί να αναπτφξουν δεξιότθτεσ λεκτικϊν περιγραφϊν, οι 

οποίεσ είναι επεξεργαςμζνεσ, ευφάνταςτεσ και με λεπτζσ αποχρϊςεισ. Επίςθσ τουσ 

ενκαρρφνει να διακρίνουν μεταξφ παρατθριςεων και ερμθνειϊν, ηθτϊντασ τουσ να 

ςυγκρατοφν ζωσ το τζλοσ τθσ δραςτθριότθτασ τισ ιδζεσ τουσ για το ζργο τζχνθσ και 

να μθν βιάηονται να προχωριςουν ςε γριγορεσ -και ςυχνά λανκαςμζνεσ- ερμθνείεσ. 

Αυτό με τθ ςειρά του ενδυναμϊνει τθν ικανότθτα των μακθτϊν να κρίνουν 

προςεκτικά, κακϊσ εξαςκοφνται ςτο να κάνουν ζγκυρεσ παρατθριςεισ πριν 

περάςουν ςε κρίςεισ. 
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Ρϊσ κα μποροφςαν να αναγνωριςκοφν και να χωριςκοφν οι επιμζρουσ ενότθτεσ ι 

μζρθ του ζργου τζχνθσ; 

Ωπάρχουν δυο τρόποι να το διαχειριςτοφμε. Σ δάςκαλοσ μπορεί να αποφαςίςει 

να διαιρζςει το ζργο είτε με βάςθ τθν εςωτερικι του δομι και οργάνωςθ ςε 

επιμζρουσ ενότθτεσ είτε χωρίηοντάσ το ςε διαφορετικά μζρθ (π.χ. τεταρτθμόρια) με 

μια πιο "γεωμετρικι λογικι", και ςτθ ςυνζχεια να ηθτιςει απλϊσ από τουσ μακθτζσ 

του να τα περιγράψουν. Είναι όμωσ δυνατόν, οι ίδιοι οι μακθτζσ να αναγνωρίςουν 

και να διακρίνουν τισ επιμζρουσ ενότθτεσ του ζργου. Χε κάκε περίπτωςθ, πρζπει να 

είςτε ευζλικτοι ςχετικά με το τι μπορεί να κεωρθκεί ωσ «μζροσ» ι «επιμζρουσ 

ενότθτα» του ζργου τζχνθσ. Υαραδείγματοσ χάρθ: «μζροσ» μπορεί να είναι μια 

πολφ μικρότερθ περιοχι ι μια λεπτομζρεια που βρίςκεται εντόσ μιασ -ιδθ 

χαρακτθριςμζνθσ- «ενότθτασ» ι «μζρουσ».  

Ρότε και πϊσ μπορϊ να χρθςιμοποιιςω το μοτίβο; 

Χρθςιμοποιιςτε τθν για οποιοδιποτε είδοσ εικαςτικισ τζχνθσ, ηωγραφικισ ι 

γλυπτικισ. Ωπάρχουν προςαρμοςμζνεσ εκδοχζσ αυτοφ του μοτίβου για τθ μουςικι 

και τθν ποίθςθ. Ππορείτε επίςθσ να το χρθςιμοποιιςετε με μθ καλλιτεχνικά 

αντικείμενα, όπωσ ζνα μικροςκόπιο, το ςκελετό ενόσ ηϊου ι ζνα φυτό. Ψο μοτίβο 

είναι εξαιρετικά αποτελεςματικό με ζργα τζχνθσ ι αντικείμενα που διακζτουν 

κάποιο βακμό πολυπλοκότθτασ.  

Υπάρχουν κάποιεσ ςυμβουλζσ προκειμζνου να αρχίςει και να χρθςιμοποιιςει 

κάποιοσ το μοτίβο;  

Υρόκειται για ζνα μοτίβο που μπορεί πραγματικά να ξεκινιςει από μόνο του. 

Τ,τι χρειάηεςτε είναι να εξθγιςετε τουσ κανόνεσ του "παιχνιδιοφ". Αποφαςίςτε 

πρϊτα εάν κζλετε οι μακθτζσ να μιλοφν με τθ ςειρά ι να ςθκϊνουν το χζρι για να 

δθλϊςουν προαιρετικά τισ παρατθριςεισ τουσ. Πθ ςτενοχωριζςτε αν το μοτίβο 

φαίνεται κάπωσ άχαρο όταν το πρωτοδοκιμάςετε. Θ βακιά ματιά ςτα πράγματα 

αποτελεί πρόκλθςθ και οι μακθτζσ κάποιεσ φορζσ χρειάηονται τον χρόνο τουσ 

προκειμζνου να κάνουν νζεσ παρατθριςεισ και να βρουν φρζςκουσ τρόπουσ να 

περιγράψουν πράγματα. Δϊςτε τουσ αρκετό χρόνο ςκζψθσ και γριγορα κα 

αντιλθφκοφν το πϊσ λειτουργεί και πϊσ πρζπει οι ίδιοι να λειτουργιςουν ςε αυτό. 

14.β.2. Θ ΑΧΘ, Θ ΜΕΣΘ & ΤΟ ΤΕΛΟΣ *Βegining, middle, end]  

Ζνα μοτίβο για τθν παρατιρθςθ και τθ φανταςία 

Ρεριγραφι 

Διαλζξτε μια από τισ παρακάτω ερωτιςεισ: 

1. Αν το ςυγκεκριμζνο ζργο τζχνθσ είναι θ αρχι  μιασ ιςτορίασ, τι μπορεί να 

ακολουκιςει;  

2. Αν το ςυγκεκριμζνο ζργο τζχνθσ είναι το μζςον  μιασ ιςτορίασ, τι κα 

μποροφςε να ζχει ςυμβεί προθγουμζνωσ; Ψι κα ιταν επόμενο να ςυμβεί ;  
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3. Αν το ςυγκεκριμζνο ζργο τζχνθσ είναι το τζλοσ  μιασ ιςτορίασ, ποια κα 

μποροφςε να είναι αυτι θ ιςτορία;  

Τι είδοσ ςκζψθσ ευνοεί αυτό το μοτίβο; 

Υρόκειται για ζνα εφαλτιριο -μια ςανίδα εκτίναξθσ- προσ τθ φανταςτικι, 

επινοθτικι εξερεφνθςθ. Χρθςιμοποιεί τθ δφναμθ τθσ αφιγθςθσ για να βοθκιςει 

τουσ μακθτζσ να κάνουν παρατθριςεισ και να χρθςιμοποιιςουν τθ φανταςία τουσ 

για να επεξεργαςτοφν τισ ιδζεσ τουσ και να τισ επεκτείνουν. Δίνει ζμφαςθ ςτθν 

αφιγθςθ ιςτοριϊν ενκαρρφνοντασ επιπλζον τουσ μακθτζσ να αναηθτιςουν 

διαςυνδζςεισ, πρότυπα και ςθμαςίεσ. 

Ροφ και πϊσ μπορϊ να το χρθςιμοποιιςω;  

Ψο μοτίβο μπορεί να εφαρμοςτεί ςε οποιοδιποτε είδοσ εικαςτικισ-

παραςτατικισ τζχνθσ. Ωπάρχουν επίςθσ προςαρμοςμζνεσ εκδοχζσ τθσ για χριςθ με 

μουςικι ι ποίθςθ. Χρθςιμοποιιςτε το μοτίβο «Θ ΑΦΧΘ, Θ ΠΕΧΘ Ι ΨΣ ΨΕΟΣΧ», ςτον 

βακμό που κζλετε να αναπτφξουν οι μακθτζσ ςασ ικανότθτεσ να γράφουν ι να 

αφθγοφνται ιςτορίεσ. Ππορείτε να χρθςιμοποιιςετε τισ ερωτιςεισ με τον 

παραπάνω ανοικτό τρόπο. Ι, αν ςυνδζετε τθν καλλιτεχνικι εργαςία με ζνα ηιτθμα 

του Υρογράμματοσ Χπουδϊν, μπορείτε να ςυνδζςετε τισ ερωτιςεισ με αυτό. Για 

παράδειγμα, εάν μελετάτε τθν περίοδο των διωγμϊν μζςα από μια εικόνα 

μαρτυρίου ενόσ αγίου, ηθτείςτε από τουσ μακθτζσ ςασ να ζχουν αυτό το κζμα ςτο 

μυαλό τουσ όταν επινοοφν τισ φανταςτικζσ ιςτορίεσ τουσ.  

Θ δραςτθριότθτα είναι ιδιαίτερα χριςιμθ ωσ δραςτθριότθτα γραφισ κειμζνου. 

Για να καταφζρετε να δϊςετε βάκοσ ςτα κείμενα των μακθτϊν ςασ, μπορείτε πριν 

το μοτίβο «Θ ΑΦΧΘ, Θ ΠΕΧΘ Ι ΨΣ ΨΕΟΣΧ» να χρθςιμοποιιςετε -με το ίδιο ζργο 

τζχνθσ- το μοτίβο «ΔΕΞΑ ΕΥΛ ΔΩΣ», ϊςτε να βοθκιςετε τουσ μακθτζσ ςασ να 

παραγάγουν και να χρθςιμοποιιςουν ςτισ ιςτορίεσ τουσ μια πιο περιγραφικι 

γλϊςςα. 

Τι κα μποροφςε να χρθςιμεφςει ωσ βοικεια για να αρχίςω και να χρθςιμοποιιςω 

το μοτίβο; 

Δϊςτε ςτουσ μακθτζσ αρκετό χρόνο θςυχίασ και περιςυλλογισ πριν αρχίςουν 

να γράφουν ι να μιλοφν. Αν κζλετε, αφιερϊςτε λίγο χρόνο για να ηθτιςετε από 

τουσ μακθτζσ τθσ τάξθσ ςασ να ονοματίςουν κάποια πράγματα που βλζπουν ςτο 

ζργο, πριν αρχίςουν να ςκζφτονται ο κακζνασ μόνοσ του γφρω από μια ιςτορία. Αν 

οι μακθτζσ εργάηονται γραπτά, μποροφν να ςυηθτιςουν τισ ιδζεσ τουσ με ζναν 

ςυνεργάτθ πριν αρχίςουν το ατομικό γράψιμο. Πποροφν επίςθσ να γράψουν ςε 

ηευγάρια. Αν οι μακθτζσ ςυμμετζχουν προφορικά ςτο μοτίβο, μποροφν να 

αφθγθκοφν ατομικά τισ ιςτορίεσ τουσ ι να εργαςτοφν ςε ηεφγθ ι ςε μικρζσ ομάδεσ 

προκειμζνου να επινοιςουν από κοινοφ μια ιςτορία. Ππορείτε επίςθσ μαηί με όλθ 
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τθν τάξθ να φανταςτείτε μια ιςτορία, ηθτϊντασ από κάποιον να κάνει τθν αρχι και 

τουσ υπόλοιπουσ μακθτζσ να τθν επεξεργάηονται και να τθ ςυνεχίηουν. 

14.β.3. ΚΟΙΤΑΗΟΝΤΑΣ: ΔΕΚΑ ΕΡΙ ΔΥΟ [Looking: Ten times Two]  

Ζνα μοτίβο για τθν παρατιρθςθ και τθν περιγραφι 

Ρεριγραφι 

Υροτρζψτε τουσ μακθτζσ ςασ να: 

1. Ξοιτάξουν ιςυχα τθν εικόνα για τουλάχιςτον δφο λεπτά αφινοντασ το 

βλζμμα τουσ να περιπλανθκεί ςε αυτιν περιδιαβάηοντάσ τθν.  

2. Ξάνουν ζναν κατάλογο από 10 λζξεισ ι φράςεισ ςχετικά με οποιαδιποτε 

όψθ ι πτυχι τθσ εικόνασ.  

3. Επαναλάβουν τα βιματα 1 και 2: Ρα κοιτάξουν πάλι τθν εικόνα 

προςπακϊντασ να βρουν άλλεσ 10 λζξεισ ι φράςεισ για τον κατάλογό τουσ.  

Τι είδοσ ςκζψθσ ευνοεί αυτό το μοτίβο; 

Βοθκάει τουσ μακθτζσ να επιβραδφνουν και να παρατθριςουν προςεκτικά ζνα 

αντικείμενο, μια εικόνα ι ζνα ζργο τζχνθσ. Ηθτάει από τουσ μακθτζσ να ςκεφτοφν 

λζξεισ ι φράςεισ για να  περιγράψουν αυτό που βλζπουν και τουσ ενκαρρφνει να 

προχωριςουν πζρα από τθν πρϊτθ ματιά, τθν αρχικι εντφπωςθ ι τθν προφανι 

περιγραφι. 

Ρότε και ποφ μπορϊ να το χρθςιμοποιιςω;  

Ψο μοτίβο μπορεί να χρθςιμοποιθκεί με οποιοδιποτε είδοσ καλλιτεχνικισ 

εργαςίασ, ιδιαίτερα με τισ εικαςτικζσ τζχνεσ. Επίςθσ μπορείτε να το 

χρθςιμοποιιςετε με μθ καλλιτεχνικζσ εικόνεσ ι αντικείμενα. Χρθςιμοποιείςτε το 

όταν προςεγγίηετε για πρϊτθ φορά ζνα καινοφργιο ζργο τζχνθσ, με ςκοπό να 

εμπλζξετε τουσ μακθτζσ ςασ ςε μια προςεκτικι παρατιρθςθ ςε αυτό πριν από 

οποιαδιποτε ςυλλογιςτικό μοτίβο ι άλλθ επεξεργαςία που πρόκειται να 

ακολουκιςει. Ππορείτε επίςθσ να χρθςιμοποιιςετε αυτό το μοτίβο μετά από μια 

εμβρικι ςυηιτθςθ γφρω από ζνα ζργο, για να προωκιςετε και να ςυνοψίςετε 

κάποιεσ από τισ ιδζεσ και τισ παρατθριςεισ που ζγιναν ςτθ διάρκειά τθσ. Ψο μοτίβο 

είναι χριςιμο πριν από μια δραςτθριότθτα ςυγγραφισ. Βοθκά τουσ μακθτζσ να 

ςκζφτονται, να μιλοφν και να γράφουν με μια γλϊςςα περιγραφικι και καλλιεργεί 

τθν ικανότθτά τουσ να κάνουν εφςτοχεσ και ακριβείσ παρατθριςεισ για ζνα ζργο 

τζχνθσ. 

Κάποιεσ ςυμβουλζσ για το πϊσ να αρχίςω και πϊσ να χρθςιμοποιιςω το μοτίβο; 

Δϊςτε τον απαιτοφμενο χρόνο ςτουσ μακθτζσ να κοιτάξουν το ζργο, 

επιςθμαίνοντασ ότι εςείσ είςτε αυτόσ που ρυκμίηει τθν πορεία τθσ δραςτθριότθτασ. 

Θ άνεςθ χρόνου, ιςυχου και απρόςκοπτου για τθ κζαςθ-κεϊρθςθ και τον 

ςυλλογιςμό, είναι απαραίτθτθ γι’ αυτό το μοτίβο. Σι μακθτζσ μποροφν να 

εργαςτοφν είτε ςε επίπεδο τάξθσ είτε χωριςμζνοι ςε μικρζσ ομάδεσ είτε 
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μεμονωμζνα. Ζχετε επίςθσ τθ δυνατότθτα να διαφοροποιιςετε τον τρόπο που 

εργάηονται: μποροφν να ςυμπλθρϊςουν ο κακζνασ μόνοσ του μια πρϊτθ λίςτα 

λζξεων, γράφοντασ ιδζεσ ςε αυτοκόλλθτα χαρτάκια τα οποία μποροφν ςτθ ςυνζχεια 

να αναρτθκοφν ςε ζναν πίνακα με παρατθριςεισ από ολόκλθρθ τθν τάξθ. Ψο ίδιο 

μπορεί να γίνει και ςε επίπεδο ομάδασ. Επίςθσ οι ιδζεσ και τα ςχόλια των μακθτϊν 

κα μποροφςαν να καταγραφοφν ςτον πίνακα από τουσ ίδιουσ ι τον δάςκαλο. 

Βεβαιωκείτε ότι οι λζξεισ και φράςεισ που χρθςιμοποιοφνται για τθν περιγραφι 

είναι κατανοθτζσ και αναγνωρίςιμεσ από όλθ τθν τάξθ, προκαλϊντασ όποτε και 

όπωσ το κρίνετε μια διαφωτιςτικι ςυηιτθςθ. Ξατά τθ διάρκεια αυτϊν των 

ςυηθτιςεων, αν κρικεί απαραίτθτο, θ λίςτα ςυμπλθρϊνεται με νζα ςτοιχεία.  

Ωσ φυςικι ςυνζχεια του μοτίβου «ΔΩΣ ΕΥΛ ΔΕΞΑ», κα μποροφςε να είναι ζνα 

άλλο μοτίβο που ενκαρρφνει τουσ μακθτζσ να μιλιςουν για τισ παρατθριςεισ και 

τισ ερμθνείεσ τουσ, όπωσ το μοτίβο «ΨΛ ΧΕ ΞΑΡΕΛ ΡΑ ΨΣ ΟΕΧ ΑΩΨΣ;» ι το 

«ΕΞΨΛΠΘΧΘ, ΩΥΣΧΨΘΦΛΘ, ΔΛΕΦΩΨΘΧΘ». 

14.β.4. ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΣ: ΔΕΚΑ ΕΡΙ ΔΥΟ [Listening: Ten times Two]  

Ζνα μοτίβο για τθν παρατιρθςθ και τθν περιγραφι τθσ μουςικισ 

Ρεριγραφι 

Υροτρζψτε τουσ μακθτζσ ςασ να: 

1. Ακοφςουν ιςυχα ζνα μουςικό κομμάτι αφινοντασ τον εαυτό τουσ να 

περιπλανθκεί ςτουσ ιχουσ και να απορροφθκεί από τθ μελωδία όςο το δυνατόν πιο 

πολφ.  

2. Ξάνουν μια λίςτα με 10 λζξεισ ι φράςεισ γφρω από οποιαδιποτε όψθ ι 

πτυχι τθσ μουςικισ που άκουςαν.  

3. Επαναλάβουν τα βιματα 1 και 2: Ρα ακοφςουν και πάλι προςπακϊντασ να 

προςκζςουν άλλεσ 10 λζξεισ ι φράςεισ ςτθ λίςτα τουσ.  

Τι είδουσ ςκζψθ προάγει αυτό το μοτίβο; 

Ψο μοτίβο βοθκάει τουσ μακθτζσ να επιβραδφνουν και να κάνουν προςεκτικζσ 

παρατθριςεισ ςχετικά με τθ μουςικι. Ηθτάει από τουσ μακθτζσ να ςκεφτοφν λζξεισ 

ι φράςεισ για να περιγράψουν το ζργο και τουσ ενκαρρφνει να προχωριςουν πζρα 

από το πρϊτο άκουςμα και τθν εντφπωςθ που προκαλεί.  

Ρότε και πϊσ μπορϊ να το χρθςιμοποιιςω; 

Ψο μοτίβο μπορεί να χρθςιμοποιθκεί με οποιοδιποτε είδοσ μουςικισ. 

Χρθςιμοποιείςτε το όταν προςεγγίηετε για πρϊτθ φορά ζνα μουςικό κομμάτι, με 

ςκοπό να εμπλζξετε τουσ μακθτζσ ςασ ςε μια προςεκτικι παρατιρθςθ ςε αυτό πριν 

από οποιαδιποτε άλλο ςυλλογιςτικό μοτίβο ι επεξεργαςία που πρόκειται να 

ακολουκιςει. Ππορείτε επίςθσ να χρθςιμοποιιςετε το μοτίβο μετά από μια 

εμβρικι ςυηιτθςθ γφρω από ζνα ζργο, για να προωκιςετε και να ςυνοψίςετε 

κάποιεσ από τισ ιδζεσ και τισ παρατθριςεισ που ζγιναν ςτθ διάρκειά τθσ. Ψο μοτίβο 
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είναι χριςιμο πριν από μια δραςτθριότθτα ςυγγραφισ. Βοθκά τουσ μακθτζσ να 

ςκζφτονται, να μιλοφν και να γράφουν ςε μια γλϊςςα περιγραφικι και καλλιεργεί 

τθν ικανότθτά τουσ να κάνουν εφςτοχεσ και ακριβείσ παρατθριςεισ για ζνα ζργο 

τζχνθσ. 

Κάποιεσ ςυμβουλζσ για το πϊσ να αρχίςω και πϊσ να χρθςιμοποιιςω το μοτίβο; 

Δϊςτε τον απαιτοφμενο χρόνο ςτουσ μακθτζσ να ακοφςουν αρκετζσ φορζσ το 

μουςικό κομμάτι, παροτρφνοντάσ τουσ να ακοφν ςε αυτό κάκε φορά κάτι 

καινοφργιο. Θ άνεςθ χρόνου -ιςυχου και απρόςκοπτου για τθν ακρόαςθ και τον 

ςυλλογιςμό- είναι απαραίτθτθ γι’ αυτό το μοτίβο. Ενϊ οι μακθτζσ ςυμπλθρϊνουν 

τθ λίςτα, εάν είναι εφικτό, αφιςτε τθ μουςικι να παίηει ςε μια πιο ιπια και 

χαμθλόφωνθ ζνταςθ.  

Σι μακθτζσ μποροφν να εργαςτοφν είτε ςε επίπεδο τάξθσ είτε χωριςμζνοι ςε 

μικρζσ ομάδεσ είτε μεμονωμζνα. Σι μακθτζσ καλοφνται να καταγράψουν τισ ιδζεσ 

τουσ, όπωσ προκφπτουν  μζςα από τθ ςυηιτθςθ είτε τθσ ομάδασ τουσ είτε τθσ τάξθσ. 

Σ δάςκαλοσ μπορεί να ςθμειϊνει ςτον πίνακα τα ςχόλια τουσ. Ζχετε επίςθσ τθ 

δυνατότθτα να διαφοροποιιςετε τον τρόπο που εργάηονται: μποροφν για 

παράδειγμα να ςυμπλθρϊςουν ο κακζνασ μόνοσ του μια πρϊτθ λίςτα λζξεων, 

γράφοντασ ιδζεσ ςε αυτοκόλλθτα χαρτάκια τα οποία μποροφν ςτθ ςυνζχεια να 

αναρτθκοφν ςε ζναν πίνακα με παρατθριςεισ από ολόκλθρθ τθν τάξθ. Ψο ίδιο 

μπορεί να γίνει και ςε επίπεδο ομάδασ. Επίςθσ οι ιδζεσ και τα ςχόλια των μακθτϊν 

κα μποροφςαν να καταγραφοφν ςτον πίνακα από τουσ ίδιουσ ι τον δάςκαλο. 

Βεβαιωκείτε ότι οι λζξεισ και φράςεισ που χρθςιμοποιοφνται για τθν περιγραφι 

είναι κατανοθτζσ και αναγνωρίςιμεσ από όλθ τθν τάξθ, προκαλϊντασ όποτε και 

όπωσ το κρίνετε μια διαφωτιςτικι ςυηιτθςθ. Ξατά τθ διάρκεια αυτϊν των 

ςυηθτιςεων, αν κρικεί απαραίτθτο, θ λίςτα ςυμπλθρϊνεται με νζα ςτοιχεία.  

Ωσ φυςικι ςυνζχεια του μοτίβου «ΔΩΣ ΕΥΛ ΔΕΞΑ» κα μποροφςε να είναι ζνα 

άλλο μοτίβο που ενκαρρφνει τουσ μακθτζσ να μιλιςουν για τισ παρατθριςεισ και 

τισ ερμθνείεσ τουσ, όπωσ το μοτίβο «ΨΛ ΧΕ ΞΑΡΕΛ ΡΑ ΨΣ ΟΕΧ ΑΩΨΣ;» ι το 

«ΕΞΨΛΠΘΧΘ, ΩΥΣΧΨΘΦΛΘ, ΔΛΕΦΩΨΘΧΘ». 

Ενδεικτικζσ προτάςεισ για μουςικά κομμάτια: 

 Ἰωάννου Παΐςτοροσ τοῦ Ξουκουηζλουσ, «Ἀνοίξαντόσ ςου τὴν χεῖρα» (Ἦχοσ 

πλ δϋ)   

 Ἰακϊβου Υρωτοψάλτου, «Ξφριε, ἀναβαίνοντόσ ςου ἐν τῷ ςταυρῷ» (Ἦχοσ πλ 

δϋ, Δοξαςτικό Ἀποςτίχων τῆσ Π. Υζμπτθσ) 

 Υζτρου Ππερεκζτου, «Κεοτόκε Υαρκζνε» (Ὀκτάθχον)  

 Υζτρου Υελοποννθςίου, «Ξφριε, ἡ ἐν πολλαῖσ ἁμαρτίαισ» (Ἦχοσ πλ δϋ, 

Δοξαςτικό τῶν Ἀποςτίχων τῆσ Π. Ψρίτθσ) 

 Γρθγορίου Υρωτοψάλτου, Χερουβικόσ ὕμνοσ (Ἦχοσ γϋ, 1821) 
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 Πιχαιλ Χατηθακαναςίου, «Ἄξιον ἐςτίν», (Ἦχοσ πλ αϋ - Φρφγιοσ, 1948) 

 Tchaikovsky, Symphony No. 5 in E minor, op. 64 (a symphony, 1878) 

 John Phillip Souza, Washington Post March (a concert band march, 1889) 

 William Christopher Handy, St. Louis Blues, (ragtime blues, 1914) 

 George and Ira Gershwin, Summertime (from “Porgy and Bess” opera, 1935) 

*Ωςτόςο χρθςιμοποιιςτε ελεφκερα οποιοδιποτε κομμάτι μπορεί να ζχει ςχζςθ 

με τρζχοντα ηθτιματα που μελετάτε.+ 

14.β.5. ΧΩΜΑΤΑ, ΣΧΘΜΑΤΑ, ΓΑΜΜΕΣ *Colors, shapes, lines] Τι είναι, με τι 

μοιάηουν και τι κάνουν; Ζνα μοτίβο για να εξερευνιςετε τισ βαςικζσ ποιότθτεσ τθσ 

Ψζχνθσ 

Ρεριγραφι 

Ψο μοτίβο κινείται ςε 4 βαςικά ςτάδια. 

1. Αφιερϊςτε λίγο χρόνο για να δείτε το ζργο τζχνθσ. Αφιςτε το βλζμμα ςασ να 

περιπλανθκεί επάνω του ελεφκερα και αβίαςτα. Ψι βλζπετε; Χυγκεντρϊςτε μερικζσ 

πρϊτεσ παρατθριςεισ από τουσ μακθτζσ ςασ και ςτθ ςυνζχεια προχωριςτε ςτο 

επόμενο βιμα. 

2. Υαρατθριςτε το ζργο και περιγράψτε με λεπτομζρεια τα χρϊματα, τα 

ςχιματα και τισ γραμμζσ του. Δθμιουργιςτε ζναν κατάλογο με 3 ςτιλεσ και 

καταγράψτε τα. 
 

ΧΩΜΑΤΑ 

Υοια χρϊματα βλζπετε; 

Υεριγράψτε τα. 

ΣΧΘΜΑΤΑ 

Ψι είδουσ ςχιματα βλζπετε; 

Υεριγράψτε τα. 

ΓΑΜΜΕΣ 

Υοια είδθ γραμμϊν 

βλζπετε; Υεριγράψτε τισ. 

 

 
  

 

3. Επιλζξτε ζνα ςυγκεκριμζνο χρϊμα, ςχιμα, ι γραμμι από αυτά που ζχουν 

παρατεκεί ςτον κατάλογο και προςπακιςτε να περιγράψετε πϊσ ςυμβάλλει αυτό 

ςτθ ςυνολικι διάρκρωςθ και εκδίπλωςθ του ζργου -πϊσ, δθλαδι, βοθκά το ζργο να 

λειτουργιςει. Εξετάςτε τα εξισ  ενδεχόμενα: 

 Υϊσ επθρεάηει τον τρόπο με τον οποίο το ζργο τζχνθσ οργανϊνει και 

διατυπϊνει τον εςωτερικό του κόςμο -τα αιςκιματα και τισ ιδζεσ του; 

 Υϊσ ςυμβάλλει ςτθ δθμιουργία τθσ ςυγκεκριμζνθσ διάκεςθσ που αποπνζει 

το ζργο τζχνθσ; 

 Υοια ςυμμετοχι ζχει ςτο πϊσ φαίνεται και παρουςιάηεται προσ τα ζξω το 

ζργο τζχνθσ; 
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 Πε ποιο τρόπο ςυμμετζχει ςτθν ιςτορία που διθγείται το ζργο τζχνθσ; 

 Υοια είναι θ ςυμβολι του ςτισ ιδζεσ που παρουςιάηονται ςτο ζργο τζχνθσ; 

*Επαναλάβετε τθ διαδικαςία με τουλάχιςτον δφο ςτοιχεία, επιλζγοντασ από 

διαφορετικι κάκε φορά ςτιλθ+. 

4. Απαντιςτε ςτισ εξισ ερωτιςεισ: Υοιεσ νζεσ ιδζεσ ζχετε τϊρα για το ζργο τζχνθσ; 

Ψι βλζπετε τϊρα που δεν ζχετε δει πριν; 

14. γ. Χυγκρίνοντασ και ςυνδζοντασ 

14.γ.1. ΒΑΗΟΝΤΑΣ ΤΙΤΛΟΥΣ [Headlines] 

Ζνα μοτίβο για να ςυνοψίηεισ, ςυλλαμβάνοντασ τθν ουςία ι τον πυρινα ενόσ 

κζματοσ. 

Ρεριγραφι 

Ψο μοτίβο αυτό μοιάηει με τθ διαδικαςία που ακολουκεί μια δθμοςιογραφικι 

ομάδα, προκειμζνου να επιλζξει τουσ κατάλλθλουσ τίτλουσ για τθν εφθμερίδα τθσ. 

Οειτουργεί ωσ ζνα όχθμα με ςκοπό να καλλιεργιςει τθν ικανότθτα τθσ ςυνκετικισ 

ςκζψθσ ςτουσ μακθτζσ, ϊςτε να διατυπϊνουν ςυνοπτικά και ςυμπυκνωμζνα ζνα 

γεγονόσ, μια ιδζα ι ζνα κζμα, ςυλλαμβάνοντασ ταυτόχρονα τθν ουςία του.   

1. Θ κεμελιϊδθσ ερϊτθςθ τθν οποία κζτει ο κακθγθτισ ςε αυτό το μοτίβο είναι: 

«Εάν επρόκειτο να γράψετε ζναν τίτλο για το ηιτθμα ι το κζμα μασ -ο οποίοσ να 

εμπεριζχει τθν πιο ενδιαφζρουςα και ςθμαντικι πτυχι του, αυτιν που κα ζπρεπε 

να κυμόμαςτε οπωςδιποτε- ποιοσ κα ιταν αυτόσ;» 

2. Ζνα δεφτερο ερϊτθμα με το οποίο μπορείτε να εξετάςετε ςε ποιο βακμό και με 

ποιο τρόπο αλλάηει μζςα από τθ ςυηιτθςθ θ άποψθ των μακθτϊν για το «τι είναι 

κεντρικισ ςθμαςίασ» ςτο υπό διερεφνθςθ κζμα είναι: «Υόςο ζχει αλλάξει ο τίτλοσ 

ςασ μετά τθ ςθμερινι ςυηιτθςθ; Χε ποιο βακμό διαφζρει από ό,τι είπατε χκεσ;»  

Ροιο είδοσ ςκζψθσ ευνοεί αυτό το μοτίβο; 

Βοθκάει τουσ μακθτζσ να ςυλλάβουν τον πυρινα ι τθν "καρδιά" του ηθτιματοσ 

που μελετοφν ι διαπραγματεφονται. Επιπλζον τουσ βοθκάει να ςυνοψίηουν και να 

βγάηουν κάποια -προςωρινά ζςτω- ςυμπεράςματα.  

Ρότε και ποφ μπορϊ να το χρθςιμοποιιςω; 

Ψο μοτίβο δουλεφει ιδιαίτερα καλά ςτο τζλοσ μιασ ςυηιτθςθσ ι ςυνεδρίαςθσ 

τθσ τάξθσ, ςτθ διάρκεια τθσ οποίασ οι μακθτζσ ζχουν εξερευνιςει ζνα κζμα και 

ζχουν ςυγκεντρϊςει ζνα επαρκζσ υλικό νζων πλθροφοριϊν ι γνϊςεων γφρω από 

αυτό.  

Μερικζσ ςυμβουλζσ για το πϊσ να αρχίςω και να χρθςιμοποιιςω το μοτίβο; 

Ππορεί να χρθςιμοποιθκεί πολφ αποτελεςματικά με το μοτίβο TPS (Think, Pair, 

Share). Για παράδειγμα, ςτο τζλοσ του μακιματοσ ο δάςκαλοσ μπορεί να ρωτιςει: 

«Χκεφτείτε όλα όςα είπαμε ςιμερα ςτθν τάξθ. Αν επρόκειτο τϊρα να γράψετε ζναν 
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τίτλο για το ηιτθμα που επεξεργαςτικαμε και ο οποίοσ να ςυμπεριλαμβάνει τθν πιο 

ςπουδαία πτυχι που κα ζπρεπε να κυμάται κανείσ, ποιοσ κα ιταν αυτόσ ο τίτλοσ;». 

Ζπειτα, ο δάςκαλοσ μπορεί να προτρζψει τουσ μακθτζσ του: «Ποιραςτείτε τον τίτλο 

με τον διπλανό ςασ». Θ ςυνάντθςθ μπορεί να κλείςει με τθν ερϊτθςθ: «Υοιοσ 

άκουςε ζναν τίτλο που ιταν πράγματι καλόσ και ςυμπεριζλαβε τα κεμελιϊδθ του 

ηθτιματοσ;» 

Ρϊσ γίνεται μια ςκζψθ ορατι και πϊσ μπορϊ να τθν τεκμθριϊςω; 

Σι απαντιςεισ των μακθτϊν μποροφν να καταγράφονται -ι και να 

μαγνθτοφωνοφνται- ζτςι ϊςτε να δθμιουργθκεί ζνασ κατάλογοσ τίτλων τθσ τάξθσ. 

Από καιροφ εισ καιρόν ο κατάλογοσ μπορεί να ανακεωρείται και να ανανεϊνεται, 

κακϊσ θ τάξθ μακαίνει περιςςότερα πράγματα για το κζμα. 

14.γ.2. ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ, ΕΡΕΚΤΕΙΝΟΝΤΑΣ, ΡΟΚΑΛΩΝΤΑΣ [Connect, extend, 

challenge] 

Ζνα μοτίβο για τθ ςφνδεςθ των νζων ιδεϊν με τθν προθγοφμενθ γνϊςθ. 

Ρεριγραφι 

ΣΥΝΔΕΣΕ Πε ποιον τρόπο ςυνδζονται οι πλθροφορίεσ που παρουςιάηονται  

με ό,τι ιδθ γνωρίηεισ; 

ΕΡΕΚΤΕΙΝΕ Υοιεσ από τισ νζεσ ιδζεσ που απζκτθςεσ επεκτείνουν ι ωκοφν τθ  

ςκζψθ ςου ςε νζεσ κατευκφνςεισ; 

ΡΟΚΑΛΕΣΕ Ψι εξακολουκεί να ςε προκαλεί ι να ςου προκαλεί ςφγχυςθ; Υοιεσ  

ερωτιςεισ, αναηθτιςεισ ι γρίφουσ ζχεισ αυτι τθ ςτιγμι;  
 

Ροιο είδοσ ςκζψθσ ευνοεί αυτό το μοτίβο; 

Βοθκάει τουσ μακθτζσ να κάνουν ςυνδζςεισ μεταξφ των νζων ιδεϊν και 

προθγοφμενθσ γνϊςθσ. Επίςθσ τουσ ενκαρρφνει να αποτιμιςουν τισ ερωτιςεισ, τισ 

ςυγχφςεισ και τισ δυςκολίεσ που προοδευτικά ξεδιπλϊνονται πάνω ςε ό,τι 

μακαίνουν.  

Ρότε και ποφ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί; 

Θ φυςικι κζςθ αυτοφ του μοτίβου είναι μετά τθν απόκτθςθ μιασ νζασ γνϊςθσ 

από τουσ μακθτζσ. Δεν ζχει ςθμαςία θ ποςότθτα τθσ φλθσ· μπορεί να είναι ζνα 

μάκθμα ι μια ολόκλθρθ κεματικι ενότθτα. Ψο μοτίβο είναι ευρφτατα εφαρμόςιμο: 

χρθςιμοποιιςτε το αφοφ οι μακθτζσ ζχουν εξερευνιςει ζνα ζργο τζχνθσ ι 

ο,τιδιποτε άλλο ςτο Υρόγραμμα Χπουδϊν. Επιχειριςτε να το εφαρμόςετε ωσ ζνα 

είδοσ ςτοχαςμοφ ςτθ διάρκεια του μακιματοσ, μετά από ζνα project διαρκείασ ι 

όταν ζχετε ολοκλθρϊςει μια ενότθτα μελζτθσ. Επίςθσ, επιχειριςτε να το 

εφαρμόςετε μετά από κάποιο άλλο μοτίβο. 

Μερικζσ ςυμβουλζσ για να αρχίςω και να χρθςιμοποιιςω το μοτίβο; 
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Είναι αποτελεςματικό είτε εργάηεςκε με όλθ τθν τάξθ είτε με μικρζσ ομάδεσ ι 

ακόμθ και ατομικά. Διατθρείςτε μια αναγνωρίςιμθ καταγραφι των ιδεϊν των 

μακθτϊν. Αν εργάηεςκε με ομάδεσ, ηθτείςτε από τουσ μακθτζσ να μοιραςτοφν 

κάποιεσ ιδζεσ τουσ και να δθμιουργιςουν ζναν κατάλογο με τισ ιδζεσ τουσ και να τισ 

εντάξουν ςε μία από τισ τρεισ κατθγορίεσ. Ι ηθτιςτε από τουσ μακθτζσ να γράψουν 

τισ ατομικζσ τουσ απαντιςεισ ςε αυτοκόλλθτα χαρτάκια, μαηζψτε τα και 

διαμορφϊςτε ζναν «χάρτθ τάξθσ». Ξαταςτιςτε ορατι και αναγνϊςιμθ τθ ςκζψθ 

των μακθτϊν: να προςκζτετε ςυνεχϊσ νζεσ ιδζεσ ςτισ λίςτεσ και να επανζρχεςτε 

ςτισ ιδζεσ και τα ερωτιματα των μακθτϊν, κακϊσ αυξάνεται θ κατανόθςθ τουσ 

γφρω από ζνα κζμα. 

14.γ.3. ΔΘΜΙΟΥΓΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΘΓΟΙΕΣ [Creative 

comparisons] 

Ζνα μοτίβο για τθ δθμιουργία μεταφορϊν 

Ρεριγραφι 

14.γ.3.α. 

Ψο μοτίβο ακολουκεί 4 ςτάδια: 

1. Απαντιςτε ςτθν ερϊτθςθ: Ψι βλζπετε ςτο ζργο τζχνθσ; Ψι ξζρετε για το κζμα 

που αυτό πραγματεφεται; 

2. Χυνδζςτε το επιλζγοντασ μια κατθγορία από τθν παρακάτω λίςτα (ςτιλεσ Α 

και Β) ι επινοϊντασ μια δικι ςασ κατθγορία. 

3. Φανταςτείτε: Εάν το ζργο τζχνθσ ιταν ζνα είδοσ .......... (ςτιλεσ Α και Β), τι κα 

ιταν; 

4. Υαρουςιάςτε και εξθγιςτε τρεισ τρόπουσ με τουσ οποίουσ κα μποροφςαν να 

ςυνδεκοφν. Πια καλι ιδζα είναι να επιλζξετε για ςφνδεςθ μια κατθγορία που ζχει 

ζντονθ διαφορά ωσ προσ τα τυπικά ι μορφολογικά χαρακτθριςτικά τθσ με το ζργο 

τζχνθσ. Για παράδειγμα: 

 

Α Β 

 Πουςικά όργανα 

 Φυτά 

 Υαιχνίδια 

 Υόλεισ 

 Πζρθ του ςϊματοσ 

 Ζπιπλα 

 Βιβλία 

 Ζργα τζχνθσ όλων των ειδϊν (για κζματα που δεν είναι 

ζργα τζχνθσ) 

 Υίνακεσ ηωγραφικισ (για οποιοδιποτε κζμα ι ζργο 

τζχνθσ δεν είναι  ηωγραφικι) 

 Πουςικι (για οποιοδιποτε κζμα ι ζργο τζχνθσ δεν 

είναι μουςικι) 

 Αρχιτεκτονικι (Πνθμεία, Δθμόςια κτίρια, καταςκευζσ) 
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14.γ.3.β. 

Ππορείτε να εφαρμόςετε το μοτίβο αντικακιςτϊντασ το ζργο τζχνθσ με ζνα κζμα ι 

ηιτθμα που πραγματεφεςτε ςτθν τάξθ από το Υρόγραμμα Χπουδϊν. Χε αυτιν τθν 

περίπτωςθ, καλείτε τουσ μακθτζσ ςασ να ακολουκιςουν τα 4 ςτάδια ωσ εξισ: 

1. Απαντιςτε ςτθν ερϊτθςθ: Ψι ξζρετε για το κζμα που πραγματευόμαςτε; 

2. Χυνδζςτε το επιλζγοντασ μια κατθγορία από τθν παραπάνω λίςτα (ςτιλθ Β) ι 

επινοϊντασ μια δικι ςασ κατθγορία. 

3. Φανταςτείτε: Εάν το κζμα ιταν ζνα ζργο τζχνθσ .......... (από τθ ςτιλθ Β), τι 

κα ιταν; 

4. Υαρουςιάςτε και εξθγιςτε τρεισ τρόπουσ με τουσ οποίουσ κα μποροφςαν να 

ςυνδεκοφν. Πια καλι ιδζα είναι να επιλζξετε για ςφνδεςθ μια κατθγορία που ζχει 

ζντονθ διαφορά ωσ προσ τα τυπικά ι μορφολογικά χαρακτθριςτικά τθσ με το κζμα. 

Τι είδουσ ςκζψθσ ενκαρρφνει αυτό το μοτίβο; 

Ψο μοτίβο ενκαρρφνει τον μεταφορικό τρόπο ςκζψθσ που είναι απαραίτθτοσ για 

τθ δουλειά και τθ δράςθ του καλλιτζχνθ αλλά και για τθ δθμιουργικι ςκζψθ ι 

δράςθ ςε όλουσ τουσ κλάδουσ των ςπουδϊν. Σι μεταφορζσ προκαλοφν και 

ερεκίηουν τθ φανταςία μασ, ϊςτε για να δθμιουργοφμε ςυνδζςεισ ι ςυγκρίςεισ 

μεταξφ ανόμοιων πραγμάτων και ςυχνά οδθγεί ςε μια βακφτερθ και πλθρζςτερθ 

κατανόθςθ. 

Ρότε και ποφ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί; 

Θ καταςκευι μεταφορϊν βοθκά τουσ μακθτζσ να κατανοιςουν άγνωςτα ςε 

αυτοφσ κζματα και να τα ςυςχετίςουν με όςα ιδθ γνωρίηουν. Χρθςιμοποιιςτε το 

μοτίβο, όταν κζλετε να βοθκιςετε τουσ μακθτζσ ςασ είτε να κάνουν ςυνδζςεισ 

μεταξφ διαφορετικϊν και ανόμοιων ςτοιχείων, πραγμάτων ι ιδεϊν είτε για να τουσ 

ωκιςετε ςε νζεσ ιδζεσ και λφςεισ για τα ηθτιματα που τουσ απαςχολοφν. 

Κάποιεσ ςυμβουλζσ για τθν ζναρξθ και τθ χριςθ αυτοφ του μοτίβου; 

εκινιςτε το μοτίβο ενκαρρφνοντασ τουσ μακθτζσ ςασ να παρατθριςουν 

προςεκτικά το ζργο τζχνθσ ι τισ ςκόρπιεσ ςκζψεισ τουσ ςχετικά με το κζμα 

(brainstorming). Δθμιουργιςτε ζνα αρχείο με τισ ιδζεσ των μακθτϊν το οποίο κα 

είναι ορατό ςε όλουσ. Τταν κα παρουςιάςετε το μοτίβο για πρϊτθ φορά, υποδείξτε 

τουσ ζνα δικό ςασ παράδειγμα δθμιουργικισ ςφγκριςθσ επιλζγοντασ ανάμεςα ςε 

ζνα ζργο τζχνθσ -ι ζνα κζμα- και μια κατθγορία από τθν παραπάνω λίςτα. Χτθ 

ςυνζχεια ηθτιςτε από τουσ μακθτζσ ςασ να επινοιςουν δικοφσ τουσ τρόπουσ για να 

ςυνδζςουν το ζργο τζχνθσ ι το κζμα με «αυτό που κα μποροφςε να είναι αν ιταν 

φυτό, παιχνίδι, πόλθ κ.λπ.» Ωπενκυμίηετε ςτουσ μακθτζσ ςασ να χρθςιμοποιοφν τισ 

ςκόρπιεσ ιδζεσ που ζριξαν πριν (brainstormed) ι τισ παρατθριςεισ που ζχουν κάνει 

ςτθν αναηιτθςθ νζων ςυνδζςεων και μεταφορϊν. 

Εναλλακτικά, οι μακθτζσ μποροφν να γράψουν τισ απαντιςεισ τουσ 
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μεμονωμζνα ςε αυτοκόλλθτο χαρτί ςθμειϊςεων (post-it) και να τισ τοποκετιςουν 

ςτον πίνακα -όπου ιδθ ζχετε φτιάξει ζνα διάγραμμα- με τισ αλλθγορίεσ και τισ 

μεταφορζσ. Πε αυτόν τον τρόπο κα καταςτιςετε ορατό τον τρόπο ςκζψθσ των 

μακθτϊν και κα τον διατθριςετε ηωντανό, ανανεϊνοντάσ τον με τθν πάροδο του 

χρόνου. Φροντίςτε ϊςτε να βελτιϊνετε ςυνεχϊσ τον πίνακα, προςκζτοντασ ςε αυτόν 

νζεσ ιδζεσ και ςκζψεισ ςχετικά με τισ μεταφορζσ ι τισ αλλθγορίεσ και 

επανεξετάηοντασ τισ ιδθ υπάρχουςεσ κακϊσ θ γνϊςθ και θ κατανόθςθ των μακθτϊν 

για το κζμα κα αυξάνεται. 

14.δ. Εξζταςθ από διαφορετικζσ γωνίεσ κζαςθσ,  

14.δ.1. ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΑΙ, ΓΝΩΙΗΩ, ΦΟΝΤΙΗΩ  [Perspective, know, care about]  

Ζνα μοτίβο για τθν εξοικείωςθ με τισ εςωτερικζσ -και μθ ορατζσ εκ πρϊτθσ όψεωσ- 

γωνίεσ κζαςθσ. 

Ρεριγραφι 

Ωπάρχουν τρία κεμελιϊδθ ερωτιματα που οδθγοφν τουσ μακθτζσ ςτθν 

κατανόθςθ και τθ  διερεφνθςθ μιασ άποψθσ: 

1. Ψι μπορεί να αντιλαμβάνεται, να ςκζφτεται ι να νιϊκει το υπό διερεφνθςθ 

πρόςωπο ι θ πράγμα;  

2. Ψι κα μποροφςε ίςωσ να γνωρίηει ι να πιςτεφει;  

3. Ψι είναι αυτό για το οποίο πικανόν να νοιάηεται και τι να φροντίηει;  

Ροιο είδοσ ςκζψθσ ευνοεί αυτό το μοτίβο; 

Βοθκάει τουσ μακθτζσ να εξερευνοφν διάφορεσ οπτικζσ και απόψεισ, κακϊσ 

επιχειροφν να φανταςτοφν ιδζεσ, γεγονότα, προβλιματα ι ηθτιματα με 

διαφορετικοφσ τρόπουσ και από διαφορετικζσ γωνίεσ κζαςθσ.  

Ρότε και ποφ μπορϊ να το χρθςιμοποιιςω; 

Χρθςιμοποιείςτε το μοτίβο όταν κζλετε οι μακθτζσ ςασ να διευρφνουν τθ 

ςκζψθ τουσ και να κοιτάξουν με διαφορετικό τρόπο τα πράγματα. Ππορεί να 

χρθςιμοποιθκεί ωσ ζνα ειςαγωγικό είδοσ για τθ λφςθ ενόσ προβλιματοσ που 

τίκεται από μια ιδεοκφελλα (brainstorming), θ οποία μασ ειςάγει ςε ζνα ηιτθμα, 

κζμα ι αντικείμενο. Ππορεί επίςθσ να ηωντανζψει ςτουσ μακθτζσ αφθρθμζνεσ 

ζννοιεσ, εικόνεσ ι γεγονότα.  

Θ εξερεφνθςθ διαφορετικϊν οπτικϊν και απόψεων μπορεί να οδθγιςει ςε 

βακφτερθ, πλθρζςτερθ και πιο προςωπικι κατανόθςθ του ηθτιματοσ που 

μελετοφμε. Ζτςι, για παράδειγμα, το να φανταςτεί κάποιοσ τον εαυτό του ωσ 

αρικμθτι ενόσ κλάςματοσ, είναι πικανόν να τον βοθκιςει ςε μια καλφτερθ 

κατανόθςθ κάποιου μακθματικοφ προβλιματοσ. Θ εξερεφνθςθ διαφορετικϊν 

οπτικϊν και απόψεων μπορεί επίςθσ να διευρφνει τισ δυνατότθτεσ για περαιτζρω 

εξερεφνθςθ. Για παράδειγμα, ςφμφωνα με τθ μζκοδο, ζνασ μακθτισ κα μποροφςε 
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να γράψει ζνα ποίθμα από τθν πλευρά του ςπακιοφ ενόσ ςτρατιϊτθ, το οποίο 

εγκαταλείφκθκε ςτο πεδίο τθσ μάχθσ.  

Κάποιεσ ςυμβουλζσ για το πϊσ να αρχίςω και πϊσ να χρθςιμοποιιςω το μοτίβο; 

Ψο μοτίβο ηθτάει από τουσ μακθτζσ: 

1. Ρα "ειςζλκουν" ςτθν ψυχι και ςτον ρόλο ενόσ χαρακτιρα ι ενόσ 

αντικειμζνου, μιασ εικόνασ που βλζπουν, μιασ ιςτορίασ που διαβάηουν, ενόσ 

ςτοιχείου από ζνα ζργο τζχνθσ ι ενόσ ιςτορικοφ γεγονότοσ που ςυηθτείται. 

2. Ρα ταυτιςτοφν με αυτά και να φανταςτοφν τουσ εαυτοφσ τουσ εντόσ τθσ 

οπτικισ και του πλαιςίου που αυτά λειτουργοφν.  

Αρχίηοντασ τθν εφαρμογι του μοτίβου ο δάςκαλοσ πρζπει να καλζςει τουσ 

μακθτζσ να δουν μιαν εικόνα και να τουσ ηθτιςει να παραγάγουν ζναν κατάλογο 

διαφόρων πλευρϊν ι απόψεων που εμπεριζχονται ςε αυτιν. Χτθ ςυνζχεια οι 

μακθτζσ, αφοφ επιλζξουν μια από αυτζσ, ταυτίηονται με αυτιν και μιλοφν εξ 

ονόματόσ τθσ, λζγοντασ τι αντιλαμβάνονται, τι γνωρίηουν, τι νιϊκουν, για ποιο 

πράγμα νοιάηονται και για τι ενδιαφζρονται. Ξάποιεσ φορζσ, θ οπτικι ι θ άποψθ 

τθν οποία εκφράηουν οι μακθτζσ μπορεί ανακοινϊνεται εκ των προτζρων. Άλλεσ 

φορζσ, μπορεί όχι· τότε θ τάξθ μπορεί να υποκζςει εξ ονόματοσ ποιασ πλευράσ 

μιλοφν.  

Ξακϊσ μιλοφν και γράφουν, οι μακθτζσ μποροφν κάλλιςτα να προχωριςουν 

πζρα από αυτζσ τισ αρχικζσ ερωτιςεισ. Ενκαρρφνετζ τουσ να αναμετρθκοφν με τον 

χαρακτιρα του προςϊπου ι του πράγματοσ που διάλεξαν και ςυηθτιςτε για τθν 

εμπειρία τουσ. Σι μακθτζσ μποροφν να αυτοςχεδιάςουν ζνα ςφντομο προφορικό ι 

γραπτό μονόλογο, παρουςιάηοντασ τθ γωνία κζαςθσ που ζχουν αποδεχκεί να 

ενςαρκϊςουν. Πποροφν επίςθσ να δουλζψουν ςε ηεφγθ, με τον ζνα από τουσ δυο 

να υποβάλλει ερωτιςεισ ςτον άλλο, ϊςτε να αναδεικνφεται ο υποδυόμενοσ 

χαρακτιρασ και να εκφράηεται με πιςτότθτα θ άποψι του. 

Ρϊσ γίνεται ορατι και εμφανισ θ ςκζψθ και πϊσ μπορϊ να τθν τεκμθριϊςω; 

Σι απαντιςεισ των μακθτϊν μποροφν να κατατίκενται γραπτά, ζτςι ϊςτε οι 

διαφορετικζσ απόψεισ να εξετάηονται και να αντιπαραβάλλονται. Αυτό μπορεί να 

πάρει τθ μορφι μιασ ςχάρασ ι πλζγματοσ, όπου οι απόψεισ κατθγοριοποιοφνται 

ςτθν κορυφι (οριηόντια) και οι τρεισ ερωτιςεισ μπαίνουν ςτθν αριςτερι πλευρά 

(κάκετα). Χρθςιμοποιϊντασ τθ ςχάρα, ο δάςκαλοσ μπορεί να ρωτά, ποια κζςθ 

φαίνεται πιο οικεία ςτον κακζνα.  

14.ε. Ερμθνεία και αιτιολόγθςθ 

14.ε.1. «Τι ςε κάνει να το λεσ αυτό;» [What makes you say that?] 

Χυλλογιςτικό μοτίβο με ςτόχο τθν ερμθνεία και τθν αιτιολόγθςθ. 

Ρεριγραφι 
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Ωπάρχουν δφο βαςικά ερωτιματα για αυτό το μοτίβο. Ψο πρϊτο ερϊτθμα 

αφορά τθν ερμθνεία και το δεφτερο αναηθτά τθν αιτιολόγθςθ. 

1. Ψι ςυμβαίνει;  

2. Ψι βλζπεισ που ςε κάνει να το λεσ αυτό; 

Τι είδουσ ςκζψεισ και ςυλλογιςμοφσ προκαλεί ι ενκαρρφνει αυτό το μοτίβο; 

Αυτό το μοτίβο βοθκά τουσ μακθτζσ να περιγράψουν τι βλζπουν ι τι γνωρίηουν 

και τουσ ηθτά να οικοδομιςουν εξθγιςεισ. Υροωκεί τθν αποδεικτικι ςυλλογιςτικι 

(ςκζψθ βαςιςμζνθ ςτοιχεία) και, επειδι καλεί τουσ μακθτζσ να μοιραςτοφν τισ 

ερμθνείεσ τουσ, ενκαρρφνει τουσ μακθτζσ να κατανοιςουν εναλλακτικζσ λφςεισ και 

πολλαπλζσ εκδοχζσ ι προοπτικζσ. 

Ρότε και ποφ μπορϊ να το χρθςιμοποιιςω; 

Επειδι τα βαςικά ηθτιματα ςε αυτό το μοτίβο είναι ευζλικτα, είναι χριςιμο 

κατά τθν εξζταςθ γνωςτικϊν αντικειμζνων, όπωσ ζργα τζχνθσ ι ιςτορικά εκκζματα. 

Ππορεί επίςθσ να χρθςιμοποιθκεί για να διερευνιςει ζνα ποίθμα, να κάνει 

επιςτθμονικζσ παρατθριςεισ και υποκζςεισ ι να διερευνιςει πιο αφθρθμζνεσ 

ζννοιεσ, όπωσ θ δθμοκρατία, θ ιςότθτα, θ δικαιοςφνθ κ.α. Ψο μοτίβο μπορεί να 

προςαρμοςτεί ςε οποιοδιποτε ςχεδόν κζμα και μπορεί επίςθσ να είναι χριςιμο για 

τθ ςυγκζντρωςθ πλθροφοριϊν από τουσ μακθτζσ ςχετικά με γενικζσ ζννοιεσ κατά 

τθν ειςαγωγι μιασ νζασ κεματικισ ενότθτασ. 

Ροιεσ είναι οι ςυμβουλζσ για τθν ζναρξθ και τθ χριςθ αυτοφ του μοτίβου; 

Χτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ, το μοτίβο παίρνει τθ μορφι μιασ ςυνομιλίασ -

με ολόκλθρθ τθν  τάξθ ι με μια ομάδα- γφρω από ζνα αντικείμενο ι κζμα. Ππορεί 

επίςθσ να χρθςιμοποιθκεί ςε μικρζσ ομάδεσ ι και μεμονωμζνα άτομα. Ξακϊσ 

ειςάγει το μοτίβο ςτθν τάξθ για πρϊτθ φορά ο δάςκαλοσ, μπορεί να οικοδομιςει 

ςταδιακά τθν αποδεικτικι ςυλλογιςτικι μζςα από ζνα πλαίςιο διαλόγου με τουσ 

μακθτζσ του: κάνοντασ ςυνεχϊσ τθν ερϊτθςθ «τι ςε κάνει να το λεσ αυτό;» μετά 

από κάκε απάντθςθ, τοποκζτθςθ ι ερμθνεία του μακθτι. Πε τον καιρό οι μακθτζσ 

κα αρχίςουν να υποςτθρίηουν τισ ερμθνείεσ τουσ κατακζτοντασ τα αποδεικτικά 

ςτοιχεία αυτόματα, ακόμθ και χωρίσ να τουσ ηθτθκεί, και τελικά κα εςωτερικεφςουν 

τον τρόπο λειτουργίασ του μοτίβου.  

Τταν χρθςιμοποιείται αυτό το μοτίβο ςε μια ςυνομιλία με τθν ομάδα μπορεί να 

είναι αναγκαίο να ςκεφτοφμε εναλλακτικζσ μορφζσ τεκμθρίωςθσ που δεν 

παρεμποδίηουν τθ ροι τθσ ςυηιτθςθσ. Πια επιλογι είναι να καταγραφεί θ 

ςυηιτθςθ ςτθν τάξθ με βίντεο ι μαγνθτόφωνο. Ακοφγοντασ και ςθμειϊνοντασ τισ 

διατυπϊςεισ και τουσ ςυλλογιςμοφσ των μακθτϊν ςασ, μπορεί να ςασ βοθκιςει να 

διαπιςτϊςετε τθν πρόοδό τουσ. Ψο λεξιλόγιο και θ οργάνωςθ του λόγου των 

μακθτϊν μπορεί να χρθςιμεφςουν ςαν ζνα είδοσ τεκμθρίων, που κα βοθκιςει ςτθ 
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δθμιουργία ενόσ «κανόνα» για το τι είναι αυτό που κακιςτά μια ερμθνεία 

ικανοποιθτικι ι μια αιτιολόγθςθ επαρκι. 

Πια άλλθ επιλογι είναι να κάνετε ζνα γράφθμα ι να διατθριςετε ζναν 

ςυνεχϊσ ανανεοφμενο κατάλογο των εξθγιςεων ι των διευκρινίςεων που 

ειπϊκθκαν ςτθν τάξθ. Ξακϊσ οι ερμθνείεσ και οι εξθγιςεισ κα απλϊνονται και κα 

βακαίνουν, ςθμειϊςτε τισ αλλαγζσ και να προκαλζςτε περαιτζρω ςυηιτθςθ για 

αυτζσ. Σι κατάλογοι αυτοί μπορεί επίςθσ να προκαλζςουν περαιτζρω ζρευνα και 

αναηιτθςθ για νζα ςτοιχεία. Επίςθσ μπορείτε να ανακζςετε ομαδικζσ ι ατομικζσ 

εργαςίεσ ςτουσ μακθτζσ που να εμπεριζχουν τθ διαδικαςία τθσ τεκμθρίωςθσ των 

απόψεϊν τουσ μζςα από ςχζδια, ςκίτςα, ηωγραφιζσ, καταςκευζσ ι κείμενα, και τα 

οποία κα μποροφν να εμφανιςτοφν και να επανεξεταςτοφν μζςα ςτθν τάξθ. 

14.ε.2. ΕΚΤΙΜΘΣΘ, ΥΡΟΣΤΘΙΞΘ, ΔΙΕΩΤΘΣΘ [Claim, support, question] 

Ζνα μοτίβο ςτοχαςμοφ και απόδειξθσ 

Ρεριγραφι 

1. Διατφπωςε μια εκτίμθςθ γφρω από ζνα ζργο τζχνθσ ι κζμα.  

[Εκτίμθςθ: μια εξιγθςθ ι ερμθνεία για κάποια πλευρά ενόσ ζργου τζχνθσ ι 

ηθτιματοσ.+ 

2. Ενίςχυςε με επιχειριματα και υποςτιριξε τθν εκτίμθςι ςου.  

[Υποςτιριξθ: Πε πράγματα που βλζπεισ, που αιςκάνεςαι και γνωρίηεισ που 

ενιςχφουν τθν αρχικι ςου εκτίμθςθ.+ 

3. Υροςπάκθςε να αναρωτθκείσ ςχετικά με τθν εκτίμθςι ςου; 

[Διερϊτθςθ: Ψι αφζκθκε μετζωρο; Ψι δεν ζχει εξθγθκεί; Υοια νζα ηθτιματα 

εγείρει θ αξίωςι  ςου;+ 

Για ποιο λόγο να χρθςιμοποιιςω το μοτίβο;  

Ρα βοθκιςουμε τουσ μακθτζσ να αναπτφξουν ςτοχαςτικζσ ερμθνείεσ ενόσ 

ζργου τζχνθσ ι κζματοσ, ενκαρρφνοντάσ τουσ να ςυηθτοφν λογικά και με 

αποδεικτικά ςτοιχεία. 

Ρότε και ποφ μπορϊ να το χρθςιμοποιιςω; 

Χρθςιμοποιείςτε το μοτίβο με ζργα τζχνθσ και ηθτιματα του Υρογράμματοσ 

Χπουδϊν που απαιτοφν εξιγθςθ ι είναι ανοικτά ςε ερμθνεία. 

Κάποιεσ ςυμβουλζσ για τθν ζναρξθ και τθ χριςθ αυτοφ του μοτίβου; 

Χχεδιάςτε τθ δραςτθριότθτα για όλθ τθν τάξθ και εν ςυνεχεία δουλζψτε με 

μικρζσ ομάδεσ ι ατομικά. Χρθςιμοποιιςτε τθν εκ περιτροπισ, ζτςι ϊςτε το κάκε 

μζλοσ τθσ ομάδασ να ζχει τθ δυνατότθτα να εκφράςει μια εκτίμθςθ-αξίωςθ, να 

επιχειριςει τθν ενίςχυςι τθσ και να υποβάλλει ζνα ερϊτθμα. Ακολουκϊντασ τθν 

αναφορά του κακενόσ, δϊςτε χρόνο για να ςυηθτιςετε ωσ ομάδα το ζργο τζχνθσ ι 

το κζμα ςε ςχζςθ με τθ ςυγκεκριμζνθ αξίωςθ, πριν προχωριςετε ςτον επόμενο 

μακθτι. Αφοφ ο κακζνασ κάνει ζνα γφρο, ηθτιςτε από τουσ μακθτζσ να ςτοχαςτοφν 
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τι ζχει ειπωκεί μζχρι ςτιγμισ και να ςυηθτιςουν ποιεσ νζεσ ςκζψεισ τοφσ ζχουν 

γεννθκεί γφρω από το ζργο ι το κζμα. 

14.ςτ. Άλλεσ δθμιουργικζσ τεχνικζσ…  

… που αποςκοποφν πζρα από τθν προςωπικι ζκφραςθ ςτθν παρατιρθςθ και 

οικειοποίθςθ του ζργου τζχνθσ. 

14.ςτ.1. Δθμιουργία κολλάη 

Υρόκειται για μια απλι μζκοδο που μπορεί να εφαρμοςτεί είτε ωσ αφόρμθςθ είτε 

για τθν επεξεργαςία ενόσ κζματοσ. Σι μακθτζσ, χωριςμζνοι ςε ομάδεσ, καλοφνται 

να εκφράςουν καλλιτεχνικά ζνα κζμα, μια ιδζα, τθν άποψι τουσ, τα ςυναιςκιματά 

τουσ για κάτι, δθμιουργϊντασ ζνα πόςτερ, μια ανακοίνωςθ, μια παρουςίαςθ, μια 

καταγραφι ιδεϊν, μια ςφνοψθ περιεχομζνου κ.ά,  χρθςιμοποιϊντασ γραπτό λόγο, 

ςκίτςο, ι/και κομμάτια από εφθμερίδεσ και περιοδικά. Δεν είναι απαραίτθτο να 

χρθςιμοποιιςουν ολόκλθρεσ φωτογραφίεσ· μποροφν να δθμιουργιςουν ςυνκζςεισ 

με κομμάτια από αυτζσ. Ππορεί να εξελιχκεί ακόμθ και ςε μια πλιρθ αναςφνκεςθ 

του ζργου: 

 Πε πολλζσ εικόνεσ ι ζργα ενόσ ηωγράφου οι μακθτζσ δθμιουργοφν μια άλλθ 

εκδοχι του ζργου του  

 Χυνδυάηουν το ζργο τζχνθσ με φωτογραφίεσ από περιοδικά  

 Δθμιουργοφν κάρτεσ  με τεχνικι κολλάη  - επιλζγοντασ λεπτομζρειεσ από 

ζργα τζχνθσ   

14.ςτ.2. Ηωγραφικι 

 Σι μακθτζσ παίρνουν ζνα μζροσ τθσ εικόνασ και ηωγραφίηουν τθ  ςυνζχειά 

τθσ  

 Επιηωγραφίηουν με δικά τουσ χρϊματα μια εκδοχι του ζργου τζχνθσ, ςε γκρι 

αποχρϊςεισ  

 Απομονϊνουν μοτίβα και τα επαναλαμβάνουν για να δθμιουργιςουν μια 

καινοφργια οπτικι άποψθ  

15. Αντιγνωμίεσ 

Υρόκειται για τεχνικι ανταλλαγισ αντίκετων απόψεων μεταξφ ομάδων ι ατόμων. 

Βοθκά  τα παιδιά να αςκθκοφν ςτον διάλογο, ςτθν ανεφρεςθ επιχειρθματολογίασ, 

ςτθν φπαρξθ αντίκετων απόψεων, ςτθν τζχνθ τθσ πεικοφσ. Βοθκά επίςθσ ςτθν 

ζκφραςθ ακραίων απόψεων και γνωμϊν  ςτο αςφαλζσ περιβάλλον του ςχολείου. Σι 

αντιγνωμίεσ δεν είναι αυτοςκοπόσ. Αποτελοφν μζροσ τθσ διερευνθτικισ διεργαςίασ 

ενόσ κζματοσ και ςυνικωσ ςυνοδεφονται από ςυμπεράςματα και ςυηιτθςθ ςτθν 

τάξθ. 
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16. Επιςκζψεισ 

 Ωπάρχουν δφο είδθ επιςκζψεων που ακολουκοφν παρόμοιεσ τεχνικζσ. Σι 

πραγματικζσ και οι εικονικζσ. Για τισ επιςκζψεισ χρειάηεται τα παιδιά να εργαςτοφν 

ςε ομάδεσ για τθν επιλογι του τόπου που κα επιςκεφκοφν, για τθν προετοιμαςία 

τθσ επίςκεψθσ (πϊσ κα πάμε, τι κα πάρουμε μαηί μασ, πϊσ κα προετοιμαςτοφμε, τι 

χρειάηεται να ξζρουμε για τον τόπο και τουσ ανκρϊπουσ τουσ, τι δϊρα κα δϊςουμε, 

τι κα πρζπει να προςζξουμε εκεί, τι κζλουμε να ρωτιςουμε, τι κα τουσ ποφμε για 

μασ, τον τόπο μασ, τθν παράδοςι μασ κ.ά.).  

Σι πραγματικζσ επιςκζψεισ μπορεί να γίνουν ςε τόπουσ ενδιαφζροντοσ  με 

γνϊμονα τθ ςχζςθ τουσ με τθ κεματικι ενότθτα (μουςείο, ναόσ, κρθςκευτικοί τόποι 

λατρείασ, χϊροι με ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά) ι με ςκοπό τθ ςυνάντθςθ με άλλουσ 

ανκρϊπουσ (ενορία, κρθςκευτικι κοινότθτα, μθ κυβερνθτικζσ οργανϊςεισ, 

νοςοκομεία, ιδρφματα, φορείσ, οργανιςμοί κ.ά.)  

Σι εικονικζσ  επιςκζψεισ μποροφν να οργανωκοφν ςτο παρόν, ςτο παρελκόν ι 

ςτο μζλλον, ςε τόπουσ που ενδιαφζρουν τθ κεματικι ενότθτα του μακιματοσ. Σι 

εικονικζσ επιςκζψεισ ςτο παρόν μποροφν να πραγματοποιθκοφν μζςω διαδικτφου 

είτε ςε ςχετικοφσ ιςτότοπουσ (όπου γίνεται ο ζλεγχοσ τθσ προετοιμαςίασ τθσ τάξθσ) 

είτε, ςτθν καλφτερθ περίπτωςθ, με επικοινωνία ςε πραγματικό χρόνο μζςω 

διαδικτφου με πρόςωπα και φορείσ. 

17. Κεματικι προςζγγιςθ 

Χτθν εναςχόλθςθ με ζνα κζμα ι μία ενότθτα ο διδάςκων μπορεί να επιλζξει ζνα 

κζμα, μζςω του οποίου να προςεγγίςει το περιεχόμενο του ςυνόλου τθσ κεματικισ 

ενότθτασ. Ππορεί να επιλζξει ζνα πρόςωπο ι μερικοφσ χαρακτιρεσ και να 

παρακολουκιςει τθν πικανι ςχζςθ, τθν πορεία και τισ αντιδράςεισ τουσ ςε κάκε 

επιμζρουσ κζμα τθσ ενότθτασ. Ππορεί να επιλζξει κάτι που χαρακτθρίηει τθ ηωι 

(ζνδυςθ, φαγθτό, ηωι των ανδρϊν, των γυναικϊν, των παιδιϊν) ι τα ιδιαίτερα 

χαρακτθριςτικά (εργαςία, ζκιμα, λατρευτικζσ πράξεισ) ι ακόμα τισ πικανζσ ςκζψεισ 

και απόψεισ (δικαιοςφνθ, ελευκερία, ιςότθτα, ανκρϊπινεσ ςχζςεισ) ενόσ ατόμου θ 

μιασ ομάδασ ατόμων. Θ τεχνικι αυτι μπορεί να εφαρμοςτεί είτε ςτθν επεξεργαςία 

διαφόρων φάςεων μιασ ομάδασ ανκρϊπων (ιςτορίεσ τθσ Βίβλου, μιασ κρθςκείασ ι 

μιασ εποχισ) ι διαφορετικϊν ομάδων (ιςτορία μιασ κρθςκείασ ςε εξζλιξθ ι 

διαφορετικϊν κρθςκειϊν, ομολογιϊν και κοινοτιτων). 

18. Χυηιτθςθ ςτρογγυλισ τραπζηθσ 

Χε αυτι τθ δραςτθριότθτα, άτομα ι εκπρόςωποι ομάδων παρουςιάηουν τισ 

απόψεισ τουσ για ζνα κζμα ςε ςυγκεκριμζνο χρόνο, ζχοντασ τθ δυνατότθτα τθσ 

δευτερολογίασ. Σι υπόλοιποι μακθτζσ απαρτίηουν το κοινό, που ζχει τθ δυνατότθτα 

να κζςει ερωτιματα και να εκφράςει απόψεισ. Θ ςυηιτθςθ αυτι μπορεί να είναι θ 
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ανακοίνωςθ των αποτελεςμάτων μιασ ζρευνασ ςε ομάδεσ, αλλά και κάκε 

ανακοίνωςθ και ςυηιτθςθ που ζπεται μιασ δραςτθριότθτασ του μακιματοσ 

(επίςκεψθ, μελζτθ περίπτωςθσ, παιχνίδι ρόλων, αξιολόγθςθ κ. ά.)  

19. Χιονοςτιβάδα 

Σι μακθτζσ αςχολοφνται με μια ερϊτθςθ, μια περίπτωςθ ι ζνα φφλλο εργαςίασ, ςε 

ηευγάρια για 10 λεπτά. Αφοφ καταγράψουν ό,τι χρειάηεται, ςυνεργάηονται με ζνα 

άλλο ηευγάρι ςτο ίδιο κζμα. Χτθ ςυνζχεια, δφο τετράδεσ επαναλαμβάνουν τθ 

διαδικαςία. Σι ομάδεσ των 8 ανακοινϊνουν το αποτζλεςμα τθσ εργαςίασ τουσ, ι και 

τθ διαδικαςία που ακολοφκθςαν, ανάλογα με το κζμα και τισ επιλογζσ του 

διδάςκοντοσ. 

20. Αφιγθςθ ιςτοριϊν 

Θ αφιγθςθ και μάλιςτα με τθ ςυνοδεία ιχων και μουςικισ, βοθκά τουσ μακθτζσ να 

οξφνουν τθ φανταςία τουσ, να αποκτιςουν αυτοπεποίκθςθ για τισ ςκζψεισ τουσ, να 

αςκθκοφν ςτθ χριςθ των άλλων αιςκιςεων, πλθν τθσ όραςθσ. Θ αφιγθςθ 

προςφζρει ςτο ςφνολο τθσ τάξθσ μια κοινι εμπειρία και πλζον τθσ αφόρμθςθσ, 

είναι κατάλλθλθ για τθν επεξεργαςία ενόσ κζματοσ. Αν και θ ςυηιτθςθ για τθν 

εμπειρία τθσ αφιγθςθσ δεν είναι πάντοτε απαραίτθτθ (μπορεί ο διδάςκων να 

αφιςει τα παιδιά να ζχουν τισ δικζσ τουσ ςκζψεισ και προςεγγίςεισ), αν ςυνδυαςτεί 

με ςυηιτθςθ ι με φφλλο εργαςίασ, μπορεί αυτά να μθ ςχετίηονται με αυτι 

κακαυτιν τθν ιςτορία, αλλά με τα ςυμπεράςματα που κάκε παιδί ζβγαλε από τθν 

εμπειρία τθσ αφιγθςθσ. 

21. Βιωματικζσ τεχνικζσ - δραςτθριότθτεσ 

Πε αυτζσ: 

 θ κεολογικι γνϊςθ ςυνδζεται με τθ ηωι και τισ εμπειρίεσ των μακθτϊν 

 καλλιεργείται θ δθμιουργικι ςκζψθ και θ ζκφραςι τουσ 

 καλλιεργείται θ αυτονομία και υπευκυνότθτα 

 αναπτφςςεται ςτθν τάξθ πνεφμα ςυνεργατικότθτασ, ομαδικότθτασ, 

ςυμμετοχισ και κοινισ δράςθσ 

 διαφορετικζσ γνϊςεισ ςυνδζονται μεταξφ τουσ  

 (διεπιςτθμονικότθτα/διακεματικότθτα) 

 οι μακθτζσ κατακτοφν όχι μόνο κεωρθτικι γνϊςθ αλλά και πρακτικι και 

κοινωνικι μάκθςθ 

 το μάκθμα γίνεται μια πραγματικι εμπειρία  
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Ενδεικτικζσ τεχνικζσ εκπαιδευτικοφ δράματοσ 

i. Δραματοποίθςθ / Σκθνζσ ι ςτιγμιότυπα 

Σι μακθτζσ δουλεφοντασ ςε ομάδεσ ςχεδιάηουν και παρουςιάηουν ςκθνζσ από 

ιςτορίεσ χρθςιμοποιϊντασ κίνθςθ και λόγο. Τςο κι αν θ ςκθνι είναι 

προετοιμαςμζνθ, βαςίηεται ςτον αυτοςχεδιαςμό. Επίςθσ μποροφν να 

παρουςιάςουν ςκθνζσ ι ςτιγμιότυπα πάνω ςε φανταςτικζσ ιςτορίεσ που 

ςκαρϊνουν οι ίδιοι προκειμζνου να αναδείξουν μια κατάςταςθ (π.χ. χριςτιανοφσ 

που προςπακοφν να κρφψουν τισ εικόνεσ τθν εποχι τθσ Εικονομαχίασ). 

ii. Ρροςομοίωςθ 

Σι μακθτζσ αναλαμβάνουν ςυγκεκριμζνουσ ρόλουσ μιασ υποκετικισ ομάδασ 

ατόμων και ανιχνεφουν τισ ςχζςεισ και τισ ςυμπεριφορζσ που προκφπτουν από τουσ 

ρόλουσ τουσ. Πε τθν τεχνικι αυτι, τα παιδιά διευκολφνονται ςτο να ανακαλφψουν 

νζεσ προςεγγίςεισ ςε κακθμερινά γεγονότα κοντινά ι μακρινά, να ςυναιςκανκοφν 

τα ηθτιματα που προκφπτουν όταν οι ςυνκικεσ διαβίωςθσ είναι διαφορετικζσ από 

τισ δικζσ τουσ. Για  προςομοίωςθ προςφζρονται γεγονότα του παρελκόντοσ ι του 

παρόντοσ, ςκθνζσ τθσ Βίβλου ι τθσ ιςτορίασ προςϊπων, διαμάχεσ (δικαςτικζσ ι τθσ 

κακθμερινότθτασ),  ςυνεντεφξεισ με ιςτορικά πρόςωπα κ.ά. 

iii.  Θετικό - Αρνθτικό 

 Δφο άκρεσ ενόσ διαδρόμου ςτθν τάξθ ορίηονται ωσ το κετικό και το αρνθτικό. 

Χτθ μζςθ του διαδρόμου χαράςςεται μια γραμμι με ζνα ερωτθματικό. Σ 

εκπαιδευτικόσ κάνει ςτθν τάξθ ερωτιςεισ ι αναφζρει κάποιεσ κζςεισ. Σι μακθτζσ, 

ανάλογα με τθ γνϊμθ τουσ, πθγαίνουν ςτθ κετικι ι ςτθν αρνθτικι πλευρά του 

διαδρόμου. Χτο κζντρο μποροφν να μείνουν όςοι ζχουν αμφιβολίεσ, ι δεν κζλουν 

να απαντιςουν ςε μια ερϊτθςθ. Ψα παιδιά ςτζκονται ςτισ διαβακμίςεισ του κετικοφ 

και του αρνθτικοφ (ςυμφωνϊ απόλυτα, ςχετικά, λίγο κλπ.) Σ εκπαιδευτικόσ ρωτάει 

τουσ μακθτζσ για ποιο λόγο επζλεξαν τθ ςυγκεκριμζνθ κζςθ. Ππορεί να μείνει όςο 

κζλει ςε κάκε κζςθ ι ερϊτθςθ, να δθμιουργιςει ςυηιτθςθ, να προκαλζςει διάλογο, 

ι να περάςει ςε επόμενθ κζςθ ι ερϊτθςθ. Σι μακθτζσ, μετά από κάκε ερϊτθςθ και 

διάλογο, ζχουν τθ δυνατότθτα να αλλάξουν κζςθ ςτον διάδρομο. 

Θ τεχνικι αυτι είναι γριγορθ, διευκολφνει τουσ μακθτζσ να διαμορφϊςουν 

άποψθ και να τθν εκφράςουν, να ςυηθτιςουν, να ανταλλάξουν απόψεισ και να 

διαφωνιςουν χωρίσ να εκτεκοφν. Είναι κατάλλθλθ για αφόρμθςθ, διερεφνθςθ και 

αξιολόγθςθ. Χρειάηεται προςοχι ςτθν προετοιμαςία των κζςεων ι ερωτιςεων. 

Ανάλογα με το περιεχόμενο, και ςε περίπτωςθ που ο εκπαιδευτικόσ κζλει να 

προκαλζςει ςυηιτθςθ, ετοιμάηει διφοροφμενεσ ι απόλυτεσ ερωτιςεισ (π.χ. «θ 

τιμωρία είναι αποδεκτό εκπαιδευτικό μζςον» ι «το να τρϊει κάποιοσ είναι πάντοτε 

καλό»). Ωσ αξιολόγθςθ μιασ μεκόδου, οι μακθτζσ ερωτοφνται για τισ φάςεισ τθσ, 

ενϊ ωσ αξιολόγθςθ κεματικισ ενότθτασ, ερωτοφνται για το περιεχόμενό τθσ. 
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iv.  «Ραγωμζνθ» εικόνα – Tableau vivant – Still Image    

Σμάδα μακθτϊν, χρθςιμοποιϊντασ τα ςϊματά τουσ, δθμιουργοφν μια εικόνα 

που αποκρυςταλλϊνει μια ςτιγμι τθσ δράςθσ ι τθσ ηωισ ενόσ προςϊπου, ζνα κζμα, 

μια ιδζα, ςυναιςκιματα ι ςκζψεισ τθσ ομάδασ. Θ τεχνικι δίνει τθ δυνατότθτα ςτουσ 

μακθτζσ που ςτινουν τθν εικόνα να εςτιάςουν ςτο ςθμαντικό, ενϊ οι υπόλοιποι 

μακθτζσ αςκοφνται ςτθν ανάγνωςι τθσ. Θ ακίνθτθ εικόνα μπορεί να ςυνδυαςτεί με 

μουςικι.  

v. Ραιχνίδια ρόλων 

Ωπάρχουν δφο τρόποι εφαρμογισ των παιχνιδιϊν ρόλων. Είτε ο εκπαιδευτικόσ 

δίνει ςτουσ μακθτζσ ρόλουσ με τθν περιγραφι των βαςικϊν χαρακτθριςτικϊν τουσ, 

είτε δίνει μόνο τουσ τίτλουσ των ρόλων και θ αναηιτθςθ των χαρακτθριςτικϊν 

αποτελεί το πρϊτο μζροσ τθσ τεχνικισ. Ψα παιχνίδια ρόλων μποροφν να 

εφαρμοςτοφν ςε κάκε είδουσ ιςτορία, πραγματικι ι φανταςτικι, ςτο παρελκόν, το 

παρόν ι ςτο μζλλον. Σι μακθτζσ μπαίνουν ςτουσ ρόλουσ που τουσ ανατίκενται και 

υποκζτουν ανάλογεσ κινιςεισ και ςυμπεριφορζσ. Θ τεχνικι αυτι ζχει το 

πλεονζκτθμα πωσ οι μακθτζσ αποκτοφν τθ δυνατότθτα να εκφράηονται με 

αςφάλεια, χωρίσ να εκκζτουν τον εαυτό τουσ, αφοφ καλφπτονται πίςω από τουσ 

ρόλουσ τουσ.  

vi. Χτίςιμο τθσ ςτάςθσ του ρόλου 

Ζνασ μακθτισ ςτζκεται ςτο κζντρο τθσ τάξθσ, υποδυόμενοσ ζνα ρόλο 

(αφιγθςθσ, προςωπικισ ιςτορίασ κ.ά.). Σι μακθτζσ καλοφνται να φανταςτοφν πϊσ 

κα «ςτεκόταν» ο ρόλοσ (π.χ. ζνασ κυνθγθμζνοσ πρόςφυγασ), λαμβάνοντασ υπόψθ 

τθν κατάςταςθ ςτθν οποία βρίςκεται και δίνουν οδθγίεσ ςτο μοντζλο που 

«παγϊνει» ςτθ ςτάςθ που του προτείνεται. Θ ομάδα αποφαςίηει ποια από τισ 

προτεινόμενεσ ςτάςεισ είναι θ πιο αντιπροςωπευτικι.  

vii.  Συλλογικόσ ρόλοσ 

Πια ομάδα υποδφεται ζναν ρόλο. Ψο κάκε μζλοσ μπορεί να αυτοςχεδιάςει, 

όταν το κρίνει ςκόπιμο και χωρίσ να υπάρχει απόλυτθ ςυμφωνία μεταξφ των μελϊν. 

Θ τεχνικι διευκολφνει τουσ μακθτζσ να ανακαλφψουν τισ πολλζσ διαςτάςεισ ενόσ 

χαρακτιρα και τθ ςυνκετότθτα τθσ ςυμπεριφοράσ. 

viii.  όλοσ ςτον τοίχο 

Χε ζνα μεγάλο χαρτί ςχεδιάηεται το περίγραμμα μιασ ανκρϊπινθσ μορφισ που 

αναπαριςτά ζνα πρόςωπο -μιασ αφιγθςθσ ι από τθν κακθμερινι ηωι- και 

αναρτάται ςτον τοίχο. Σι μακθτζσ καλοφνται να γράψουν εντόσ του περιγράμματοσ 

ςκζψεισ ι ςυναιςκιματα του απεικονιηόμενου προςϊπου και εκτόσ ςκζψεισ και 

ςυναιςκιματα άλλων.  

ix.  Ανακριτικι καρζκλα 
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Ζνασ μακθτισ κάκεται ςε μία καρζκλα υποδυόμενοσ ζναν ρόλο και δζχεται 

ερωτιςεισ από τουσ άλλουσ μακθτζσ ςχετικά με τισ πράξεισ, τα κίνθτρα, τισ 

αντιλιψεισ, τισ αξίεσ του κ.ά. Σι ερωτϊντεσ μποροφν επίςθσ να αναλάβουν κάποιον 

ρόλο. Θ τεχνικι διευκολφνει τουσ μακθτζσ να εμβακφνουν ςτθ διερεφνθςθ τθσ 

ανκρϊπινθσ ςυμπεριφοράσ. 

x. Καρζκλα αφιγθςθσ 

Ζνασ μακθτισ κάκεται ςε μια καρζκλα ςτο κζντρο τθσ τάξθσ και αφθγείται -ωσ 

ζνα ςυγκεκριμζνο ιςτορικό πρόςωπο- τα βιϊματά του, εκφράηει ςυναιςκιματα, 

εξομολογείται κ.λπ. (π.χ. ωσ ζνασ διωκόμενοσ χριςτιανόσ τθν εποχι των διωγμϊν). 

Χτθ ςυνζχεια γυρνάει τθν καρζκλα από τθν άλλθ μεριά και αφθγείται ωσ ζνα 

«αντίκετο» πρόςωπο (π.χ. ωσ ζνασ διϊκτθσ).  

xi. Κφκλοσ τθσ ςυνείδθςθσ 

Σι μακθτζσ χωρίηονται ςε δφο ομάδεσ και ςχθματίηουν δφο ομόκεντρουσ 

κφκλουσ. Σ εςωτερικόσ κφκλοσ είναι ζνα πρόςωπο που βρίςκεται ςε δίλθμμα, π.χ. ο 

άςωτοσ υιόσ. Σ εξωτερικόσ εκφράηει τισ «φωνζσ τθσ ςυνείδθςθσ», τισ οποίεσ και 

ακοφν όςοι ςτζκονται ςτον εςωτερικό κφκλο. Σι μακθτζσ του εξωτερικοφ κφκλου 

μιλοφν ο ζνασ μετά τον άλλον και ςτθ ςυνζχεια ταυτόχρονα. Χτθ ςυνζχεια, οι δφο 

ομάδεσ αλλάηουν κζςθ και θ διαδικαςία επαναλαμβάνεται. Θ τεχνικι δθμιουργεί 

δραματικι ζνταςθ, οι ςυμμετζχοντεσ εμβακφνουν ςτο πρόβλθμα και βιϊνουν τθ 

δυςκολία τθσ απόφαςθσ. 

xii. Κφκλοσ του κουτςομπολιοφ 

Οειτουργϊντασ όπωσ και με τον κφκλο τθσ ςυνείδθςθσ, ο εξωτερικόσ κφκλοσ 

εκφράηει φιμεσ, γνϊμεσ και κουτςομπολιά. Πε τθν τεχνικι ανακαλφπτονται και 

βιϊνονται προκαταλιψεισ, ςυγκροφςεισ, αντικζςεισ κ.ά.   

22. Ψεχνικζσ δράματοσ για αναςτοχαςμό 

i.  Ανίχνευςθ τθσ ςκζψθσ του ρόλου 

Ξακϊσ παίηεται μια ςκθνι, ο εκπαιδευτικόσ παγϊνει τθ δράςθ και καλεί τουσ 

μακθτζσ, που υποδφονται τουσ ρόλουσ ι αυτοφσ που παρακολουκοφν, να 

εκφράςουν ςε πρϊτο ρθματικό πρόςωπο τισ ςκζψεισ που ενδζχεται να κάνουν οι 

ρόλοι αυτι τθ ςτιγμι. Πε αυτόν τον τρόπο, αποκαλφπτονται βακφτερεσ επικυμίεσ 

και κίνθτρα, όπωσ και οι αντιφάςεισ (οριςμζνεσ φορζσ δθλαδι ζνασ ρόλοσ άλλα 

ςκζφτεται και άλλα λζει). Σι μακθτζσ μποροφν να αναλφουν ρόλουσ και 

καταςτάςεισ και διερευνοφν ςε βάκοσ τα νοιματα που εμπεριζχει θ δράςθ. Ππορεί 

να ςυνδυάηεται με τθν τεχνικι τθσ Υαγωμζνθσ Εικόνασ. 

ii. Σφνταξθ κειμζνων 

Σι μακθτζσ καλοφνται να γράψουν, ςε ρόλο ι εκτόσ, ζνα κείμενο ςχετικό με το 

μάκθμα: θμερολόγιο, επιςτολι, δθμοςιογραφικι είδθςθ, ςφνκθμα κ.ά. Θ ςφνταξθ 

κειμζνων ςε ρόλο προωκεί τθν ανάπτυξθ τθσ δεξιότθτασ ςτο γράψιμο, κακϊσ το 
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διευκολφνει να υιοκετιςει τθν κατάλλθλθ γλωςςικι ζκφραςθ και φφοσ για τθ 

ςυγκεκριμζνθ επικοινωνιακι περίςταςθ.  

iii. Ομαδικό γλυπτό 

Σι μακθτζσ (πικανόν και χωριςμζνοι ςε ομάδεσ) ςχθματίηουν με τα ςϊματά 

τουσ ζνα «γλυπτό» το οποίο αποτελεί μια εικονικι αναπαράςταςθ, μθ ρεαλιςτικι, 

του εξεταηόμενου κζματοσ. Θ δράςθ μπορεί να γίνεται ςτο τζλοσ τθσ εργαςίασ ςε 

μια ενότθτα, κακϊσ δίνει τθ δυνατότθτα ςτουσ μακθτζσ να αναςτοχαςτοφν και να 

αποδϊςουν με μια ςυγκεκριμζνθ μορφι ό,τι αποκόμιςαν από αυτιν. 

iv. Ραίρνοντασ απόςταςθ 

Σι μακθτζσ, υποδυόμενοι κάποιο ρόλο, καλοφνται να κρατιςουν κάποια 

απόςταςθ από το πρόςωπο που υποδφεται τον πρωταγωνιςτι μιασ αφιγθςθσ ι 

ιςτορίασ. Θ απόςταςθ που κρατοφν, δθλϊνει τθ ςυναιςκθματικι απόςταςθ που 

ζχουν από το ςυγκεκριμζνο πρόςωπο. Χτθ ςυνζχεια, ο εκπαιδευτικόσ καλεί τουσ 

μακθτζσ να δθλϊςουν ποιο είναι το κυρίαρχο ςυναίςκθμα που ςυμβολίηει θ 

απόςταςθ που πιραν. Σι μακθτζσ καλοφνται να αναλογιςτοφν αν, με τθν πάροδο 

του χρόνου, κα μποροφςε να ςυμβεί κάποια αλλαγι ςτθ ςυναιςκθματικι απόςταςθ 

μεταξφ των προςϊπων και να τα τοποκετιςουν ανάλογα. Πε αυτόν τον τρόπο, οι 

μακθτζσ μποροφν να ςυγκεκριμενοποιιςουν τισ ςυναιςκθματικζσ καταςτάςεισ των 

προςϊπων και να αναλφςουν τισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ.  

23. Άλλεσ δραςτθριότθτεσ δθμιουργικισ ζκφραςθσ   

i. Εικαςτικζσ δραςτθριότθτεσ         

1. Ηωγραφίηουν και χρωματίηουν ςε αςπρόμαυρθ περίμετρο γνωςτισ εικόνασ   

2. Ηωγραφίηουν με χρϊματα (πάνω ςε αςπρόμαυρεσ εικόνεσ. Χτθ ςυνζχεια 

παρουςιάηεται το ζργο και ςυγκρίνουν τα δικά τουσ χρϊματα) 

3. Παηλ εικόνασ (Χυναρμολόγθςθ των κομμζνων τμθμάτων τθσ) 

4. Εργαςία με γελοιογραφίεσ (ξζνεσ ι των μακθτϊν) 

5. Δθμιουργία ταινίασ. (Αναηιτθςθ κζματοσ, ςενάριο, γυρίςματα, διαμόρφωςθ 

ταινίασ) 

ii. Μουςικζσ δραςτθριότθτεσ 

6. Φζρνουν αγαπθμζνο μουςικό κομμάτι, το παρουςιάηουν και αιτιολογοφν τθν 

προτίμθςθ. Χφνδεςθ με το κζμα του ΠτΚ που επεξεργάηονται. 

7. Μουςικι και κίνθςθ 

(Ακοφν ζνα μουςικό κομμάτι. Τςοι κζλουν και μποροφν ςυνοδεφουν τθ μουςικι 

που ακοφν με ρυκμικζσ εκφραςτικζσ κινιςεισ) 

8. Σραγοφδια παίηονται κεατρικά 

9. Μακθτζσ ςυνκζτουν δικι τουσ μουςικι και τθν παρουςιάηουν ςτθν τάξθ 

10. Εφευρίςκουν κείμενα και μελωδίεσ  

(Για γνωςτζσ μελωδίεσ νζα κείμενα, με βάςθ κείμενα μελωδίεσ τουσ) 
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11. Μελοποιοφν μια ιςτορία  

(Πε μουςικά όργανα και αντικείμενα περιβάλλοντοσ: νερό, πζτρεσ, χαρτί, κ.λπ.) 

12. Δθμιουργοφμε ζνα Hip–Hop  

(Κζμα από ΠτΚ, με βάςθ και μουςικι υπόκρουςθ Hip-Hop ςφνκεςθ κειμζνου. 

Χυνοδεία με ρυκμικά παλαμάκια και φωνζσ ι επιφωνιματα)  

13. Μουςικι κίνθςθ ςτο βάκοσ κειμζνων  

(Επιλογι μουςικϊν μοτίβων από τουσ ίδιουσ τουσ μακθτζσ) 

14. Μουςικι και διαλογιςμόσ  

(Ακοφν μουςικι με κλειςτά μάτια. Χτοχάηονται. Ανακοινϊνουν και ςυηθτοφν) 

15. Ηωγραφίηουν τθ μουςικι που ακοφν  

(Χτθ διάκεςι τουσ χαρτί και χρϊματα. Αναρτοφν τισ ηωγραφιζσ τουσ. 

Υαρουςίαςθ, ερμθνεία τουσ, ςυηιτθςθ) 

16. Ηωγραφικι με τραγοφδια  

(Ψο τραγοφδι ακοφγεται ι το τραγουδοφν. Χε ομάδεσ ηωγραφίηουν ςε ζνα 

πλακάτ όςα τουσ άγγιξαν από το τραγοφδι) 

17. Μουςικι και οπτικοποίθςθ  

(Ζχουν το κείμενο τραγουδιοφ. Από ςυλλογι φωτογραφιϊν επιλζγουν όςεσ 

ςυγγενεφουν εκφραςτικά με το τραγοφδι.  Χε ομάδεσ παρουςιάηουν το 

αποτζλεςμα) 

18. Μουςικό εργαςτιριο  

(Χυμφωνοφν για ζνα ςπουδαίο κζμα. Πε παραδοςιακά όργανα και άλλα 

κρουςτά αντικείμενα και κινιςεισ: παλαμάκια, χτυπιματα ποδιϊν, ςφυρίγματα, 

μουρμουρθτά, ξεφωνθτά κ.λπ. αναηθτοφν μουςικι ζκφραςθ. Ξαταλιγουν ςε 

αποδεκτι δικι τουσ μελωδία) 

iii. Γλωςςικζσ δραςτθριότθτεσ 

 Μιλάμε  

19. Ο διδακτικόσ διάλογοσ (εξελικτικόσ με ερωτιματα)  

(Βοθκά για κατανόθςθ ηθτθμάτων ι προβλθμάτων. Βιματα: κακοριςμόσ 

αντικειμζνου ςυηιτθςθ, ροι του, ςφνοψθ, εξαςφάλιςθ – εμβάκυνςθ 

ποριςμάτων του) 

20. Ο κακοδθγοφμενοσ διάλογοσ μακθτϊν (Βοθκά τουσ μακθτζσ να 

αλλθλοχπολογίηονται και να ξεκακαρίηουν τισ εμπειρίεσ τουσ. – Χτοιχεία 

επιτυχίασ του: εγγφτθτα προσ τουσ μακθτζσ, εςωτερικι ελευκερία διδάςκοντοσ, 

ιςορροπία μεταξφ ςαφινειασ, ςκοπϊν) 

21. Αφιγθςθ  

(με ςαφινεια, με ζνταςθ και εποπτικότθτα, με παφςεισ και επιταχφνςεισ 

λαμβάνοντασ υπόψθ αυτοφσ που τον ακοφν. Πε τθν αφιγθςθ ςυμβαίνουν 

πολλά και μζςα ςτον αφθγθτι και ςτουσ ακροατζσ του) 
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22. Ο εριςτικόσ διάλογοσ  

(Γίνεται για αμφιςβθτοφμενα κζματα. Για να πετφχει χρειάηονται: υπεφκυνοι 

ρόλοι, ςτακεροί κανόνεσ, ομάδεσ, παρατθρθτζσ, μελετθμζνα και νθφάλια 

επιχειριματα, ςκθνοκεςία, πείρα) 

23. υνζντευξθ  

(Διευκολφνει για ματιζσ ςτθν πραγματικότθτα τθσ ηωισ και απόκτθςθ εμπειριϊν 

ςτο μάκθμα. Χρειάηεται προετοιμαςία και ςτόχευςθ)    

24. «Επ’ αυτοφ κα είχα να πω…»  

(Για διφοροφμενο κζμα. Ζκφραςθ γνωμϊν και τοποκετιςεων. Ακολουκεί γφροσ 

ςυηιτθςθσ για εμβάκυνςθ και τελικι τοποκζτθςθ) 

25. τοχαςμόσ για ερωτιματα  

(Υάνω ςε ερωτιματα για ςθμαντικά ηθτιματα πίςτθσ και ηωισ που ενδιαφζρουν 

τουσ μακθτζσ οι οποίοι ςιωπθλοί ςτοχάηονται, ςθμειϊνουν τισ ςκζψεισ τουσ. 

Ακολουκεί ςυηιτθςθ. Ψοποκετοφνται όςοι κζλουν) 

 Γράφουμε  

26. Γράφουν υποχρεωτικά  

(Δίδεται μια λζξθ ι φράςθ που προκαλεί ςυγκινιςεισ. Ηθτείται να γράψουν ό,τι 

τουσ ζρχεται ωσ ζμπνευςθ, χωρίσ να το πολυςκεφτοφν. Ζτςι ςυγκεντρϊνουν 

εμπνεφςεισ και ςυναιςκιματα. Ακολουκεί ςυηιτθςθ) 

27. Γράφουν επιςτολζσ  

(Υροσ κάποιουσ για ό,τι τουσ ενδιαφζρει και τουσ άγγιξε) 

28. Αςκιςεισ ςυνάρτθςθσ  

(Για ποικίλα πλαίςια ταξινομοφν ςτοιχεία κατά λογικι και χρονολογικι ςειρά: 

π.χ. πλθροφορίεσ, γεγονότα, γνϊςεισ, ιδζεσ, ζννοιεσ, πρόςωπα κ.ά.) 

29. υμπλιρωςθ κενϊν ςε κείμενα  

(Για επεξεργαςία ενόσ περιεχομζνου ι για επανάλθψθ) 

30. Λζξεισ – γρίφοι  

(Διδακτικό κείμενο κόβεται ςε λζξεισ ι φράςεισ, τα κομμάτια αναμιγνφονται και 

κολλϊνται ςε χαρτί. Αυτά μοιράηονται, ψαλιδίηονται και αναςυναρμολογοφνται 

ςτο αρχικό κείμενο) 

31. Λεξοςαλάτα  

(Ωπθρετεί ςτο να μπαίνει ςε τάξθ θ νοθτικι γνϊςθ. – 10-30 χρωματιςμζνεσ 

λζξεισ πάνω ςε χαρτί. Σι μακθτζσ καλοφνται να τισ ταξινομιςουν κάτω από μια 

ςυγκεκριμζνθ ιδζα, κζςθ, ριςθ) 

32. Παραγωγι κάρτασ γνϊςεων  

(Χε φφλλο χαρτιοφ γράφεται μζςα ςε πλαίςιο μια κεντρικι ζννοια. Απ’ αυτιν οι 

μακθτζσ τραβοφν γραμμζσ και παρακλάδια που παριςτάνουν τον χάρτθ των 

γνϊςεϊν τουσ. Ξάτι ςαν τον εννοιολογικό χάρτθ) 
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33. υντάςςουν ςειρά κζςεων  

(Αυτό προωκεί τθν κριτικι τουσ ικανότθτα, δθμιουργεί ςαφινεια ςε ςφνκετεσ 

ςυνάφειεσ, εξαςφαλίηει εξαγωγι ποριςμάτων εργαςίασ. Θ ςφνταξθ κζςεων 

ηθτείται για θκικά και υπαρξιακά κζματα) 

34. χολιαςμόσ επιχειρθμάτων  

(Δίςτθλο φφλλο χαρτιοφ. Αριςτερά αναγράφονται επιχειριματα για κάποιο 

ςοβαρό κζμα. Χτο δεξιό μζροσ οι μακθτζσ εκφράηουν κριτικά τα ςχόλιά τουσ) 

35. Κείμενα με ζμπνευςθ  

(Για κάποιο ηιτθμα που κα εξεταςτεί ςτο μάκθμα: π.χ. ευτυχία, χαρά, φιλία 

κ.λπ. Σι μακθτζσ ςυντάςςουν πεηό ι ποιθτικό κείμενο εκλεκτό ςχετικά με το 

κζμα) 

36. φντομο κείμενο για εξαςφάλιςθ ποριςμάτων  

(Επιγραμματικι διατφπωςθ ςε κείμενο των ςπουδαιότερων ποριςμάτων - 

ςυμπεραςμάτων του μακιματοσ. Θ αξία του ςτθν ςυντομία) 

37. Ζνταξθ αποφκεγμάτων ςε νζο κείμενο (Αποφκεγματικζσ κζςεισ που ξεχϊριςαν 

ςτο μάκθμα, 4-6 τον αρικμό, δίνονται ςτουσ μακθτζσ. Σι μακθτζσ τισ εντάςςουν 

οργανικά ςε ςφντομθ πραγματεία που κα γράψουν για το κζμα) 

38. φνταξθ πίνακα περιεχομζνων  

(Χτο τζλοσ ςειράσ ι κφκλου ΠτΚ παραδίδονται ςε πρόχειρο γραπτό οι 

ςπουδαιότερεσ απόψεισ που ςθμειϊκθκαν επιγραμματικά. Ηθτείται θ ςφνταξθ 

πίνακα περιεχομζνων ςυςτθματικά και λογικά διαρκρωμζνου) 

 Δουλεφοντασ με κείμενα   

Σι 4 φάςεισ τθσ εργαςίασ με κείμενα:  

α) Χυνάντθςθ, β) φανζρωςθ, γ) αναμζτρθςθ και δ) οικείωςθ 

39. Ανάγνωςθ φωναχτά  

(Για «ςωματικι» αίςκθςθ του κειμζνου. – Ζκταςθ και χαρακτιρασ του κειμζνου. 

Τροι πετυχθμζνθσ ανάγνωςθσ: α) Υροετοιμαςία: φωναχτι ανάγνωςθ αρκετζσ 

φορζσ, ςαφινεια του περιεχομζνου του, επεξεργαςία του. β) Επίςθμθ 

ανάγνωςθ: Επιλογι ςθμείου, ςτακερι και ιρεμθ ςτάςθ, οπτικι επικοινωνία με 

ακροατζσ, χαλαρι και ςυνειδθτι αναπνοι, δυναμικότθτα με διακυμάνςεισ 

ζνταςθσ και μελωδικότθτασ, μικροδιακοπζσ, κοίταγμα πάνω από το κείμενο και 

επικοινωνία με τα βλζμματα των ακροατϊν) 

40. Μετάδοςθ τθσ ανάγνωςθσ από μαγνθτόφωνο ι βίντεο (π.χ. τα κατά Ματκαίον 

Πάκθ από τθν Ζλλθ Λαμπζτθ) 

41. ιωπθρό ερζκιςμα με κείμενο 

 (Δάςκαλοσ γράφει ςιωπθρά ι προβάλλει ςτον πίνακα ςφντομο κείμενο: ρθτό, 

απόφκεγμα, ςτίχο από ποίθμα κ.ά. και περιμζνει αντίδραςθ των μακθτϊν. 

Ανταλλάςςονται εντυπϊςεισ που ςυηθτοφνται) 
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42. Γραφιςτικι διαμόρφωςθ εικόνασ κειμζνου (για εποπτικότερθ επεξεργαςία του) 

43. Προετοιμαςμζνθ μελζτθ κειμζνου 

(Εκτεταμζνο κείμενο για ςθμαντικό κζμα. Σι μακθτζσ το μελετοφν και το 

επεξεργάηονται ςτο ςπίτι και είναι ζτοιμοι για τθν εργαςία ςτθν τάξθ) 

44. Προετοιμαςμζνθ ςυνάντθςθ με το κείμενο (Υριν το γνωρίςουν οι μακθτζσ 

ενθμερϊνονται για τθ ςθμαςία και το περιεχόμενό του για καλφτερθ μελζτθ και 

οικείωςθ) 

45. Επιβραδυνόμενθ κεϊρθςθ του κειμζνου (Υρϊτα εξετάηεται από το εκτεταμζνο 

κείμενο ζνα μζροσ και ακολουκεί θ βακμιαία ολοκλιρωςθ) 

46. παηοκεφαλιά με κείμενο  

(Ζνα κείμενο κόβεται ςε μικρά κομμάτια. Σι μακθτζσ επαναςυναρμολογοφν τα 

κομμάτια ςτο ακζραιο) 

47. υμπλιρωςθ κειμζνου (κείμενο με κενά) (Από ζνα κείμενο αφαιροφνται λζξεισ ι 

φραςτικά μζρθ. Σι μακθτζσ καλοφνται να ςυμπλθρϊςουν με τισ δυνάμεισ τουσ 

τα κενά. Θ προςπάκεια ςυγκρίνεται με το πρωτότυπο και αξιολογείται) 

48. Μαρκάριςμα και υπογράμμιςθ κειμζνου (Ωπογράμμιςθ των ςπουδαιότερων 

ςθμείων με χάρακα. Ψισ ζννοιεσ-κλειδιά με μαρκαδόρο κειμζνων. Ψα παραπάνω 

ωσ ςτοιχειϊδθσ και ουςιαςτικι προετοιμαςία μελζτθσ) 

49. Θ «αλικεια» του κειμζνου  

(Δίδεται ςτουσ μακθτζσ ςφντομο φιλολογικό κείμενο: μφκοσ, παραβολι ι 

παρομοίωςθ κ.τ.ό. Ερϊτθςθ: το κείμενο είναι «αλθκινό»; Χτθ ςυηιτθςθ 

υπειςζρχονται και νοθματοδοτοφνται οι όροι/ζννοιεσ «πραγματικό γεγονόσ» και 

«αφθγθματικι αλικεια») 

50. Κείμενο χωρίηεται ςε μζρθ  

(Ψα διαπιςτϊνουν και βάηουν ςτο κακζνα τίτλο ι μια χαρακτθριςτικι λζξθ) 

51. Επεξεργαςία κειμζνου με κακοδθγθτικζσ ερωτιςεισ  

(Χτο φφλλο εργαςίασ περιζχονται και πλθροφορίεσ για το κείμενο και νφξεισ για 

τθν ερμθνεία του) 

52. φγκριςθ κειμζνων  

(Δφο κείμενα με ςυγγενι κζματα ςυγκρίνονται και διατθροφνται οι 

ιδιαιτερότθτζσ τουσ) 

53. φγκριςθ βιβλικοφ κειμζνου με ζναν μεταςχθματιςμό του  

(Ηθτείται να διαπιςτωκεί αν ςτον μεταςχθματιςμό ζχουμε αλλαγι του βιβλικοφ 

κειμζνου και των τάςεϊν του. Πεταςχθματιςμοφσ ζχουμε: ςτθν 

κινθματογράφθςθ, ςε τθλεοπτικζσ ι ραδιοφωνικζσ εκπομπζσ, ςε 

δραματοποιιςεισ, ςε εικόνεσ, ςε βιβλικά τραγοφδια κ.ά.) 

54. Απόδοςθ κειμζνου ςε μια ιςτορία με εικόνεσ  
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(Σι μακθτζσ ερωτϊνται ποιεσ εικόνεσ μιασ διιγθςθσ μποροφν να ηωγραφιςτοφν. 

Αφοφ καταλιξουν, ςυνεννοοφνται πϊσ κζλουν να τισ ςκιτςάρουν ι να τισ 

ηωγραφίςουν) 

55. Εκπόνθςθ ςχθματιςμοφ ενόσ κειμζνου  

(Υαρουςιάηεται γραφικά και παίρνει τίτλουσ θ ςχζςθ ανάμεςα ςτα δρϊντα 

πρόςωπα τθσ διιγθςθσ) 

56. Παραγωγι ενόσ κοινωνιογραφιματοσ κειμζνου  

(Πε κζμα τθ διιγθςθ για τον Ξάιν και τον Άβελ γίνεται ζνα γράφθμα: Χτθν 

περιφζρεια κφκλου ςθμειϊνονται πρόςωπα: Κεόσ, Ξάιν, Άβελ. Πε διαφορετικά 

βζλθ χαράςςονται διάλογοι και διαδράςεισ ανάμεςα ςτα πρόςωπα. Ψο 

αποτζλεςμα ςυηθτείται) 

57. Επιλογι και υπομνθματιμόσ αφοριςμϊν  

(Χτουσ μακθτζσ δίδεται ζνα ςθμείωμα 6-12 ςυγγενϊν 

αποφκεγμάτων/αφοριςμϊν. Ηθτείται να επιλζξουν ζναν και να κεμελιϊςουν 

γραπτϊσ τθν επιλογι τουσ. Σι αιτιολογιςεισ παρουςιάηονται και ςυγκρίνονται) 

58. Μεταςχθματιςμόσ βιβλικοφ κειμζνου  

(Ψο βιβλικό κείμενο αναπλάκεται γλωςςικά, όμωσ θ κατά περιεχόμενα 

ςυμφωνία με το πρωτότυπο παραμζνει ωσ ανοιχτό κζμα. Πορφζσ 

μεταςχθματιςμοφ: αναδιιγθςθ, ςφντομθ απόδοςθ περιεχομζνου, είδθςθ ςε 

εφθμερίδα, αςτυνομικι αναφορά, επιςτολι, μείωςθ του κειμζνου ςυν/πλθν 

10%) 

59. Διιγθςθ (βιβλικοφ) κειμζνου από άλλθ προοπτικι  

(Διιγθςθ από ζνα πρόςωπο τθσ ιςτορίασ, π.χ. ο πρεςβφτεροσ γιοσ τθν ιςτορία 

του αδελφοφ του: Οκ 15, 10-31, ο Υιλάτοσ τθ δίκθ του Λθςοφ ςτθ γυναίκα του, 

γράμμα τθσ Πάρκασ ςε φίλθ τθσ για τθν επίςκεψθ του Χριςτοφ: Οκ 10, 38-42) 

60. Επικαιροποίθςθ βιβλικϊν κειμζνων  

(Πεταφορά τουσ ςε ζκφραςθ και περιεχόμενο προςαρμοςμζνα ςτα τωρινά 

δεδομζνα. Χφγκριςθ με το πρωτότυπο και ςκζψθ για κζρδοσ και ηθμιζσ του 

εγχειριματοσ) 

61. Γράφουν αντι-κείμενα  

(Βιβλικζσ διθγιςεισ ςυχνά είναι ςυναρπαςτικζσ γιατί αντιβαίνουν ςτισ 

αναμενόμενεσ προςδοκίεσ. Γι’ αυτό και ςυχνά παραβλζπεται το περιεχόμενο 

που εκπλιςςει. Εργαςία: Επεξεργαςτείτε το βιβλικό κείμενο ζτςι, ϊςτε να 

ανταποκρίνεται κετικά ςτισ κανονικζσ προςδοκίεσ και ςυμπεριφορζσ) 

62. Γράφουν νζεσ παραβολζσ  

(Εξθγείται ςτουσ μακθτζσ θ γλωςςικι μορφι μιασ βιβλικισ παρομοίωςθσ ι 

παραβολισ. Ηθτείται, ςε αναλογία προσ αυτό το πρότυπο, να ςυντάξουν μια 

«νζα παραβολι για τθ Βαςιλεία του Κεοφ») 
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63. Σοποκζτθςθ απζναντι ςτο κείμενο  

(Ψο κείμενο, ωσ άποψθ ι προςανατολιςτικό μζγεκοσ, ςυγκρίνεται με τισ 

απόψεισ του μελετθτι: Ψι μ’ ενοχλεί, τι μ’ αρζςει; Υοια πρόταςθ μ’ αγγίηει, ποια 

μου προκαλεί αντίδραςθ;) 

64. Τπζρ και κατά  

(Σι μακθτζσ με ομάδεσ ηθτείται να ςυντάξουν επιχειριματα υπζρ ι κατά τθσ 

τάςθσ του κειμζνου. Σι υπεφκυνοι ςυνθγοροφν υπζρ των κετικϊν ι αρνθτικϊν 

κζςεων. Θ ολομζλεια ζχει τον τελικό λόγο) 

65. υνταφτιςθ με βιβλικά πρόςωπα 

 (Πακθτζσ αναλαμβάνουν να ταυτιςτοφν εςωτερικά με βιβλικό πρόςωπο – 

αφοφ ετοιμαςτοφν. Θ τάξθ ρωτάει αυτό το «πρόςωπο» για τα βιϊματα και τισ 

τοποκετιςεισ του) 

66. Βιβλικά αινίγματα (κουΐη)  

(Δίνονται περιγραφζσ για βιβλικά πρόςωπα και γεγονότα και ηθτείται να 

μαντζψουν ποια είναι) 

67. Παίηουν ξεφυλλίηοντασ τθ Βίβλο  

(Δίδεται παραπομπι ενόσ βιβλικοφ χωρίου: π.χ. Ζξοδοσ 3, 7. Σι μακθτζσ το 

βρίςκουν και το διαβάηουν φωναχτά) 

68. Μακαίνουν απ’ ζξω βιβλικά ρθτά 

(Χφντομα και εκλεκτά βιβλικά κείμενα ι προςευχζσ μακαίνονται και 

επαναλαμβάνονται ςυχνά ςτο ΠτΚ) 

69. Αξιολογικι επιλογι βιβλικϊν κειμζνων  

(Υροτείνονται και επιλζγονται τα ςπουδαιότερα, που ςχετίηονται με ξεχωριςτά 

ηθτιματα: ειρινθ, δικαιοςφνθ, ςυμπόνια κ.ά.π. Ερμθνεφονται και ςυηθτοφνται) 

70. «Κείμενά μου – κθςαυροί μου» 

(Ενκαρρφνονται να κάνουν μια προςωπικι επιλογι πολφτιμων κειμζνων, που 

μποροφν να αξιοποιθκοφν ςτο ΠτΚ) 

iv. Άλλεσ δραςτθριότθτεσ  

71. Κολλάη  

(Ξόλλθμα ποικίλων ςτοιχείων ςε επιφάνεια και ζκφραςθ διακζςεων, 

αιςκθμάτων, γνωμϊν και εκφράςεων πάνω ςε ενδιαφζροντα κζματα και 

προβλιματα. Υαρουςιάηονται, ςυηθτοφνται, αναρτϊνται ςτθν τάξθ για λίγο ι 

πολφ. Εξαιρετικά δθμιουργικι εργαςία) 

72. Εργαςίεσ με πθλό  

(Δθμιουργικι δράςθ με χζρια και αιςκιματα. Ξαταςκευζσ προςϊπων, 

αντικειμζνων, ςυμβόλων κ.λπ.) 

73. Απεικονίςεισ με φανταςία  
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(Χκζψεισ, αιςκιματα και ιδζεσ μετατρζπονται ςε χρϊματα και μορφζσ. Αφετθρία 

από κείμενα ι κζματα/προβλιματα: φόβοσ, ελευκερία, κοινότθτα, 

απελευκζρωςθ, ενοχι, ςυνάντθςθ. Υαρουςίαςθ και ερμθνεία των ζργων) 

74. Μάςκεσ  

(προςωπίδεσ, προςωπεία) (Ξαταςκευι τουσ από ποικίλα υλικά. Χρθςιμεφουν 

για παιχνίδι ρόλων και ςκθνικζσ παρουςιάςεισ. Ωπαινίςςονται ι εκφράηουν 

αιςκιματα και καταςτάςεισ) 

75. Graffiti  

(Πε χρϊματα-ςπρζυ και μαρκαδόρουσ, πάνω ςε κοντραπλακζ επιφάνειεσ 

ςτερεωμζνεσ ςτουσ τοίχουσ τθσ τάξθσ ι ςε μεγάλων διαςτάςεων χαρτιά ι 

χαρτόνια: κείμενα, εικόνεσ, φωτογραφίεσ, χρϊματα, ςυνκιματα, μθνφματα για 

ποικίλα κζματα και προβλθματικζσ καταςτάςεισ) 

76. Κοφκλεσ  

(φλινεσ, υφαςμάτινεσ, χάρτινεσ για παράςταςθ κάποιασ ιςτορίασ ι 

χαρακτιρων: καλόσ, κακόσ, χαροφμενοσ, λυπθμζνοσ, οργιςμζνοσ)  

77. Κάρτεσ με αποφκζγματα  

(Επιλζγονται από ςχετικι ςυλλογι δικι τουσ ι άλλων. Γράφονται και 

ςτολίηονται καλλιτεχνικά. Υαρουςιάηονται, και κάποιεσ αποςτζλλονται με 

γιορτινζσ ευχζσ) 

78. Θμερολόγιο  

(Ψο ετοιμάηουν για όλο τον χρόνο. Σμάδεσ γράφουν για κάκε μινα: γιορτζσ, 

επετείουσ, ζκιμα κ.ά.) 

79. Εκτυπϊςεισ  

80. Εφθμερίδα τοίχου  

(Υρόκειται για ζνα πλακάτ πάνω ςτο οποίο γράφονται και διατθροφνται τα 

πορίςματα μιασ ςυηιτθςθσ. Υλαιςιϊνεται με υπζρτιτλουσ, ςυνκιματα, 

φωτογραφίεσ/εικόνεσ, ςχόλια, τοποκετιςεισ κ.ά.) 

81. το ςκοινί τθσ μπουγάδασ  

(Τλοι οι μακθτζσ καλοφνται να διατυπϊςουν ςε ζνα φφλλο χαρτιοφ τθ γνϊμθ 

τουσ για ζνα κζμα. Ψα φφλλα μανταλϊνονται ςτο ςκοινί τθσ μπουγάδασ – με το 

όνομα ι όχι του ςυντάκτθ. Τλοι μποροφν να διαβάςουν όλεσ τισ γνϊμεσ και να 

τισ ςυηθτιςουν) 

82. Μορφζσ με φυςικά υλικά  

(Σι μακθτζσ μαηεφουν διάφορα φυςικά υλικά. Ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ: ςφυρί, 

τανάλια, ςφρμα, καρφιά, κόλλα, χαρτόνια, μαρκαδόρουσ κ.ά. Π’ αυτά και με τθ 

φανταςία τουσ καταςκευάηουν μορφζσ/παραςτάςεισ ςχετικζσ με το κζμα τουσ 

μακιματοσ. Υαρουςιάηονται και εξθγοφνται) 

83. Ιςτορία με εικόνεσ από Θ/Τ  
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(«Ξατεβάηουν» πλικοσ αςπρόμαυρων ςχεδίων και ηωγραφιϊν. Χε ομάδεσ 

αναλαμβάνουν να εφεφρουν μια ιςτορία για κζμα που μελετοφν, από το πλικοσ 

του γραφιςτικοφ υλικοφ που βρικαν. Χτθ φανταςτικι τουσ ιςτορία προςτίκενται  

ηωγραφιζσ που ταιριάηουν. Θ ιςτορία, γραμμζνθ και διακοςμθμζνθ, 

παρουςιάηεται και ςυηθτείται ςτθν τάξθ) 

84. Ειδικοί ανάμεςά μασ  

(Πόνιμεσ 5μελείσ ομάδεσ ςυμμακθτϊν ςτθν τάξθ. Πζλοσ από κακεμιά 

εκπροςωπεί τθν ομάδα του ςτθν ομάδα ειδικϊν που αςχολείται με κάποιο 

κζμα. Σ δάςκαλοσ δίνει το υλικό ι το επιλζγουν και το βρίςκουν οι ειδικοί. Σι 

ειδικοί επεξεργάηονται ζνα πλζγμα κεμάτων ι μια πτυχι ενόσ κζματοσ. Ξακζνασ 

πλθροφορεί τθν ομάδα του για τθν ζρευνα του κζματοσ. – Αυτι θ μορφι 

διδακτικοφ ζργου προωκεί τθν αυτόνομθ απόκτθςθ γνϊςεων και τθν ομαδικι 

εργαςία) 

85. Ερωτιςεισ προσ ειδικοφσ  

(Ξάποιο κζμα/πρόβλθμα παραμζνει ανοιχτό. Ξαλείται ςτθν τάξθ ι θ τάξθ 

επιςκζπτεται ζναν ειδικό να απαντιςει ςε προετοιμαςμζνεσ ι αυκόρμθτεσ 

ερωτιςεισ. Θ τάξθ αξιολογεί και αξιοποιεί τισ απαντιςεισ και ολοκλθρϊνει τθ 

μελζτθ του κζματοσ/προβλιματοσ) 

86. Επιτόπια  μελζτθ ηθτιματοσ  

(Εκδρομι τάξθσ: π.χ. ςε ενορία, γθροκομείο, ίδρυμα ΑΠΕΑ, μουςείο, ξενϊνα 

αλλοδαπϊν. Χυγκζντρωςθ πλθροφοριϊν, απόψεων, προτάςεων. Επεξεργαςία 

των ςτοιχείων ςτθν τάξθ, ανάλυςθ, πορίςματα, τοποκετιςεισ) 

87. Πίνακασ πλθροφόρθςθσ  

(Χε μια τάξθ ςυηθτοφν ζνα ςοβαρό κοινωνικό κζμα. Γράφουν, ηωγραφίηουν, 

κολλοφν και ςτολίηουν ζναν πίνακα που τον τοποκετοφν ςε κάποιο ςθμείο του 

ςχολείου. Εκεί το βλζπουν και το μελετοφν οι ςυμμακθτζσ. Χυηθτοφν μ’ αυτοφσ 

που το ζςτθςαν. Αυτοί ςυγκεντρϊνουν πλθροφορίεσ, κρίςεισ, γνϊμεσ. 

Αξιολογοφν και ςυμπλθρϊνουν τθν ζρευνά τουσ ςτθν τάξθ) 

 

5.6. Ενδεικτικά παραδείγματα υλοποίθςθσ διδακτικϊν 
ςτρατθγικϊν ςτο ΠτΚ  

Ακολουκοφν μερικά, επιπλζον, παραδείγματα υλοποίθςθσ επιλεγμζνων 

ςτρατθγικϊν για τισ οποίεσ δεν ζχουν δοκεί παραδείγματα εφαρμογισ ςτα 

προθγοφμενα. 
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Παράδειγμα 1 

Τάξθ Α’ Γυμναςίου 
Διδακτικι Ενότθτα 3 
Ρϊσ ηουν οι Χριςτιανοί; Θ νζα ηωι τθσ Εκκλθςίασ 

Μζκοδοσ  Σκζψου – Συηιτθςε – Μοιράςου / Ανταλλαγι εμπειριϊν 

Χρόνοσ 2 διδακτικζσ ϊρεσ (1ο δίωρο) 

Τίτλοσ 
1. Ερωτιματά μασ για τθ ηωι.  

Θ ηωι είναι ατομικι πορεία ι ςχζςθ; 
Ρεριγραφι, κζματα  Χτθν κακθμερινι μασ ηωι, υπάρχουν ςτιγμζσ ι περίοδοι που 

αιςκανόμαςτε μόνοι μασ. Άλλοτε γιατί πιςτεφουμε πωσ οι άλλοι δεν 
μασ καταλαβαίνουν, άλλοτε γιατί κεωροφμε πωσ τα ηθτιματα μασ 
ξεπερνάνε, είναι πιο δυνατά από μασ. Ξάποιεσ φορζσ χρειάηεται 
δφναμθ και κόποσ, ξζρουμε όμωσ απ’ τθν αρχι πωσ ςτο τζλοσ, μαηί 
είμαςτε πιο δυνατοί. 

Στόχοι Σι μακθτζσ ςυγκρίνουν τισ απόψεισ για τθ κρθςκευτικι πίςτθ (δικζσ 
τουσ και άλλων) με αυτιν του Χριςτιανιςμοφ 

Υλικό Πιςό φφλλο  Α4 με τθν ερϊτθςθ ςτθν αρχι και 10 γραμμζσ για 
απάντθςθ. Χτθ ςυνζχεια ζνα φφλλο Α4 για κάκε ομάδα με οδθγίεσ για 
εργαςία ανά τζςςερισ. 

Ρροετοιμαςία Αν οι μακθτζσ δεν εργαςτοφν με τον διπλανό τουσ και ςτθ ςυνζχεια με 
το πλθςιζςτερο ηευγάρι, ο διδάςκων κα πρζπει να χωρίςει τουσ 
μακθτζσ ςε ηευγάρια και τα ηευγάρια ςε τετράδεσ με επιλογι, τυχαίο 
τρόπο ι παιχνίδι. Χ’ αυτι τθν περίπτωςθ, τα κρανία κα διαμορφωκοφν 
για εργαςία ςε τετράδεσ ι εξάδεσ πριν τθν ζναρξθ τθσ άςκθςθσ. 

Οδθγίεσ βιμα-βιμα Ειςαγωγι (5 λεπτά) – Χτιγμζσ ι περιπτϊςεισ που ο κακζνασ μασ ι 
κάποιοσ γνωςτόσ μασ αιςκάνκθκε μόνοσ. 
Ποιράηουμε το φφλλο εργαςίασ με το κζμα: «Ξάποια ςτιγμι που 
αιςκάνκθκα μόνοσ/θ». 
Ατομικόσ ςτοχαςμόσ (5 λεπτά για ςκζψθ και ςθμειϊςεισ) 
Χυηιτθςθ ανά ηεφγθ (5 λεπτά), επιλογι μιασ από τισ δφο ιςτορίεσ ι 
ςυνδυαςμόσ τουσ. 
Εργαςία ςε τετράδεσ ι εξάδεσ  
Α’ φάςθ (35 λεπτά) τα παιδιά βρίςκουν και καταγράφουν τα αίτια, τισ 
ομοιότθτεσ και τισ διαφορζσ από τισ ιςτορίεσ τουσ. Χτθ ςυνζχεια 
επιλζγουν μια από τισ ιςτορίεσ και ςυςκζπτονται για να βρουν τθν 
καλφτερθ λφςθ ςτο ξεπζραςμα τθσ μοναξιάσ, ςτθ ςυνάντθςθ και τθ 
ςυνεργαςία με τουσ άλλουσ, μεγάλουσ ι/και μικροφσ. Χτθ ςυνζχεια 
προετοιμάηουν τον τρόπο που κα παρουςιάςουν ςε 3 λεπτά τθν 
ιςτορία που επζλεξαν ςτθν ολομζλεια. 
Β’  φάςθ (15 λεπτά) Ψρίλεπτθ παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων τθσ 
εργαςίασ. 

Συμπεράςματα -- 
Αξιολόγθςθ   

Χυηιτθςθ ςτθν τάξθ (προτάςεισ) (30 λεπτά). 
«Ποιραςμζνθ χαρά διπλι χαρά, μοιραςμζνοσ πόνοσ μιςόσ πόνοσ» 
Θ ςχζςθ μου με τουσ άλλουσ. 
Θ χριςτιανικι αρχι «θ ηωι του ανκρϊπου ωσ ευχαριςτία, δθλαδι ωσ 
ςχζςθ, προςφορά και αγάπθ» (κζμα από το επόμενο δίωρο τθσ ίδιασ 
κεματικισ ενότθτασ. 
 

Αξιολόγθςθ (10 λετπά)  
Ψι μου ζκανε εντφπωςθ από το ςθμερινό μάκθμα 
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Συμβουλζσ προσ τον 
διδάςκοντα 

 Σ τρόποσ επιλογισ των ηευγαριϊν και των ομάδων μπορεί να είναι 
τυχαίοσ (με παιχνίδι) ι οριςμζνοσ, ανάλογα με τθ δυναμικι και τθ 
κεματολογία που κζλει να πετφχει ο διδάςκων. 

 Ξάκε υπόκεςθ είναι δεκτι, ςθμαςία ζχει να μοιραςτοφν τα παιδιά 
εμπειρίεσ τουσ, να αιςκανκοφν ομάδα και να ςυηθτιςουν για το 
ξεπζραςμα τθσ δυςκολίασ. 

 Χρειάηεται ειδοποίθςθ από τθν αρχι και αυςτθρότθτα ςτθν τιρθςθ 
των χρόνων, ιδιαίτερα των παρουςιάςεων. 

 Θ παρουςίαςθ μπορεί να γίνει με ανάγνωςθ κειμζνου, με κολλάη ι 
πόςτερ, με παγωμζνθ εικόνα, με ρόλουσ, με μουςικι ι τραγοφδι, 
με ηωγραφιά ι ςκίτςο κλπ. 

 Θ μζκοδοσ «Χκζψου – ςυηιτθςε – μοιράςου» ςυνδυάηεται εδϊ με 
τθν ανταλλαγι εμπειριϊν και τθν παρουςίαςθ με ποικίλουσ 
τρόπουσ και εφαρμόηεται ςτθν πιο ςφνκετθ μορφι τθσ. Ππορεί 
όμωσ να εφαρμοςτεί με απλοφςτερεσ μορφζσ, επιλζγοντασ μία από 
τισ φάςεισ τθσ. ωσ αφόρμθςθ και να τθ ςυνδυάςει με άςκθςθ με 
τζχνθ (π.χ. τθν εικόνα τθσ Αγ. Ψριάδασ) ι μουςικι ι τραγοφδι ι με 
ςχετικό κείμενο (π.χ. με τθν περιγραφι τθσ εκκλθςίασ ωσ ςϊμα ι 
ωσ άμπελο). 

 Χτθν περίπτωςθ που ο διδάςκων επιλζξει τμιμα τθσ άςκθςθσ, 
τθροφνται οι χρόνοι τθσ φάςθσ τθσ άςκθςθσ, δίνεται χρόνοσ για τον 
ςυνδυαςμό τθσ με άλλθ και εξοικονομείται περιςςότεροσ χρόνοσ 
για ςυηιτθςθ, που μπορεί να γίνει με τθ χριςθ κάποιου κειμζνου ι 
ζργου τζχνθσ (εικαςτικοφ ι μουςικοφ). 

Παράδειγμα 2 

Τάξθ Β’ Γυμναςίου 

Διδακτικι Ενότθτα 2 
Ροιοσ είναι ο Θεόσ των Χριςτιανϊν; «Τίνα με λζγουςιν οι άνκρωποι 
είναι;» 

Μζκοδοσ  Τζςςερα Ρ και ζνα Γ / Ανάλυςθ Διαςτάςεων 

Χρόνοσ 2 διδακτικζσ ϊρεσ  (1ο δίωρο) 

Τίτλοσ 2. Ο Ιθςοφσ Χριςτόσ ςτθν Καινι Διακικθ βοθκάει τουσ ανκρϊπουσ 
όταν το χρειάηονται χωρίσ καμιά κοινωνικι ι κρθςκευτικι 
διάκριςθ  

Ρεριγραφι, κζματα  Σι παραβολζσ του Χριςτοφ ςτθν Ξαινισ Διακικθ περιγράφουν 
κακθμερινζσ ιςτορίεσ, που κρφβουν εκπλιξεισ και ανατροπζσ. Πε τισ 
ιςτορίεσ αυτζσ μποροφμε να μάκουμε ποιοσ είναι ο Κεόσ των 
χριςτιανϊν, τι καινοφριο ζφερε ςτον κόςμο τθσ εποχισ του, αλλά και 
ςιμερα και να ανιχνεφςουμε τθ ςχζςθ του με τουσ ανκρϊπουσ τθσ 
εποχισ του. Θ παραβολι του καλοφ Χαμαρείτθ, μια από τισ πιο 
γνωςτζσ παραβολζσ παγκόςμια, προςφζρεται για να γνωρίςουμε 
καλφτερα το πρόςωπο του Χριςτοφ και να αναρωτθκοφμε αν ιςχφει 
ςιμερα και πϊσ. 

Στόχοι Σι μακθτζσ:  

 περιγράφουν, ςχολιάηουν και αξιολογοφν τα χαρακτθριςτικά τθσ 
δράςθσ του Λθςοφ Χριςτοφ ςτον κόςμο, όπωσ προκφπτουν από τισ 
διθγιςεισ τθσ Ξαινισ Διακικθσ 

 εξθγοφν το νόθμα και τουσ ςυμβολιςμοφσ  των βιβλικϊν 
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αφθγιςεων 

 αναγνωρίηουν και αξιολογοφν τισ βιβλικζσ απαντιςεισ γφρω από τα 
κεμελιϊδθ υπαρξιακά, θκικά και κοινωνικά ηθτιματα τθσ ηωισ των 
ανκρϊπων. 

Υλικό Πιςό φφλλο Α4, ζνα για κάκε ομάδα, ςτο οποίο αναγράφεται θ βαςικι 
ερϊτθςθ και οι επεξθγιςεισ για τθν εργαςία κάκε ομάδασ. 
Ξείμενο,  βίντεο, υπολογιςτισ, βιντεοπροβολζασ, χαρτιά Α3. 

Ρροετοιμαςία Σι μακθτζσ κα πρζπει να χωριςτοφν ςε ομάδεσ των 6 και θ τάξθ να 
διαμορφωκεί για εργαςία ςε ομάδεσ πριν τθν ζναρξθ τθσ άςκθςθσ. 

Οδθγίεσ βιμα-βιμα Ειςαγωγι (5 λεπτά) – Σ διδάςκων ι  προετοιμαςμζνοσ μακθτισ 
διαβάηει τθν περικοπι, ενϊ θ  τάξθ παρακολουκεί το βίντεο χωρίσ ιχο. 
Σ διδάςκων προτείνει οι ομάδεσ να εργαςτοφν και ςτισ δφο 
περιγραφζσ (του κειμζνου και του βίντεο). 
Εργαςία ςε ομάδεσ (40 λεπτά) 
Ποιράηουμε το φφλλο εργαςίασ με τα κζματα εργαςίασ των ομάδων. 
Ψα παιδιά κα απαντιςουν πρϊτα ςτθν πρϊτθ ερϊτθςθ και μετά ςτθ 
δεφτερθ και ςυγκεκριμζνα: 
Α ομάδα: ΡΟΙΟ: είναι το γεγονόσ; (αίτια) και   Ψι ευκφνεται για τθν 
κατάςταςθ αυτι; 
Β ομάδα: ΡΟΙΟΣ/ΡΟΙΟΙ ςυμμετείχαν ςτο γεγονόσ; (πρόςωπα κλειδιά) 
και Υοιοσ κα μποροφςε να λφςει το πρόβλθμα;   
Γ ομάδα: ΡΟΥ ςυνζβθ το γεγονόσ; (χωρικά πλαίςια) και   Υοφ 
ςυμβαίνει ςιμερα; 
Δ ομάδα: ΡΟΤΕ ςυνζβθ το γεγονόσ; (χρονικά  όρια) και  Υότε  (αν 
κάνουμε τι) μπορεί να αλλάξει θ κατάςταςθ; 
Ε ομάδα: ΓΙΑΤΙ ςυνζβθ; (λόγοι που ευκφνονται για τθν κατάςταςθ) και  
Γιατί ςυμβαίνουν τζτοια πράγματα ωσ ςιμερα; 
Σι ομάδεσ καταγράφουν τα αποτελζςματα τθσ απάντθςθσ ςτθ δεφτερθ 
ερϊτθςθ ςε χαρτί Α3 και ανακοινϊνουν ςτθν ολομζλεια τισ απαντιςεισ 
τουσ, πρϊτα τθν πρϊτθ ςτθ ςειρά και φςτερα τθ δεφτερθ. 

Συμπεράςματα -- 
Αξιολόγθςθ   

Χυηιτθςθ ςτθν τάξθ (προτάςεισ) (30 λεπτά). 

 Θ παραβολι δεν είναι δυνατόν να ιςχφςει ςιμερα 
 Υοιοι είναι οι καλοί ςαμαρείτεσ ςτισ μζρεσ μασ 
 Ψρόποι πρόβλεψθσ και αντιμετϊπιςθσ παρόμοιων περιςτατικϊν 

ςτον χϊρο του ςχολείου 

 Διεκνείσ οργανιςμοί, μθ κυβερνθτικζσ οργανϊςεισ 
 Χτερεότυπα και ανατροπζσ που παρουςιάηει θ παραβολι 

 

Αξιολόγθςθ (10 λεπτά)  

 Αν ο Χριςτόσ ζλεγε αυτι τθν παραβολι ςιμερα, πϊσ κα ιταν; 
Ρθγζσ  Οκ 10, 25-37 (παραβολι του καλοφ Χαμαρείτθ) 

The Good Samaritan - A Modern Telling (βίντεο) 
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Συμβουλζσ προσ τον 
διδάςκοντα 

 Χτο παράδειγμα αυτό, θ μζκοδοσ τζςςερα Υ και ζνα Ψα 
εφαρμόηεται ςε ςφνκετθ μορφι και ςε ςυνδυαςμό με βίντεο. Σ 
διδάςκων μπορεί να τθν εφαρμόςει απλοφςτερα, με μία ερϊτθςθ 
αντί για δφο και να τθ ςυνδυάςει με άλλθ άςκθςθ, προβλζποντασ 
τον ανάλογο χρόνο. 

 Ανάλογα με τον αρικμό των μακθτϊν και των ομάδων, μποροφμε 
να παραλείψουμε τθν ομάδα του Υότε. 

 Εναλλακτικά, μπορεί θ ςυηιτθςθ να μθ γίνει ςε ολομζλεια, αλλά ςε 
κάκε ομάδα και τα αποτελζςματά τθσ να παρουςιαςτοφν ςτθν 
ολομζλεια ςε τρίτο γφρο, μετά τισ απαντιςεισ. 

 Αν δεν χρθςιμοποιιςουμε το βίντεο, μποροφμε να ηθτιςουμε από 
τα παιδιά να ςκεφτοφν ι να καταςκευάςουν μια ιςτορία βαςιςμζνθ 
ςτθν παραβολι και να τθν παρουςιάςουν ςτθν ολομζλεια με ζναν 
από τουσ πολλοφσ πικανοφσ τρόπουσ (διιγθςθ, πόςτερ, παγωμζνθ 
εικόνα, δραματοποίθςθ κλπ). Χ’ αυτι τθν περίπτωςθ μποροφμε να 
παρουςιάςουμε τθν εργαςία κάκε ομάδασ ςε επόμενα μακιματα.  

 Εναλλακτικά για τθν άςκθςθ αυτι μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε 
τθ μζκοδο τθσ «Ανάλυςθσ Διαςτάςεων». Χ’ αυτι τθν περίπτωςθ 
χωρίηουμε τθ δραςτθριότθτα ςε φάςεισ και δίνουμε ςτα παιδιά τισ 
ερωτιςεισ κάκε επιπζδου. Δίνουμε 5 λεπτά για κάκε επίπεδο. Σι 
μακθτζσ μποροφν να ανακοινϊνουν τα αποτελζςματα τθσ εργαςίασ 
τουσ μετά από κάκε επίπεδο/φάςθ. 

Παράδειγμα 3 

Τάξθ Β’ Γυμναςίου 
Διδακτικι Ενότθτα 4. Εμείσ και οι «άλλοι» 
ii. Το πρόβλθμα τθσ ετερότθτασ ςιμερα: Ο ξζνοσ: από τον «μακρινό» 
ςτον «ανεπικφμθτο» 

Μζκοδοσ Μελζτθ περίπτωςθσ / Επίλυςθ προβλιματοσ 

Χρόνοσ 2 διδακτικζσ ϊρεσ (2ο δίωπο) 

Τίτλοσ Ο κοντινόσ μου ξζνοσ 

Ρεριγραφι, κζματα  Χυχνά, όταν αναφερόμαςτε ςτουσ «άλλουσ», ςτουσ «ξζνουσ», 
εννοοφμε κάποιουσ τόςο μακρινοφσ ανκρϊπουσ που ελάχιςτα μασ 
αγγίηουν και μασ ενδιαφζρουν. Γι’ αυτό, δεν κεωροφμε ότι είναι 
πρόβλθμα να αποδεχόμαςτε προκαταλιψεισ και ςτερεότυπα που 
τουσ αφοροφν. Τμωσ, ςτθν πολυπολιτιςμικι μασ κοινωνία ο ξζνοσ 
είναι γείτονάσ μασ. Ξαι για τθν Σρκόδοξθ χριςτιανικι παράδοςθ, 
κάκε «ξζνοσ» είναι αδελφόσ.  

Στόχοι Σι μακθτζσ: εκφράηουν τισ προςωπικζσ τουσ ιδζεσ για το ηιτθμα τθσ 
ετερότθτασ και διαλζγονται πάνω ςτα τυχόν ςτερεότυπα που 
διατθροφν. 

Υλικό Χαρτιά, μολφβια. 

Ρροετοιμαςία Ψα παιδιά χωρίηονται ςε 5 ομάδεσ ι λιγότερεσ, ανάλογα με τθ 
δφναμθ του τμιματοσ. Θ αίκουςα προετοιμάηεται για ομαδικι 
εργαςία. 

Οδθγίεσ βιμα-βιμα Ειςαγωγι (10 λεπτά) 
Ποιράηουμε ςτισ ομάδεσ τισ ιςτορίεσ, μία ςε κάκε ομάδα και 
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εξθγοφμε ςτα παιδιά πωσ πρόκειται για πραγματικζσ ιςτορίεσ που 
ηθτοφν λφςθ. 
Επεξεργαςία περιπτϊςεων (35 λεπτά χωρίσ διακοπι ι 5 λεπτά για 
κάκε βιμα) 
Χε κάκε ομάδα επίςθσ δίνουμε φφλλο με τα βιματα τθσ μεκόδου 
επίλυςθσ προβλιματοσ και τα εξθγοφμε. εκακαρίηουμε πωσ μασ 
ενδιαφζρει θ λφςθ του προβλιματοσ, αλλά και θ διαδικαςία τθσ: 
1ο βιμα: Σριςμόσ και αναπαράςταςθ του προβλιματοσ 
2ο βιμα: Χχεδιαςμόσ ςτρατθγικισ για τθν επίλυςθ 
3ο βιμα: Σργάνωςθ πλθροφοριϊν 
4ο βιμα: Ξατανομι πθγϊν πλθροφόρθςθσ 
5ο βιμα: Υαρακολοφκθςθ – ζλεγχοσ 
6ο βιμα: Αξιολόγθςθ.  
Χτο βιμα τθσ αξιολόγθςθσ, δίνουμε ςτα παιδιά τθ ςυνζχεια τθσ κάκε 
περίπτωςθσ και ηθτοφμε να τθ ςυμπεριλάβουν ςτθν αξιολόγθςι τουσ. 

Συμπεράςματα -- 
Αξιολόγθςθ   

 Ανακοίνωςθ ςτθν ολομζλεια (3 λεπτά για κάκε ομάδα) 
 Χυηιτθςθ (προτάςεισ) (30 λεπτά) 
 Υοια είναι τα αίτια τθσ δθμιουργίασ προκαταλιψεων και 

ςτερεότυπων; 

 Υϊσ είναι δυνατόν να αντιλθφκοφμε τισ προκαταλιψεισ και τα 
ςτερεότυπά μασ; 

 «ζνοσ ιμθν…» το ευαγγζλιο τθσ κρίςεωσ ςιμερα 
 Θ χριςτιανικι παράδοςθ κεωρεί κάκε άλλον ωσ αδελφό. Ππορεί 

να ιςχφςει αυτό για οποιονδιποτε; 
 Υοιοσ είναι ο ξζνοσ ςτθν κακθμερινότθτά μασ; 

 Σ ξζνοσ ςτα ανκρϊπινα δικαιϊματα 
Ρθγζσ  5 μελζτεσ περίπτωςθσ (ςτο παράρτθμα) 

Πατκαίου 25, 31 – 46 
Άρκρα από τα δικαιϊματα του παιδιοφ (ςτο παράρτθμα) 

Συμβουλζσ προσ τον 
διδάςκοντα 

 Εναλλακτικά, ο διδάςκων, αντί να δϊςει περιπτϊςεισ για εργαςία, 
μπορεί να ηθτιςει από τισ ομάδεσ να βρουν ςχετικζσ με το κζμα 
ιςτορίεσ από τθν εμπειρία τουσ και να δθμιουργιςουν δικζσ τουσ 
υποκζςεισ, που μποροφν να λφςουν ςτισ ίδιεσ ομάδεσ, ι 
ανταλλάςςοντάσ τισ. 

 Αντί για ιςτορίεσ, μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν εικόνεσ ι 
φωτογραφίεσ, για τισ οποίεσ καλοφμε τα παιδιά να βρουν τθν 
ιςτορία που περιγράφουν. Εναλλακτικά μποροφμε να ηθτιςουμε 
από τα παιδιά να «ντφςουν» τθν εικόνα με μουςικι. 

 Πποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε τθν ίδια άςκθςθ με μία 
υπόκεςθ εργαςίασ, μία ιςτορία. Χ’ αυτι τθν περίπτωςθ μποροφμε 
είτε να ανακζςουμε όλα τα βιματα ςε κάκε ομάδα και να ζχουμε 
λφςεισ για τισ οποίεσ κα ςυηθτιςουμε ςτθ ςυνζχεια, είτε να 
ανακζςουμε ζνα βιμα ςε κάκε ομάδα. 

 Χρειάηεται ιδιαίτερθ προςοχι αν οι ιςτορίεσ αντιςτοιχοφν ςε 
μακθτζσ τθσ τάξθσ. Σ διδάςκων ς’ αυτι τθν περίπτωςθ καλό είναι 
να αποφαςίςει αν κα αναφερκεί ςε πραγματικά ηθτιματα ι αν κα 
το αποφφγει. Ανάλογα με τθ ςφνκεςθ τθσ τάξθσ και τθ ςχζςθ του 
διδάςκοντοσ μ’ αυτιν, κάκε απόφαςθ είναι δυνατι. Υαρόμοια, ο 
διδάςκων μπορεί να αςχολθκεί με πραγματικά περιςτατικά τθσ 
τάξθσ ςτθ ςυηιτθςθ. 
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ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ 

Ρραγματικζσ ιςτορίεσ για μελζτθ περίπτωςθσ 

1. Θ Ελζνθ ζπεςε ςτον δρόμο τθσ επιςτροφισ από το ςχολείο. Αιςκάνκθκε πωσ χρειαηόταν 

βοικεια για να ςθκωκεί και να φτάςει ωσ το ςπίτι και ιλπιηε να περάςει κάποιοσ να τθ 

βοθκιςει. Τταν όμωσ ζνασ μελαψόσ άνδρασ με μακρφ μοφςι τθ ρϊτθςε αν χρειαηόταν 

βοικεια, θ Ελζνθ τρόμαξε, γιατί τθσ ιρκαν ςτο μυαλό οι εικόνεσ των τρομοκρατϊν που 

είχε δει ςτθν τθλεόραςθ. Πουρμοφριςε πωσ δεν είχε ανάγκθ από βοικεια και 

απομακρφνκθκε κουτςαίνοντασ όςο πιο γριγορα μποροφςε.  

2. Σ Γιάννθσ είναι νζοσ μακθτισ ςτθν τάξθ. Ξάκεται ςε αναπθρικό καροτςάκι και γι’ αυτό 

ζβαλαν ράμπα ςτισ ςκάλεσ ειςόδου ςτο ςχολείο και κατζβαςαν τθν τάξθ του ςτο 

ιςόγειο. Ψα παιδιά του κάνουν παρζα ςτθν τάξθ και ςτα διαλείμματα, αλλά 

προβλθματίηονται γιατί  ξζρουν πωσ δεν μπορεί να ςυμμετάςχει ςτα παιχνίδια τουσ. Ενϊ 

δεν κζλουν να τον βλζπουν μόνο του ςτο διάλειμμα και κα ‘κελαν να του κάνουν παρζα, 

κάκε φορά που τον κάλεςαν να πάνε βόλτα το απόγευμα, εκείνοσ αρνικθκε, λζγοντασ 

πωσ κάτι άλλο είχε να κάνει. 

3. Σ Λάκωβοσ είναι νζοσ μακθτισ ςτο ςχολείο. Τλοι τον ρωτοφν από που είναι. Ζχει 

βαρεκεί να απαντάει. ζρει πωσ των ρωτοφν επειδι είναι μαφροσ. Τταν λζει πωσ είναι 

Ζλλθνασ, ςυνικωσ οι άλλοι ςυνεχίηουν: «Τχι, από που είςαι πραγματικά; Υοια είναι θ 

πραγματικι ςου καταγωγι; Σ Λάκωβοσ ξζρει πωσ είναι Ζλλθνασ, γεννικθκε ςτθ χϊρα, 

ζχει μάλιςτα και ελλθνικό διαβατιριο. Σι γονείσ του ζχουν καταγωγι από τθν 

Ξαραϊβικι. Σ Λάκωβοσ ζχει πάει μια φορά εκεί, αλλά θ Ελλάδα είναι το ςπίτι του. 

4. Θ Ράντια δεν είναι πολφ κοινωνικι, φαίνεται τθσ αρζςει περιςςότερο να ακοφει και να 

ςκζφτεται παρά να μιλάει. Ξοιτάηει πάντοτε ςαν απορθμζνθ, τα μάτια τθσ φαίνονται 

τεράςτια πίςω από τα μεγάλα γυαλιά με τουσ χοντροφσ φακοφσ. Θ Ράντια γίνεται ςτόχοσ 

πειραγμάτων, κυκλοφοροφν ιςτορίεσ και φιμεσ γι’ αυτιν, μερικά παιδιά τθν 

παρατθροφν και ςχολιάηουν μεταξφ τουσ, πϊσ κάκεται, πϊσ κινείται, κάκε τθσ κίνθςθ.   

Εκείνθ δεν αντιδρά, δεν επιτίκεται, απλά φεφγει. Υριν από μερικζσ μζρεσ, θ φιλόλογοσ 

ζβαλε το Γιϊργο να παρουςιάςει μια ζκκεςι τθσ που ιταν πολφ καλι και ςτθν τάξθ 

ζγινε χαμόσ από γζλια και πειράγματα. Σ Γιϊργοσ όμωσ, εντυπωςιάςτθκε από τθν 

ζκκεςθ και ςκζφτθκε πωσ κανείσ ςτθν τάξθ δεν ιξερε τθ Ράντια κακόλου. Τμωσ, όςεσ 

φορζσ προςπάκθςε να τθσ μιλιςει, εκείνθ τον απζφυγε με κάκε τρόπο.  

Οι ςυνζχειεσ των ιςτοριϊν, τι ζγινε ςτθν πραγματικότθτα 

1. Σ άνδρασ ςτενοχωριζται αλλά δεν εκπλιςςεται. Ζχει παραιτθκεί πια από τθν προςπάκεια 

να πείςει τουσ άλλουσ για τον εαυτό του. Αιςκάνεται πωσ κα πάει χαμζνθ θ ενζργεια.  

2. Ψα παιδιά αποφάςιςαν να κάνουν μια ανοιχτι ςυηιτθςθ με το Γιάννθ, να μάκουν τι 

ςυμβαίνει. Τταν ο Γιάννθσ κατάλαβε πωσ τον ρωτάνε από ενδιαφζρον και όχι από οίκτο, 

τουσ μίλθςε για τισ δυςκολίεσ που αντιμετωπίηει όποτε βγαίνει ςτον δρόμο. Ξλειςμζνα ι 
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ςτενά πεηοδρόμια, ςκαλιά ςτισ πλατείεσ και ςτα καταςτιματα κάνουν ςχεδόν αδφνατθ τθν 

πρόςβαςι του. Ψα παιδιά αποφάςιςαν πωσ αν επιμείνουν όλοι μαηί, μποροφν να βρουν 

κάποια λφςθ. 

3. Σ Λάκωβοσ δεν είναι ςίγουροσ αν κα πρζπει να προςπακιςει να πείςει τουσ ςυμμακθτζσ του 

πωσ είναι Ζλλθνασ –γιατί άραγε είναι δικό του πρόβλθμα πωσ κάποιοι είναι ςτενόμυαλοι; 

Ψελικά, φζρνει ςτο ςχολείο το διαβατιριό του, για να τουσ αποδείξει πωσ είναι Ζλλθνασ 

όπωσ κι εκείνοι, ανεξάρτθτα από το χρϊμα του. 

4. Σ Γιϊργοσ πείςμωςε και το κουβζντιαςε ςτθν παρζα.  Θ Γεωργία και θ Ραυςικά όμωσ, τα 

κατάφεραν με πολλι προςπάκεια. Είδαν πωσ ιταν δφςκολο να πείςουν τθ Ράντια πωσ 

ενδιαφζρονταν πραγματικά γι’ αυτιν και δεν ικελαν να μάκουν κι άλλα για να τθν 

πειράξουν περιςςότερο. Ψο ηιτθμα πιρε διαςτάςεισ ςτθν παρζα. Ψα παιδιά ζμακαν πωσ θ 

ςυμπεριφορά τουσ λζγεται bulling, πωσ δεν είναι απλό πράγμα, πωσ ςτθν πράξθ, ακόμα κι οι 

λζξεισ  μποροφν να γίνουν άςκθςθ βίασ. Χκζπτονται να ηθτιςουν ςε κάποιον από τουσ 

κακθγθτζσ να το ςυηθτιςουν ςτθν τάξθ.  

Χάρτθσ των Δικαιωμάτων του Ραιδιοφ  

(ςχετικά αποςπάςματα) 
 

Άρκρο 12: ελευκερία γνϊμθσ 

Σα παιδιά ζχουν δικαίωμα να εκφράηουν ελεφκερα τισ απόψεισ τουσ. Οι μεγάλοι πρζπει να 

ακοφν και να παίρνουν ςοβαρά υπόψθ τουσ τθ γνϊμθ  των παιδιϊν για κζματα που τα 

αφοροφν, ανάλογα με τθν θλικία και τθν ωριμότθτά τουσ. 

Άρκρο 13: ελευκερία ζκφραςθσ 

Σα παιδιά ζχουν δικαίωμα να αναηθτοφν, να μακαίνουν και να μεταδίδουν πλθροφορίεσ 

και ιδζεσ, και να εκφράηονται ελεφκερα, μζςα από τον γραπτό ι προφορικό λόγο, τθν τζχνθ 

ι άλλουσ τρόπουσ, αρκεί να ςζβονται τα δικαιϊματα των άλλων. 

Άρκρο 14: ελευκερία ςκζψθσ και κρθςκείασ 

Σα παιδιά ζχουν δικαίωμα να ςκζφτονται και να πιςτεφουν ελεφκερα, κακϊσ και να 

αςκοφν τθ κρθςκεία τουσ, εφόςον αυτό δεν εμποδίηει τουσ άλλουσ ανκρϊπουσ από το να 

απολαμβάνουν τα δικαιϊματά τουσ. Οι γονείσ κα πρζπει να κακοδθγοφν τα παιδιά τουσ ς’ 

αυτά τα ηθτιματα. 

Άρκρο 30: μειονότθτεσ 

Σα παιδιά που ανικουν ςε εκνικζσ, γλωςςικζσ ι κρθςκευτικζσ μειονότθτεσ, ζχουν 

δικαίωμα να ζχουν τθ δικι τουσ πολιτιςτικι ηωι, να χρθςιμοποιοφν τθ γλϊςςα τουσ και να 

αςκοφν τθ κρθςκεία τουσ.  
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Παράδειγμα 4 

Τάξθ Γ’ Γυμναςίου 

Διδακτικι Ενότθτα 2. Το ηιτθμα τθσ κρθςκείασ ςτθ ςφγχρονθ 
Ευρϊπθ 
Ii. Αναηθτιςεισ και ςυμπεριφορζσ -  Θ κρθςκευτικι πίςτθ ωσ 
ιδιωτικι υπόκεςθ – Αναβίωςθ τθσ κρθςκευτικότθτασ 

Μζκοδοσ Ραιχνίδι ρόλων – κακοδθγοφμενθ ςυηιτθςθ 

Χρόνοσ Δφο διδακτικζσ ϊρεσ 

Τίτλοσ Θ φίλθ μου θ Αϊςζ 

Ρεριγραφι, κζματα  Χτθ ςφγχρονθ Ελλάδα, θ κρθςκευτικι πίςτθ κεωρείται ολοζνα και 
περιςςότερο ωσ ιδιωτικι υπόκεςθ, όπωσ και ςτθν κεντρικι Ευρϊπθ. 
Υόςο ζτοιμθ είναι θ ελλθνικι κοινωνία γι’ αυτι τθν αλλαγι; Υοιεσ 
είναι οι προεκτάςεισ τθσ πολυπολιτιςμικότθτασ ςτο κοινωνικό και 
κρθςκευτικό τθσ κομμάτι; Υόςο θ κρθςκεία παίηει ρόλο ςτισ 
ανκρϊπινεσ ςχζςεισ; Χτο γάμο; 

Στόχοι Σι μακθτζσ: διαπιςτϊνουν τισ αντιφάςεισ ςτον τρόπο που οι 
κοινωνίεσ αντιμετωπίηουν τθ κρθςκεία, αναγνωρίηουν και κρίνουν τισ 
ςφγχρονεσ μορφζσ κρθςκευτικότθτασ 

Υλικό Πολφβια, χαρτιά, κάρτεσ ρόλων 

Ρροετοιμαςία Θ τάξθ κα εργαςτεί ςε ομάδεσ, θ αίκουςα διαμορφϊνεται ανάλογα. 
Ψο παιχνίδι ρόλων απαιτεί χϊρο, κατά προτίμθςθ ςτο  μζςον τθσ 
τάξθσ, με τζςςερισ καρζκλεσ ςε κφκλο. 

Οδθγίεσ βιμα-βιμα Ειςαγωγι (10 λεπτά) 
Σι μακθτζσ χωρίηονται ςε 5 ομάδεσ 
Θ υπόκεςθ εργαςίασ δεν παρουςιάηεται ςτα παιδιά, κα βρουν το 
μζροσ τουσ ςτισ κάρτεσ: Σ μεγάλοσ αδελφόσ τθσ Ζφθσ, μακιτριασ τθσ 
Γ’ Γυμναςίου, ο Αλζξθσ, 22 χρονϊν, φοιτθτισ ςτο πτυχίο, ανακοινϊνει 
ενϊπιον όλθσ τθσ οικογζνειασ (πατζρα, μθτζρασ και Ζφθσ) ότι ζχει 
ςχζςθ με τθν Αϊςζ, 19 χρονϊν, πρωτοετι ςτθ Χχολι του. Θ ΑΝςζ είναι 
ελλθνίδα, μουςουλμάνα, από τθν Ξομοτθνι. 
Εργαςία ςε ομάδεσ (20 λεπτά) 
Δίνεται τυχαία μία κάρτα ςε κάκε ομάδα (Υατζρασ, Πθτζρα, Αλζξθσ, 
Ζφθ, Αϊςζ). 
Ξάκε ομάδα αντιμετωπίηει το ηιτθμα ανάλογα με τον ρόλο που τθσ 
ζχει δοκεί και εξοπλίηει με επιχειριματα ζνα μζλοσ τθσ που κα λάβει 
μζροσ ςτο παιχνίδι ρόλων. 
Θ ομάδα τθσ Αϊςζ προετοιμάηεται για μια παρόμοια ςυηιτθςθ ςτο 
ςπίτι τθσ. 
Υαιχνίδι ρόλων (5 λεπτά) 
Χυμμετζχουν τα 4 μζλθ τθσ οικογζνειασ. Θ ομάδα τθσ Αϊςζ ςθμειϊνει 
τα ςτοιχεία τθσ ςυηιτθςθσ, για να απαντιςει ςτθ ςυνζχεια. 
Υρϊτθ αξιολόγθςθ (10 λεπτά) 
Σι μακθτζσ που ζπαιξαν τουσ ρόλουσ, περιγράφουν τα 
ςυναιςκιματα, τισ δυςκολίεσ τουσ  κλπ 
Γίνεται ζνασ πρϊτοσ γφροσ εντυπϊςεων. 

Συμπεράςματα -- Χυηιτθςθ (30 λεπτά) 
Χτθ ςυηιτθςθ μετζχει όλθ θ τάξθ. Σ διδάςκων τθν κακοδθγεί με τισ 
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Αξιολόγθςθ   παρακάτω ερωτιςεισ: 
Ψα επιχειριματα που ακοφςτθκαν, ιταν παρόμοια μ’ αυτά που κα 
ακοφγονταν ςε μια οικογζνεια ςτθν Ελλάδα; 
Ζμοιαηαν μ’ αυτά που λζγονται ςτο ςπίτι ςασ; 
που  ιταν διαφορετικι θ ςυηιτθςθ αν θ Αϊςζ ιταν κακολικι; 
Κα ιταν διαφορετικι θ ςυηιτθςθ αν ςτθ κζςθ του Αλζξθ ιταν 
γυναίκα και ανακοίνωνε ότι ζχει ςχζςθ με Πουςουλμάνο; 
Υιςτεφετε πωσ τζτοιου είδουσ ςυηθτιςεισ είναι πικανζσ ςιμερα, ι 
ανικουν ςε παλαιότερεσ εποχζσ; 
Πποροφμε να φτιάξουμε ζναν κατάλογο από τρόπουσ κα βοθκοφςαν 
να ξεπεραςτοφν τζτοιου είδουσ προβλιματα; Ψι κα περιείχε; 

Συμβουλζσ προσ τον 
διδάςκοντα 

 Αυτόσ που παίηει κάποιο ρόλο δεν πρζπει απαραίτθτα να ζχει το 
φφλο του ρόλου 

 Αν τα παιδιά δεν είναι εξοικειωμζνα με παιχνίδια ρόλων, 
χρειάηεται να δϊςουμε τθν περιγραφι τθσ διαφοράσ τουσ με 
τθν θκοποιία και το κζατρο. Τταν κάποιοσ παίηει ζνα ρόλο, 
παραμζνει ο εαυτόσ του, και παρουςιάηει ζνα ρόλο ι μια 
κατάςταςθ εκ των προτζρων περιγραμμζνθ. Δεν καλείται να 
ενςαρκϊςει ζνα πρόςωπο διαφορετικό από τον ίδιον. Γι’ αυτό, 
δεν ζχει  ςθμαςία θ δραματοποιθμζνθ κίνθςθ, αλλά 
περιςςότερο θ παρουςίαςθ και θ διερεφνθςθ του ρόλου ι τθσ 
κατάςταςθσ. 

 Πετά το παιχνίδι ρόλων, δεν είναι πρόβλθμα να μεςολαβιςει το 
διάλειμμα 

 Αξίηει να προςπακιςουν τα παιδιά να καταλάβουν τθ κζςθ, 
τουσ φόβουσ και τα επιχειριματα του προςϊπου που μελετοφν. 

 Ψο ίδιο το παιχνίδι ρόλων είναι απλϊσ εργαλείο ενςυναίςκθςθσ, 
δεν είναι το κεντρικό μζροσ του μακιματοσ. Βοθκιςτε τα παιδιά 
να μθ μείνουν ςτουσ ρόλουσ τουσ μετά το παιχνίδι. 

 Θ άςκθςθ αυτι μπορεί να γίνει μετά τθν εναςχόλθςθ με 
παρόμοια κζματα, όπωσ είναι το ηιτθμα του καλφμματοσ του 
κεφαλιοφ ςτισ μουςουλμάνεσ. 

 
Κάρτεσ ρόλων 

 

ΑΛΕΞΘΣ (22 ετϊν, ςτο πτυχίο τθσ ςχολισ του) 

Ζχετε αποφαςίςει  να ανακοινϊςετε ςτθν οικογζνεια πωσ ζχετε ςχζςθ με τθν Αϊςζ, 19 

χρονϊν,  πρωτοετι ςτθ ςχολι ςασ, ελλθνίδα, μουςουλμάνα από τθν Ξομοτθνι. 

Ανακοινϊνετε το νζο και λζτε ςτθν οικογζνειά ςασ πωσ θ ςχζςθ είναι ςοβαρι.  Υροςπακείτε 

να υπεραςπιςκείτε τθν απόφαςι ασ και να επιχειρθματολογιςετε ςτο ότι είςτε ζτοιμοσ να 

αντιμετωπίςετε τισ προκαταλιψεισ και  τα ςτερεότυπα που αφοροφν ςε μια ςχζςθ ανάμεςα 

ςε δφο νζουσ ανκρϊπουσ, όςο διαφορετικι κι αν είναι θ κρθςκευτικι τουσ παράδοςθ.  

Υιςτεφετε πωσ οι κρθςκευτικζσ ςασ διαφορζσ δεν είναι πρόβλθμα. 

ΜΘΤΕΑ  

Σ  γιοσ ςασ ο Αλζξθσ, 22 χρονϊν φοιτθτισ, ςασ ανακοινϊνει πωσ ζχει ςχζςθ με τθν Αϊςζ, 

που είναι μουςουλμάνα. 

Αγαπάτε πολφ το γιό ςασ, αλλά δεν καταλαβαίνετε γιατί να ςασ το κάνει εςάσ αυτό. 
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Ωποςτθρίηετε τον ςφηυγό ςασ ςε ότι λζει. Δεν ςασ πάει να απειλιςετε τον γιό ςασ, αυτό που 

ςασ κοςτίηει περιςςότερο είναι ο πόνοσ που ςασ  προκαλεί το γεγονόσ. Υιςτεφετε πωσ μια 

τζτοια ςχζςθ δεν ζχει μζλλον και πωσ ο γιοσ ςασ κα υποφζρει. 

ΕΦΘ (μακιτρια τθσ Γ’ Γυμναςίου) 

Σ αδελφόσ ςασ ο Αλζξθσ, 22 χρονϊν ζχει ςχζςθ με τθν Αϊςζ που είναι μουςουλμάνα.  

Γενικά, δεν ςασ πολυενδιαφζρει θ ηωι του αδελφοφ ςασ, ζχετε μεγάλθ διαφορά θλικίασ και 

διαφορετικι ηωι. Ωπεραςπίηεςτε το δικαίωμα των ανκρϊπων να ζχουν ότι ςχζςεισ κζλουν, 

ο ζρωτασ δεν κοιτά διαφορζσ. Αν και το γεγονόσ είναι cool, ςκζφτεςτε πωσ μπορεί να 

προκφψουν και προβλιματα. Δείχνετε τθ ςυμπαράςταςι ςασ ςτον αδελφό ςασ. 

ΡΑΤΕΑΣ 

Σ γιοσ ςασ ο Αλζξθσ, 22 χρονϊν, φοιτθτισ ςτο πτυχίο, ςασ ανακοινϊνει πωσ ζχει ςχζςθ με 

τθν Αϊςζ, που είναι μουςουλμάνα. 

Ζχετε τθν εξουςία ςτο ςπίτι και δεν εγκρίνετε τθ ςχζςθ του γιου ςασ. Κεωρείτε πωσ αυτι θ 

ςχζςθ ξεπερνάει τα όρια και ςασ νοιάηει και τι κα πει ο κόςμοσ. Δεν κεωρείτε τον εαυτό ςασ 

βακειά κρθςκευόμενο, αλλά το να ζχει ο γιοσ  ςασ ςχζςθ με γυναίκα άλλθσ κρθςκείασ είναι 

κάτι διαφορετικό. Αντιμετωπίηετε το γιο ςασ επικετικά. 

ΑΪΣΕ (19 χρόνων, φοιτιτρια ςτθ ςχολι του Αλζξθ) 

Γεννθκικατε και μεγαλϊςατε ςτθν Ξομοτθνι. Είςτε μουςουλμάνα. Χτθν πόλθ ςασ είχατε 

φίλουσ χριςτιανοφσ και μουςουλμάνουσ, δεν αντιμετωπίςατε ποτζ πρόβλθμα λόγω τθσ 

κρθςκείασ ςασ. Θ οικογζνειά ςασ είναι ςυνειδθτοί μουςουλμάνοι, αλλά υπάρχει χαλαρι 

ςχζςθ με κάποιεσ από τισ παραδόςεισ. Για παράδειγμα, το αν οι γυναίκεσ τθσ οικογζνειασ 

φοροφν κάλυμμα ςτο κεφάλι ι όχι, είναι κζμα δικισ τουσ επιλογισ.  

ζρετε πωσ ο Αλζξθσ κα ανακοινϊςει τθ ςχζςθ ςασ ςιμερα ςτο ςπίτι του, εςείσ το ζχετε πει 

ςτουσ δικοφσ ςασ από το τθλζφωνο και ζχετε ςυμφωνιςει πωσ κα τα πείτε διεξοδικά όταν 

πάτε ςτο ςπίτι, ςτισ διακοπζσ. Υεριμζνετε όμωσ αντιδράςεισ. 
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6. ΩΟΣΥΣΛΩΡΨΑΧ ΨΣ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑ ΧΥΣΩΔΩΡ 
 

Θ υλοποίθςθ του νζου Υρογράμματοσ Χπουδϊν ςτα Κρθςκευτικά ςτθρίηεται ςτον 

καλό ςχεδιαςμό και τον ακριβι μεταςχθματιςμό των Κεματικϊν Ενοτιτων (ΚΕ) ςε 

διδακτικζσ ϊρεσ.  Σι νζεσ μζκοδοι διδαςκαλίασ που προτείνονται εδϊ δεν αναιροφν 

τθν αξία τθσ κλαςικισ διδαςκαλίασ, όπωσ τθ γνωρίηουμε ωσ ςιμερα. Δεν αφινουν, 

όμωσ, το μάκθμα ςτθν αποκλειςτικότθτά τθσ. 

Για τθν οργάνωςθ των μακθμάτων μασ με βάςθ τισ διδακτικζσ ϊρεσ χρειάηεται 

προετοιμαςία και κυρίωσ ςυνεργαςία. Ζχουμε πολφ υλικό, μεκόδουσ και εμπειρία 

ςτθ διδαςκαλία των Κρθςκευτικϊν ωσ ςιμερα. Τλα αυτά, χρειάηεται να τα 

διαμορφϊςουμε κατάλλθλα, ϊςτε να ςυναντιςουμε τα ενδιαφζροντα, αλλά και τισ 

αγωνίεσ των μακθτϊν μασ, να προςφζρουμε δρόμουσ και τρόπουσ ανακάλυψθσ 

που διευκολφνουν τα παιδιά να μακαίνουν. 

Είναι αναγκαίο ο ςχεδιαςμόσ διδαςκαλίασ μιασ ΚΕ να είναι ενταγμζνοσ ςτον 

ευρφτερο -ετιςιο ι τριμθνιαίο- προγραμματιςμό, όπωσ και θ πορεία διδαςκαλίασ 

ςε κάκε διδακτικό δίωρο να υπθρετεί αρμονικά τθ ΚΕ ςτθν οποία ανικει. Πε αυτό 

το πρίςμα, κάκε ΚΕ ενότθτα πρζπει να αντιμετωπίηεται ςαν δομθμζνο ςφνολο που 

χαρακτθρίηεται από ιςορροπίεσ τόςο εςωτερικά όςο και ςτθ διαςφνδεςι τθσ με τισ 

άλλεσ ΚΕ. Ζτςι, πρζπει να αποφεφγονται αδικαιολόγθτεσ τροποποιιςεισ, 

υπερβάςεισ και κακυςτεριςεισ που ενδζχεται να δθμιουργιςουν κενά και 

ελλείψεισ ι να ακυρϊςουν τθ διδακτικι λογικι του ΥΧ.  

Εκτόσ από τισ όποιεσ προδιδακτικζσ ενζργειεσ του εκπαιδευτικοφ, θ  υλοποίθςθ 

του νζου ΥΧ προχποκζτει τθν ενεργό ςυμμετοχι των μακθτϊν ςτισ διαδικαςίεσ του 

μακιματοσ. Σ καλφτεροσ τρόποσ για να το πετφχουμε, είναι ο άρτιοσ ςχεδιαςμόσ 

κάκε διδακτικοφ δίωρου. Τςο καλφτερα ζχουμε ςχεδιάςει κάκε διδακτικό δίωρο, 

τόςο πιο αςφαλείσ κα αιςκανόμαςτε ςτθν εφαρμογι του και όςο πιο άρτια ζχουμε 

υπολογίςει το περιεχόμενο και τον χρόνο κάκε μζρουσ του μακιματοσ (π.χ. 

ειςαγωγι, διευκρινιςεισ, εργαςίεσ, ςυηιτθςθ, αξιολόγθςθ) τόςο πιο γόνιμα κα 

κυλιςει το μάκθμα. Σ καλφτεροσ τρόποσ για να γίνει αυτό είναι να φρντίςουμε να 

δθμιουργιςουμε ζνα χρονοδιάγραμμα για κάκε διδακτικό δίωρο. Είναι αυτονόθτο 

ότι το χρονοδιάγραμμα μπορεί να αλλάξει και να προςαρμοςτεί ςτισ ιδιαίτερεσ 

ανάγκεσ κάκε τάξθσ και κζματοσ. 

Υαράδειγμα: 

1ο δίωρο 

15 λεπτά: Ειςαγωγι ςτο κζμα – προκζρμανςθ (άςκθςθ) 

25 λεπτά: Αφόρμθςθ (καταιγιςμόσ ιδεϊν, ςυηιτθςθ με κζμα τι γνωρίηω ι/και 

ενδιαφζροντα ςθμεία ι/και τι κα ικελα να μάκω ι/και ςχζςθ με το 

ςιμερα) 



Σδθγόσ Εκπαιδευτικοφ ςτα Κρθςκευτικά Δθμοτικοφ και Γυμναςίου 

184 

 

Διάλειμμα 

30 λεπτά: Άςκθςθ  

10 λεπτά: Χυηιτθςθ – ςυμπεράςματα 1ου δίωρου 

5 λεπτά: Ατομικι αξιολόγθςθ 

Επόμενα δίωρα 

10 λεπτά: Χφνδεςθ με το προθγοφμενο δίωρο 

35 λεπτά: Άςκθςθ 

Διάλειμμα 

30 λεπτά: Άςκθςθ ι ςυηιτθςθ 

10 λεπτά: Χυμπεράςματα δίωρου 

5 λεπτά: Ατομικι αξιολόγθςθ 

Σελευταίο δίωρο 

10 λεπτά: ςφνδεςθ με το προθγοφμενο δίωρο 

35 λεπτά: άςκθςθ 

Διάλειμμα 

30 λεπτά: Ψελικζσ παρουςιάςεισ – τελικι ςυηιτθςθ 

10 λεπτά: Χυμπεράςματα, τελικι αξιολόγθςθ ενότθτασ 

5 λεπτά: Ατομικι αξιολόγθςθ 

Χτθν πορεία διδαςκαλίασ μποροφμε να ακολουκιςουμε τα παρακάτω βιματα: 

Αφόρμθςθ - Διερεφνθςθ - Διάλογοσ - Χυμπεράςματα - Αξιολόγθςθ - Υράξθ 

Αφόρμθςθ 

Θ ειςαγωγι ςτο κζμα που πρόκειται να ερευνιςουμε μπορεί να γίνει: 

 Πε ςφντομθ περιγραφι των κυριότερων ςθμείων από τον εκπαιδευτικό 

 Πε παρουςίαςθ ςφντομου οπτικοακουςτικοφ υλικοφ που να διεγείρει το 

ενδιαφζρον των παιδιϊν 

 Πε τθν αφιγθςθ μιασ ιςτορίασ, τθν ακρόαςθ ενόσ τραγουδιοφ, ενόσ ποιιματοσ, τθν 

παρουςίαςθ μιασ εικόνασ, ενόσ βιβλίου κλπ. 

 Πε τθ χριςθ περιςςότερων από τα παραπάνω, οπότε και δίνονται ςε ομάδεσ προσ 

διερεφνθςθ 

 Πε τθν πρόςκλθςθ ςτα παιδιά να ςκεφτοφν και να αναφζρουν ςχετικά με το κζμα 

ιςτορίεσ, κείμενα, ποιιματα, τραγοφδια, εικόνεσ, βιβλία κλπ. που γνωρίηουν (Σι 

προτάςεισ των παιδιϊν μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςτισ αςκιςεισ ςτθ ςυνζχεια) 

Διερεφνθςθ 

Θ διερεφνθςθ του κεντρικοφ κζματοσ και των υποκεμάτων, γίνεται μζςω των 

αςκιςεων. Είναι ουςιαςτικό, τα παιδιά να ανακαλφπτουν ατομικά, ςε ηεφγθ ι 

ομαδικά, με πρακτικό και εμπειρικό τρόπο, τα ςτοιχεία που ςυνκζτουν τθ γνϊςθ 

που χρειάηεται να αποκτιςουν, ϊςτε: να κατανοιςουν το κεντρικό κζμα και να 

αναπτφξουν κριτιρια ςτθν προςζγγιςι του, αλλά παράλλθλα να εκφράςουν τισ 
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ςκζψεισ, τθ γνϊμθ, τισ εμπειρίεσ και τα ςυναιςκιματά τουσ με ςυνεργατικοφσ 

τρόπουσ. Θ διερεφνθςθ γίνεται με πολλοφσ τρόπουσ (π.χ. με προφορικό λόγο, 

φφλλο εργαςίασ, ηωγραφικι, καταςκευζσ, μουςικι, κινιςεισ, μιμιςεισ, 

παρουςιάςεισ), οφτωσ ϊςτε να εμπλζκει ςτθ διαδικαςία όλουσ τουσ τρόπουσ 

ζκφραςθσ των παιδιϊν. 

Θ διερεφνθςθ προτείνεται να πραγματοποιείται με μεκόδουσ και 

παραδείγματα που υπάρχουν ςτον Σδθγό. 

Διάλογοσ 

Σ διάλογοσ αποτελεί τθν καρδιά του μακιματοσ. Βοθκά τα παιδιά αρχικά να 

μάκουν να εκφράηονται και να ακοφν τον άλλον, και μεταξφ άλλων, να μοιράηονται 

τισ ςκζψεισ και τισ εμπειρίεσ τουσ με τουσ ςυμμακθτζσ τουσ, να ςυγκροτοφν, να 

εκφράηουν  και να διαπραγματεφονται  τθ γνϊμθ τουσ, να ςυνειςφζρουν ςτθ 

ςυγκρότθςθ ςυμπεραςμάτων, να εξοικειϊνονται με τθν παρουςία διαφορετικϊν 

απόψεων, να παρουςιάηουν τισ απόψεισ των μελϊν τθσ ομάδασ -πλειοψθφοφςεσ ι 

μειοψθφοφςεσ- ςτθν ολομζλεια. Γι’ αυτό είναι απαραίτθτο ο διάλογοσ να γίνεται 

πρϊτα ςε ομάδεσ και μετά ςε ολομζλεια, ϊςτε να δίνεται θ δυνατότθτα ςε όλα τα 

παιδιά να εκφράηονται. Ψα παραπάνω δεν αναιροφν τθ δυνατότθτα ςυηιτθςθσ ςε 

ολομζλεια, αν δεν είναι θ μοναδικι μζκοδοσ διαλόγου ςτο μάκθμα.  

Πε τον διάλογο τα παιδιά εκκζτουν τισ απόψεισ τουσ, εκτίκενται όμωσ 

παράλλθλα και ςε διαφορετικζσ απόψεισ. Δεν είναι απαραίτθτο ο διάλογοσ να 

καταλιξει ςε ςυγκεκριμζνα ςυμπεράςματα κάκε φορά. Ψα ςυμπεράςματα 

ςυνοψίηονται με διαφορετικζσ τεχνικζσ. 

Σ διάλογοσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςε διαφορετικζσ ςτιγμζσ του μακιματοσ, 

ςτθν αρχι, ςτθ διαδικαςία διερεφνθςθσ ι ςτο τζλοσ, με τθν επιλογι διαφορετικϊν 

τεχνικϊν και μεκόδων διαλόγου. 

Συμπεράςματα 

Θ διαδικαςία των ςυμπεραςμάτων ςτθρίηεται ςτα προςδοκϊμενα μακθςιακά 

αποτελζςματα κάκε βαςικοφ κζματοσ. Σ εκπαιδευτικόσ, από τθν αρχι τθσ 

εναςχόλθςθσ τθσ τάξθσ με ζνα βαςικό κζμα, ζχει επιλζξει ποια από τα 

προςδοκϊμενα μακθςιακά αποτελζςματα αποτελοφν τον ςτόχο του.  

Ψα ςυμπεράςματα, λοιπόν, είναι μια διαδικαςία ελζγχου των προςδοκϊμενων 

μακθςιακϊν αποτελεςμάτων που μπορεί να γίνει με διάφορεσ τεχνικζσ: 

Γενικι ςυηιτθςθ και καταγραφι τουσ ςε πρακτικά, με τθν καταγραφι τουσ ςε 

πίνακεσ ςυμπεραςμάτων, με ερωτθματολόγιο, με καταιγιςμό ιδεϊν κ.ά. Χτθ 

διαδικαςία των ςυμπεραςμάτων μποροφν να παρουςιαςτοφν επίςθσ τα μερικά 

ςυμπεράςματα που βγικαν ςτθ διαδικαςία διερεφνθςθσ, αλλά και να εξαχκοφν 

κακ’ ομάδεσ και ςτθ φάςθ αυτι να γίνει θ ςφνκεςι τουσ.  
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Αξιολόγθςθ 

Θ αξιολόγθςθ προχωράει ζνα βιμα πζραν των ςυμπεραςμάτων. Χτθ φάςθ αυτι 

αξιολογείται μεν θ επιτυχία των ςτόχων τθσ κεματικισ ενότθτασ, αλλά  κυρίωσ, το 

κατά πόςο κάκε παιδί, ομαδικά και ατομικά ςχετίςτθκε με τθν ενότθτα.  

Θ αξιολόγθςθ τθσ ομαδικισ εργαςίασ ςτθν τάξθ μπορεί να γίνει με μία από τισ 

μεκόδουσ αξιολόγθςθσ (ερωτθματολόγιο, ιςτό, 4 γωνίεσ, διάγραμμα, δζντρο, 

ζκφραςθ γνϊμθσ, ςε ηεφγθ, με χιονοςτιβάδα, ανάταςθ χεριοφ, κατευκυνόμενθ 

ςυηιτθςθ κ. ά). Χε κάκε περίπτωςθ, χριςιμο είναι να κρατοφνται πρακτικά. 

Απαραίτθτο είναι να υπάρχει ατομικι αξιολόγθςθ από κάκε παιδί. Γι’ αυτό, 

είναι κρίςιμο να δίδεται λίγοσ χρόνοσ ςε κάκε μάκθμα, ϊςτε τα παιδιά να 

αποτυπϊνουν τθν προςωπικι τουσ διαδρομι ςτο μάκθμα, είτε ζχει προθγθκεί 

ομαδικι αξιολόγθςθ είτε όχι.  

Ζνασ από τουσ πιο γνωςτοφσ και αποτελεςματικοφσ τρόπουσ είναι θ χριςθ 

ατομικοφ θμερολογίου, που κάκε παιδί ςυμπλθρϊνει ςε κάκε μάκθμα.  

Θ ςυμπλιρωςθ μπορεί να γίνει με ςχετικι με το βαςικό κζμα ερϊτθςθ  που 

απευκφνει ο διδάςκων ςε όλθ τθν τάξθ και τα παιδιά απαντοφν ςτο θμερολόγιό 

τουσ, είτε με ερωτιςεισ που κάκε παιδί ζχει από τθν αρχι και απαντά ςε κάκε 

μάκθμα. (Υαραδείγματα ερωτιςεων:  τι ζμακα ςιμερα, τι νζο ανακάλυψα, θ γνϊμθ 

μου, μια ενδιαφζρουςα καινοφρια γνϊμθ, μου άρεςε – δεν μου άρεςε ςιμερα, τι 

προβλιματα αντιμετϊπιςα, άλλαξα γνϊμθ για…, διότι…, κ.ά). 

Ρράξθ 

Χτα επιμζρουσ κζματα, αλλά και ςτο ςφνολο του βαςικοφ κζματοσ, είναι 

χριςιμο να προτείνεται ςτα παιδιά να προχωριςουν ςε ςυγκεκριμζνεσ πράξεισ-

δραςτθριότθτεσ. Σι πράξεισ αυτζσ δεν είναι απαραίτθτο να υπάρχουν ςε κάκε κζμα, 

αλλά είναι απαραίτθτο να μθ λείπουν ςτθ διάρκεια τθσ χρονιάσ. Ανάλογα με τα 

ενδιαφζροντα διδάςκοντοσ και διδαςκομζνων, οι πράξεισ μπορεί να ποικίλουν (π.χ. 

μια επίςκεψθ, μια δράςθ, μια επαφι με άλλα παιδιά, οργανιςμοφσ, ι με τοπικό ι 

κοινωνικό παράγοντα ι μζςω δικτφου κ.ά). Υαραδείγματα τζτοιων δράςεων 

αναφζρονται ςτο Υρόγραμμα Χπουδϊν. 

 

6.1. Σργάνωςθ και ςχεδιαςμόσ τθσ διδαςκαλίασ 

Χτθ φάςθ προετοιμαςίασ τθσ διδαςκαλίασ, ο εκπαιδευτικόσ προγραμματίηει το 

διδακτικό ζργο και οργανϊνει τα βαςικά βιματα του ςχεδίου του. 

εκινϊντασ από το ΥΧ, αφοφ μελετιςει τουσ γενικοφσ ςτόχουσ του κφκλου 

ςπουδϊν και τθσ τάξθσ, κακϊσ και τισ αντίςτοιχεσ επικυμθτζσ μακθςιακζσ 

επάρκειεσ, επιλζγει το κατάλλθλο ςχιμα επαρκειϊν ςτθν υπό διαπραγμάτευςθ ΚΕ, 

με βάςθ το γενικό κζμα τθσ και τα επιμζρουσ ηθτιματα. Σρίηει τα μακθςιακά 

επίπεδα και τα ςτάδια επίτευξισ τουσ. Πε βάςθ αυτι τθ διάταξθ, προχωρεί ςτθν 
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επιλογι κατάλλθλων διδακτικϊν δραςτθριοτιτων αξιοποιϊντασ ποικιλία 

ςτρατθγικϊν και τεχνικϊν, πολλζσ από τισ οποίεσ αναφζρονται ς’ αυτόν τον Σδθγό. 

Υροςδιορίηει τον δικό του ρόλο ςτθ διδακτικι διεργαςία και παίρνει αποφάςεισ για 

τον τρόπο οργάνωςθσ τθσ τάξθσ, του χρόνου και του τόπου τθσ διδαςκαλίασ. 

Υαράλλθλα, επιλζγει και προετοιμάηει εκπαιδευτικό υλικό ι προγραμματίηει τθν 

αναηιτθςι του από τουσ μακθτζσ και τα απαιτοφμενα διδακτικά μζςα. Χε όλα τα 

επιμζρουσ βιματα, είναι ςθμαντικι θ εξαςφάλιςθ ποικιλίασ διδακτικϊν μζςων και 

τεχνικϊν που να αντιςτοιχοφν ςτθν ποικιλία των προςδοκϊμενων μακθςιακϊν 

αποτελεςμάτων.  

Ψόςο ςτο ςτάδιο τισ προετοιμαςίασ όςο ςτθν πραγματοποίθςθ τθσ 

διδαςκαλίασ, ο εκπαιδευτικόσ κα ιεραρχιςει ςτόχουσ, κα ορίςει τισ 

προαπαιτοφμενεσ γνϊςεισ, κα διακρίνει ςτθ νζα γνϊςθ τθ βαςικι και ςε ζνα 

ανϊτερο επίπεδο τθ μεταςχθματιςτικι, κα προγραμματίςει ςχιματα οργάνωςθσ 

τθσ τάξθσ, κα ςχεδιάςει τρόπουσ αξιολόγθςθσ, κα εξαςφαλίςει παρωκιςεισ ςε 

μακθτζσ που ζχουν προβλθματικά κίνθτρα μάκθςθσ και κα οργανϊςει 

δραςτθριότθτεσ που να αντιςτοιχοφν κλιμακωτά ςτα επίπεδα κατάκτθςθσ τθσ 

επιδιωκόμενθσ μάκθςθσ. Επιπλζον, ςτο ςτάδιο τθσ υλοποίθςθσ κα διαφοροποιιςει, 

όπου χρειάηεται, τα προςδοκϊμενα μακθςιακά αποτελζςματα, τον ρυκμό του 

μακιματοσ, τον βακμό δυςκολίασ των ερωτιςεων, τθν ανατροφοδότθςθ, τισ 

ομαδοποιιςεισ των μακθτϊν, τουσ τρόπουσ προςζλκυςθσ και διατιρθςθσ τθσ 

προςοχισ και κα κάνει εξατομικευμζνεσ παρεμβάςεισ. Τλα τα παραπάνω δεν είναι 

όςο δφςκολα φαίνονται, οφτε χρειάηονται ςτθν πράξθ περιςςότερο χρόνο απ’ ότι ωσ 

τϊρα. Σι νζεσ διδακτικζσ μζκοδοί μασ διευκολφνουν ςε όλα τα ςτάδια διδαςκαλίασ.  

Σ ςχεδιαςμόσ τθσ διδαςκαλίασ πρζπει να είναι εςτιαςμζνοσ και ξεκάκαροσ και 

να αναδεικνφει όχι μόνο τισ πρακτικζσ όψεισ τθσ διδαςκαλίασ μασ αλλά και το 

εκπαιδευτικό μασ ςκεπτικό. Ρα εξαςφαλίηει δθλαδι μιαν ιςορροπία μεταξφ πράξθσ 

και κεωρίασ, που αποτελεί βαςικό και χαρακτθριςτικό προαπαιτοφμενο του ΥΧ 

Διαδικαςίασ. Σ ςχεδιαςμόσ -όςο κι αν αρχικά μπορεί να μασ φαίνεται τεχνοκρατικόσ 

ι ςχολαςτικόσ- τελικά κα ευνοιςει όχι μόνον τθ ςυγκρότθςθ και τθ δόμθςθ τθσ 

διδαςκαλίασ μασ, αλλά και τον ζλεγχο των αποφάςεϊν μασ ι των αλλαγϊν και των 

τροποποιιςεων που κα χρειαςτεί πικανόν να κάνουμε. Υρόκειται για όψεισ του 

διδακτικοφ ζργου που αποκτοφν εξαιρετικι ςθμαςία όταν εργαηόμαςτε με ζνα ΥΧ 

«ανοικτό» ςτθν επιλογι δραςτθριοτιτων και διδακτικοφ υλικοφ. 

Εννοείται, βζβαια, πωσ ο ςχεδιαςμόσ δεν πρζπει να είναι άτεγκτοσ. Τςο κι αν 

βαςιηόμαςτε ςε αυτόν, ςυχνά κα χρειαςτεί να εμπιςτευτοφμε τθ «ςτιγμι» και τθν 

ζκπλθξθ και να προςαρμόςουμε τθ διδαςκαλία ςτθν ανταπόκριςθ και ςτισ 

αντιδράςεισ των μακθτϊν, που μπορεί να είναι διαφορετικζσ από τισ αναμενόμενεσ. 

Δεν μιλοφμε για μια ευκεία γραμμι, μια τυπικι άκροιςθ διαδοχικϊν εκπαιδευτικϊν 
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φάςεων ςε μια ακολουκία αυτόνομων μακθμάτων, αλλά για ςπειροειδι 

ανακφκλθςθ ςυνεχοφσ αναςχεδιαςμοφ. Σ εκπαιδευτικόσ ςτο ςτάδιο τθσ 

προετοιμαςίασ κα πάρει κρίςιμεσ αποφάςεισ για τθν οργάνωςθ τθσ διδαςκαλίασ, 

ενϊ ςτο ςτάδιο τθσ πραγματοποίθςθσ καλείται να εφαρμόςει, να αξιολογιςει και 

ανάλογα να επαναδιατυπϊςει το ςχζδιό του.  

Θ εμπειρία ζχει δείξει πωσ μασ διευκολφνει ςτον ςχεδιαςμό αλλά και ςτθ 

διδαςκαλία μασ θ υιοκζτθςθ μιασ φόρμασ, όπου εφκολα και γριγορα μποροφμε να 

ςυνκζτουμε το ςχεδιάγραμμα διδαςκαλίασ. Ωσ προσ τθ μορφι τθσ, μποροφμε να 

δθμιουργιςουμε τον δικό μασ τφπο-format ανάλογα με τισ ανάγκεσ μασ. 
 

Πίνακασ 6.1. Παράδειγμα φόρμασ ςχεδιαςμοφ 
 

ΚΕΠΑ ΠΑΚΘΠΑΨΣΧ:  

ΨΑΘ / ΨΠΘΠΑ:  

1. ΧΞΣΥΣΚΕΧΛΑ 

Διδακτικόσ ςτόχοσ:  

Υροςδοκϊμενα μακθςιακά 
αποτελζςματα: 

1. 
2. 
3. 

Επίπεδα επίτευξθσ: 

1. 
2. 
3. 

2. ΑΡΑΥΨΩΘ ΨΘΧ ΔΛΔΑΧΞΑΟΛΑΧ 

 Χρόνοσ Δραςτθριότθτεσ 
Διδακτικι 
μζκοδοσ 

Εργαςία για το 
ςπίτι 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

κτλ.     

3. ΥΘΓΕΧ / ΩΟΛΞΣ 

1.   
2. 
3. 
4. 
5. 
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6.2. Επιλογι μεκόδων και ςτρατθγικϊν  

Θ επιλογι διδακτικϊν μεκόδων και ςτρατθγικϊν είναι κομβικό ςθμείο ςτον 

προγραμματιςμό τθσ διδαςκαλίασ. Θ επιτυχία τθσ κρίνεται από τον αποτελεςματικό 

μεταςχθματιςμό του αρχικοφ ςχεδιαςμοφ ςε διδακτικζσ και μακθςιακζσ 

δραςτθριότθτεσ.  

Θ ευκφνθ τθσ επιλογισ και εφαρμογισ μεκόδων και ςτρατθγικϊν ανικει 

καταρχιν ςτον εκπαιδευτικό, ο οποίοσ ζχει τθν παιδαγωγικι ετοιμότθτα να 

προτείνει τεχνικζσ και να οργανϊνει κατάλλθλα το μάκθμα, γνωρίηει τισ 

προχποκζςεισ του ΥΧ, τα ιδιαίτερα παιδαγωιγικά χαρακτθριςτικά τθσ τάξθσ του κτλ. 

Αυτό δεν ςθμαίνει ότι ςτθ διαδικαςία επιλογισ είναι αμζτοχοι οι μακθτζσ. Θ 

μάκθςθ κεμελιϊνεται πάνω ςτισ δικζσ τουσ ικανότθτεσ και προτιμιςεισ. Σ 

εκπαιδευτικόσ οφείλει να λαμβάνει υπόψθ τισ προςδοκίεσ και επιλογζσ των 

μακθτϊν όχι μόνο για τθ χάραξθ τθσ βαςικισ διδακτικισ ςτρατθγικισ αλλά και για 

τθν υλοποίθςθ επιμζρουσ δράςεων. Σι μακθτζσ ζχουν άποψθ για τον τρόπο τθσ 

διδακτικισ εργαςίασ, ενϊ ςε τάξεισ με πλοφςιεσ διδακτικζσ εμπειρίεσ ζχουν 

προτιμιςεισ και ωσ προσ τισ διδακτικζσ δραςτθριότθτεσ. Σ από κοινοφ με τουσ 

μακθτζσ προβλθματιςμόσ, ςχετικά με τθν επιλογι μιασ ςτρατθγικισ, μπορεί να 

λειτουργιςει ωσ παράγοντασ ψυχολογικισ και μακθςιακισ προετοιμαςίασ, να 

βοθκιςει ςτθν κατανόθςθ του ςκοποφ και των κανόνων εφαρμογισ τθσ, κακϊσ 

επίςθσ να ανοίξει δρόμουσ ςτθ μεταγνωςτικι αποτίμθςθ των ποιοτικϊν ςτοιχείων 

τθσ διδακτικισ διαδικαςίασ.  

Χε κάκε περίπτωςθ, ο εκπαιδευτικόσ χρειάηεται να ζχει δθμιουργικζσ ιδζεσ και 

ποικιλία προτάςεων, που ανταποκρίνονται ςτισ απαιτιςεισ των διδακτικϊν 

περιεχομζνων, εντάςςονται ςε ζνα δομθμζνο και πλιρεσ ςενάριο διδαςκαλίασ και 

υποςτθρίηονται από κατάλλθλο διδακτικό υλικό. 

Ξφρια κριτιρια που προςδιορίηουν τθν επιλεξιμότθτα μιασ ςτρατθγικισ είναι α) 

οι αντικειμενικζσ ςυνκικεσ τθσ τάξθσ και τθσ διδαςκαλίασ, β) οι διδακτικζσ 

παράμετροι τθσ εξεταηόμενθσ ΚΕ, γ) θ δυναμικι των προσ επιλογι ςτρατθγικϊν.  

Σπωςδιποτε, βαςικό κριτιριο για τθν επιλογι και αξιοποίθςθ μιασ 

ςτρατθγικισ διδαςκαλίασ ι μιασ ειδικότερθσ τεχνικισ είναι το κατά πόςο μπορεί να 

ανταποκρικεί ςτισ ειδικζσ απαιτιςεισ μιασ ςυγκεκριμζνθσ διδαςκαλίασ. Δθλ. 

επιλζγουμε μια οριςμζνθ τεχνικι ανάλογα με το τι κζλουμε να κάνουμε, ποια 

μακθςιακι ςυμπεριφορά επιδιϊκουμε, ποιοσ ο επικυμθτόσ βακμόσ ενεργοποίθςθσ 

των μακθτϊν, ποια διδακτικά μζςα διακζτουμε κοκ. Θ ζμπρακτθ αξιοποίθςθ μιασ 

ςτρατθγικισ, και θ βακμθδόν αποκτοφμενθ πείρα από τθν εφαρμογι,  μπορεί να 

μασ δϊςει ςυμπεράςματα πόςο αυτι είναι ελκυςτικι ςτουσ μακθτζσ ι απαιτθτικι 

και κουραςτικι και για ποιουσ τομείσ μάκθςθσ προςφζρεται περιςςότερο.  
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Σι αναφερόμενεσ ςτθν προθγοφμενθ ενότθτα του Σδθγοφ και οι προτεινόμενεσ 

ςτο ΥΧ διδακτικζσ ςτρατθγικζσ και δραςτθριότθτεσ καλφπτουν το κριτιριο τθσ 

ποικιλίασ ωσ προσ τθ μορφι, υποςτθρίηουν ςε υψθλό βακμό τα κεματικά 

περιεχόμενα, ανταποκρίνονται ςε μια ποικιλία ςτόχων του γνωςτικοφ, 

ςυναιςκθματικοφ, ψυχοκινθτικοφ και ςυμμετοχικοφ τομζα και αξιοποιοφν πλικοσ 

διδακτικϊν υλικϊν. 

Ακολουκεί ενδεικτικι ταξινόμθςθ με επιλεγμζνα παραδείγματα διδακτικϊν 

τεχνικϊν που προςφζρονται για αξιοποίθςθ ςτο μάκθμα των Κρθςκευτικϊν:  

 Για τθ γνϊςθ και τθν κατανόθςθ του κόςμου τθσ κρθςκείασ: Εργαςία ςε 

ομάδεσ, ςχζδια εργαςίασ, κειμενικζσ εργαςίεσ, μελζτθ περιπτϊςεων, 

εργαςία με λογιςμικά, δομθμζνεσ ιςτοεξερευνιςεισ, ςυνκετικζσ-ερευνθτικζσ 

εργαςίεσ, τεχνικζσ ανάλυςθσ και ςφνκεςθσ ςυμπεραςμάτων, προοργανωτζσ, 

εργαςία με τζχνθ, φφλλα εργαςίασ, εννοιολογικοί χάρτεσ, ςυνεντεφξεισ, 

παρουςιάςεισ, ταξινομιςεισ, ιεραρχιςεισ, αξιολογιςεισ, εφαρμογζσ. 

 Για τθν κατανόθςθ τθσ πολιτιςτικισ εμβζλειασ του κρθςκευτικοφ 

φαινομζνου: Εργαςία ςε ομάδεσ, ςχζδια ζρευνασ και εργαςίασ, κειμενικζσ 

εργαςίεσ, μελζτθ περιπτϊςεων, εργαςία με λογιςμικά, ιςτοεξερευνιςεισ, 

εικονικι περιιγθςθ ςε ψθφιακοφσ χϊρουσ ιςτορίασ και τζχνθσ, ςυνκετικζσ-

ερευνθτικζσ εργαςίεσ, τεχνικζσ ανάλυςθσ και ςφνκεςθσ ςυμπεραςμάτων, 

εργαςία με τζχνθ, εργαςίεσ ζκφραςθσ και παρουςίαςθσ απόψεων, 

ςυγκρίςεισ, αποτιμιςεισ, εφαρμογζσ.  

 Για τθ ςτοχαςτικοκριτικι προςζγγιςθ του κρθςκευτικοφ φαινομζνου: 

Εργαςία ςε ομάδεσ, βιωματικζσ τεχνικζσ (προςομοιϊςεισ, παιχνίδια ρόλων, 

ζκφραςθ ιδεϊν, παρουςιάςεισ), διαλεκτικι αντιπαράκεςθ και διάφορα 

ςχιματα διαμακθτικοφ διαλόγου, προςεγγίςεισ από ιδιαίτερθ οπτικι γωνία, 

καταιγιςμόσ ιδεϊν, εννοιολογικόσ χάρτθσ, δθμιουργικι γραφι, 

ομαδοςυνεργατικι και ατομικι ηωγραφικι, ςυγκρίςεισ, εκτιμιςεισ, 

αξιολογιςεισ. 

 Για τθν προςωπικι ανάπτυξθ και καλλιζργεια αξιϊν και ςτάςεων: 

Δραςτθριότθτεσ ζκφραςθσ, διαλόγου και ςυνεργαςίασ, βιωματικζσ τεχνικζσ, 

κεατρικό παιχνίδι, αςκιςεισ ενςυναίςκθςθσ, πρωτοβουλίεσ ζμπρακτθσ 

δράςθσ, ςυμμετοχικζσ δράςεισ, δθμιουργικι γραφι, ηωγραφικι. 

 Για τθν ανάπτυξθ θκικισ ςυνείδθςθσ: Δραςτθριότθτεσ ζκφραςθσ, διαλόγου 

και ςυνεργαςίασ, βιωματικζσ τεχνικζσ, αςκιςεισ ενςυναίςκθςθσ, 

πρωτοβουλίεσ ζμπρακτθσ δράςθσ. 

 Για τθν καλλιζργεια δθμοκρατικισ ςυνείδθςθσ και πρακτικισ: 

Σμαδοςυνεργατικζσ δραςτθριότθτεσ, βιωματικζσ τεχνικζσ, ομάδεσ εργαςίασ, 
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ςχζδια δράςθσ, ςυμμετοχικζσ δράςεισ, διαμακθτικοί διάλογοι, 

δειγματολθπτικι ζρευνα, δθμοςκόπθςθ, ςφςκεψθ τθσ τάξθσ. 

 Για τθν ανάπτυξθ ςυμμετοχικϊν, ςυνεργατικϊν, επικοινωνιακϊν και 

εκφραςτικϊν δεξιοτιτων: Σμαδοςυνεργατικζσ δραςτθριότθτεσ, βιωματικζσ 

τεχνικζσ, ομάδεσ εργαςίασ, ςχζδια ζρευνασ και δράςθσ, ςυμμετοχικζσ 

δράςεισ, διαμακθτικοί διάλογοι, δειγματολθπτικι ζρευνα, δθμοςκόπθςθ, 

ςφςκεψθ τθσ τάξθσ, ςυνεντεφξεισ, εργαςία με τζχνθ, εργαςίεσ παρουςίαςθσ 

και ζκφραςθσ. 

 
Διάγραμμα πλαιςίου οργάνωςθσ τθσ διδαςκαλίασ για  

τθν επιλογι μεκόδων και ςτρατθγικϊν διδαςκαλίασ 

  

Χτρατθγικζσ διδαςκαλίασ: 

- Ανάλυςθσ 

- Χφνκεςθσ 

- Διερεφνθςθσ 

- Διαλογικζσ  

- Σμαδοςυνεργατικζσ 

- Βιωματικζσ 

Υροχποκζςεισ: 
- Αντικειμενικζσ 

ςυνκικεσ τάξθσ 
- Χαρακτθριςτικά 

κεματικισ 
ενότθτασ 

- Δυναμικι 
ςτρατθγικισ 

Χτάδια εφαρμογισ: 
- Υροδιδακτικόσ 

ςχεδιαςμόσ 
- Εφαρμογι ςτθ 

διδαςκαλία 
- Πακθςιακι και 

μεταγνωςτικι 
αξιολόγθςθ 

Ψομείσ μάκθςθσ: 

- Δθλωτικι γνϊςθ 

- Διαδικαςτικι γνϊςθ 

- Χτάςεισ-αξίεσ 

- Δεξιότθτεσ-ικανότθτεσ 

Άξονεσ διδαςκαλίασ: 

- Πακθςιακι προετοιμαςία 

- Διερεφνθςθ δεδομζνων 

- Επεξεργαςία 

- Ζκφραςθ, εφαρμογι 

- Αξιολογικζσ προςεγγίςεισ 

- Διαφοροποίθςθ διδαςκαλίασ 

ΟΓΑΝΩΣΘ ΤΘΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 

Επιλογι 
μεκόδων και 
ςτρατθγικϊν 
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6.3. Υραγματοποιϊντασ τθ διδαςκαλία  

Χτο ςτάδιο πραγματοποίθςθσ τθσ διδαςκαλίασ, ο εκπαιδευτικόσ φροντίηει για 

τθν εξαςφάλιςθ του αναγκαίου ψυχολογικοφ και μακθςιακοφ κλίματοσ και 

πραγματοποιεί το ςενάριο διδαςκαλίασ που ζχει ςχεδιάςει. 

Χτθ φάςθ αυτι είναι ςθμαντικό να ςυηθτά με τουσ μακθτζσ για τα διαδικαςτικά 

κζματα και ανάλογα να ορίηει ι να προτείνει, να ςυναποφαςίηει και να εξθγεί τον 

τρόπο και τα κφρια βιματα οργάνωςθσ και πορείασ τθσ διδαςκαλίασ και τθν 

προςδοκϊμενθ μακθςιακι ςυμπεριφορά από τουσ μακθτζσ, δθλ. το τι ακριβϊσ κα 

κάνουν αλλά και τθ ςθμαςία που αυτό ζχει, να εξθγεί τουσ κανόνεσ και να υλοποιεί 

το ςυμβόλαιό του με τθν τάξθ. Ηθτιματα με ιδιαίτερθ ςθμαςία είναι θ ςαφινεια 

του ςτόχου και του τρόπου εφαρμογισ, θ απόλυτθ κατανόθςθ των επιμζρουσ 

βθμάτων, οι ρεαλιςτικζσ απαιτιςεισ, θ ενεργόσ ςυμμετοχι όλων των μακθτϊν, θ 

ορκι διαχείριςθ του χρόνου, θ προςιλωςθ ςτον βαςικό προςανατολιςμό τθσ 

μάκθςθσ. Σ εκπαιδευτικόσ που λειτουργεί με αυτό τον τρόπο κα τροποποιιςει 

ανάλογα τον αρχικό ςχεδιαςμό, κα αξιοποιιςει ιδζεσ των μακθτϊν, κα εμπλουτίςει 

τισ προγραμματιςμζνεσ ςτρατθγικζσ, και κα καλφψει ζκτακτεσ ανάγκεσ μάκθςθσ. 

Υαράλλθλα, ζχει ςτθ διάκεςι του τεχνικζσ για τθν προςζλκυςθ και διατιρθςθ τθσ 

προςοχισ, για τθν υπζρβαςθ προβλθμάτων ςυμπεριφοράσ ι πεικαρχίασ, για τθ 

διαφοροποίθςθ τθσ διδαςκαλίασ, για τον αναςτοχαςμό και τθν ανατροφοδότθςθ. 

Πετά τθν εφαρμογι μιασ διδακτικισ ςτρατθγικισ είναι αναγκαία θ αξιολογικι 

προςζγγιςι τθσ ςε επίπεδο μακθςιακό και μεταγνωςτικό. Θ αξιολόγθςθ δεν είναι 

απαραίτθτα καταλθκτικι διαδικαςία. Ζχει δυναμικό και ποιοτικό χαρακτιρα και γι’ 

αυτό, εκτόσ των άλλων, χρειάηεται να είναι ενδιάμεςθ και διαμορφωτικι. Χτθ 

μακθςιακι αξιολόγθςθ ελζγχουμε τθν αποτελεςματικότθτα μιασ ςτρατθγικισ ενϊ 

με τθ μεταγνωςτικι διερευνοφμε κυρίωσ ηθτιματα λειτουργικότθτασ.  

Χτθν πραγματοποίθςθ τθσ διδαςκαλίασ, ζχουν ιδιαίτερθ ςθμαςία οι 

αντικειμενικζσ ςυνκικεσ τθσ τάξθσ ι τθσ διδαςκαλίασ, ςτισ οποίεσ περιλαμβάνονται 

κυρίωσ ο ςυγκεκριμζνοσ χϊροσ και χρόνοσ, τα προςφερόμενα τεχνικά και διδακτικά 

μζςα, κακϊσ επίςθσ τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά του οικοςυςτιματοσ τθσ τάξθσ και 

των μακθτϊν. Σ εκπαιδευτικόσ οφείλει να ςυνυπολογίςει τισ πρακτικζσ δυςκολίεσ 

και εάν είναι εφικτό να ςχεδιάςει τθν οργάνωςθ τθσ τάξθσ παράλλθλα με τθ 

ςτρατθγικι διδαςκαλίασ. Υ.χ., το μικρό μζγεκοσ τθσ αίκουςασ διδαςκαλίασ και ο 

μεγάλοσ αρικμόσ μακθτϊν ενδζχεται να είναι αποτρεπτικοί παράγοντεσ για 

δραςτθριότθτεσ ςε ομάδεσ. Θ υλοποίθςθ ςτρατθγικϊν με χριςθ εποπτικϊν μζςων, 

ψθφιακοφ υλικοφ  και διαδραςτικϊν μθχανϊν προχποκζτει τθν φπαρξθ 

κατάλλθλων χϊρων και τεχνικοφ εξοπλιςμοφ. Άλλεσ είναι οι δυνατότθτεσ του 

εργαςτθρίου Υλθροφορικισ, άλλεσ του διαδραςτικοφ πίνακα ςτθν τάξθ και άλλεσ 

των φορθτϊν ςυςτθμάτων ιχου και εικόνασ. Υ.χ., μια δομθμζνθ ιςτοεξερεφνθςθ 
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μπορεί να γίνει ςε εταιρικά ηεφγθ ςτο εργαςτιρι, ενϊ ςτθν τάξθ με διαδικαςίεσ 

επίδειξθσ και περιοριςμζνθ ςυμμετοχι των μακθτϊν, μζςω διαδραςτικοφ πίνακα ι 

μθχανθμάτων κεντρικισ προβολισ (data projector). Ξρίςιμθ είναι και θ ϊρα 

διδαςκαλία, εάν είναι πρϊτθ, τελευταία, μετά από γυμναςτικι κτλ. Εάν ο 

διακζςιμοσ διδακτικόσ χρόνοσ δεν επαρκεί για τθν υλοποίθςθ ςφνκετων 

ςτρατθγικϊν, ενδείκνυται θ επιλογι απλοφςτερων και ςυντομότερων μεκόδων.  

Ψζλοσ, θ οργάνωςθ τθσ διδαςκαλίασ και θ εφαρμογι ςτρατθγικϊν οφείλει να 

λαμβάνει υπόψθ τα ενδιαφζροντα και τισ προςδοκίεσ των μακθτϊν, τισ ικανότθτεσ, 

τισ ελλείψεισ, το γνωςτικό, κρθςκευτικό κοινωνικό, πολιτιςτικό υπόβακρό τουσ, τισ 

ιδιαίτερεσ ςυναιςκθματικζσ και ψυχολογικζσ ςυνκικεσ, το μακθςιακό κλίμα, τθ 

ςφνκεςθ και τον βακμό ςυνεκτικότθτασ τθσ τάξθσ.  

 

6.4. Διαφοροποίθςθ τθσ διδαςκαλίασ  

Διαφοροποίθςθ τθσ διδαςκαλίασ είναι θ ςυςτθματικι προςαρμογι τθσ διδακτικισ 

διεργαςίασ ςτισ ιδιαιτερότθτεσ των μακθτϊν. Ειδικότερα, είναι ο δομθμζνοσ και 

μεκοδικόσ τρόποσ διδαςκαλίασ ςε διαφορετικζσ ομάδεσ και μακθτζσ, με βάςθ τισ 

ιδιαίτερεσ ανάγκεσ, τα ενδιαφζροντα, τισ προςδοκίεσ, τθ μακθςιακι ετοιμότθτα, τισ 

ικανότθτεσ, τον μακθςιακό τφπο, κακϊσ και τα ιδιαίτερα πολιτιςμικά 

χαρακτθριςτικά τουσ, μζςα από μια ποικιλία διδακτικϊν ςτρατθγικϊν, οργανωτικϊν 

ςχθμάτων, μζςων και υλικϊν.  

 

6.4.1. Αναγκαιότθτα και παραδοχζσ 

Θ διαφοροποίθςθ τθσ διδαςκαλίασ αφορά ςε ολόκλθρθ τθν εκπαιδευτικι 

διαδικαςία, από τθν αρχι μζχρι το τζλοσ, από τον τρόπο οργάνωςθσ των 

εκπαιδευτικϊν κεςμϊν μζχρι τισ διδακτικζσ δραςτθριότθτεσ και τα αποτελζςματα 

τθσ μάκθςθσ. Υζρα από τθ λειτουργία των πάγιων δομϊν που αςχολοφνται με τθν 

αντιμετϊπιςθ ιδιαίτερων προβλθμάτων, όπωσ είναι τα τμιματα ζνταξθσ, τα 

φροντιςτθριακά τμιματα, θ παράλλθλθ διδακτικι ςτιριξθ, θ ενιςχυτικι διδαςκαλία 

κτλ., θ διαφοροποίθςθ τθσ διδαςκαλίασ είναι κακολικι ανάγκθ ςε κάκε διδακτικι 

δραςτθριότθτα. Υρόκειται για κατεξοχιν ευκφνθ του εκπαιδευτικοφ που 

επιφορτίηεται με τθν οργάνωςθ του διδακτικοφ ζργου και τον ςυντονιςμό τθσ 

μακθςιακισ διαδικαςίασ μζςα ςτθν τάξθ. Θ εφαρμογι τθσ δεν ςτοχεφει ςε μια 

οριςμζνθ κατθγορία μακθτϊν, λ.χ., τουσ μακθτζσ που ζχουν μακθςιακζσ δυςκολίεσ 

ι εκείνουσ που ζχουν ανεπαρκείσ επιδόςεισ. Δεν μιλοφμε για μια εκ των υςτζρων 

προςπάκεια κεραπείασ διαπιςτωμζνων αδυναμιϊν, μια αποςπαςματικι 

παρζμβαςθ, οφτε ταυτίηεται με τθν αρχι τθσ επιείκειασ. Είναι κεμελιϊδθσ 

παιδαγωγικόσ προςανατολιςμόσ που ο μεταςχθματιςμόσ του ςε πράξθ είναι 
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διαρκισ ανάγκθ. Θ αναγκαιότθτα αυτι  διαπιςτϊνεται από τισ παρακάτω 

παραδοχζσ: 

1. Σ μακθτικόσ πλθκυςμόσ είναι ανομοιογενισ. Θ ςχολικι τάξθ περιλαμβάνει 

μακθτζσ που διαφζρουν ωσ προσ τα επιμζρουσ χαρακτθριςτικά, τισ προχποκζςεισ 

και τουσ παράγοντεσ μάκθςθσ. Ψο ηιτθμα αυτό εντοπίηεται και αντιμετωπίηεται ςε 

διάφορα επίπεδα, μζςα και ζξω από τθ ςχολικι τάξθ. Σ εκπαιδευτικόσ καλείται να 

εργαςτεί με ςφνολα και πρόςωπα μακθτϊν που ζχουν διαφορετικζσ ικανότθτεσ, 

εμπειρίεσ, κοινωνικι καταγωγι, γνωςτικό υπόβακρο, κλίμακα προςδοκιϊν, 

ιεράρχθςθ ςτόχων. Θ εκπαιδευτικι διαδικαςία χρειάηεται να είναι ελκυςτικι, 

δθμιουργικι και αποτελεςματικι τόςο για τον μακθτι που ζχει μακθςιακζσ 

δυςκολίεσ όςο και για εκείνον που παρουςιάηει υψθλζσ επιδόςεισ. Υολφ 

περιςςότερο, οφείλει να καταπολεμά κάκε μορφι κοινωνικοφ αποκλειςμοφ 

παρζχοντασ ίςεσ ευκαιρίεσ ςε όλουσ. 

2. Σι νζεσ παιδαγωγικζσ κεωρίεσ ζχουν δείξει τθν ανεπάρκεια του 

γνωςιοκεντρικοφ διδακτιςμοφ, που δίνει ζμφαςθ ςτθν «παράδοςθ» ζτοιμθσ γνϊςθσ 

και όχι ςτισ πραγματικζσ ανάγκεσ των μακθτϊν, ζχουν τονίςει τθν 

αναποτελεςματικότθτα του μετωπικοφ τρόπου εργαςίασ, όπου ςτο κζντρο 

οργάνωςθσ τθσ τάξθσ και τθσ διδαςκαλίασ είναι ο εκπαιδευτικόσ και όχι ο μακθτισ 

και ζχουν απορρίψει το ανταγωνιςτικό μοντζλο μάκθςθσ, που βαςίηεται ςτισ 

ποςοτικζσ διακρίςεισ των μακθτϊν και όχι ςτισ ποιοτικζσ μορφωτικζσ διεργαςίεσ. 

Ζτςι, καλοφμαςτε να αξιοποιιςουμε γόνιμουσ τρόπουσ για μετάβαςθ από τθ 

διδαςκαλία ςτθ μάκθςθ, από τθ διδακτζα φλθ ςτισ μακθςιακζσ επάρκειεσ των 

μακθτϊν, από το μάκθμα για λίγουσ ι τον μζςο όρο τθσ τάξθσ ςτθν ενεργοποίθςθ 

όλων. Για λόγουσ πρακτικοφσ και παιδαγωγικοφσ, ενδείκνυται θ διαφοροποίθςθ τθσ 

διδαςκαλίασ προσ όφελοσ των μακθτϊν και όχι το αντίςτροφο, όπου οι μακθτζσ 

διαχωρίηονται με βάςθ άκαμπτουσ εκπαιδευτικοφσ κανόνεσ και διδακτικοφσ 

ςτόχουσ που πρζπει να πετφχουν με απόλυτθ ομοιομορφία. Πόνο ζτςι 

επιτυγχάνεται θ αποτελεςματικι μάκθςθ, δθλ. όταν θ διδαςκαλία ανταποκρίνεται 

ςτισ ανάγκεσ των μακθτϊν, που μετζχουν ενεργθτικά ςε αυτι και αιςκάνονται 

αςφαλείσ. 

3. Ψο ΠτΚ ςτοχεφει ςτον κρθςκευτικό γραμματιςμό των μακθτϊν και όχι απλϊσ 

ςτθν ενθμζρωςι τουσ για το κρθςκευτικό φαινόμενο. Γι’ αυτό, ζχει ωσ κεντρικι 

αφετθρία τθν πολυποίκιλθ προςαρμογι τθσ μορφωτικισ διαδικαςίασ ςτα ιδιαίτερα 

παιδαγωγικά και κοινωνικά χαρακτθριςτικά τουσ. Υαράλλθλα, θ κρθςκευτικι 

εκπαίδευςθ ζχει ωσ κεμελιακζσ αρχζσ πανανκρϊπινεσ αξίεσ, όπωσ τθ μοναδικότθτα 

του ανκρϊπινου προςϊπου, τθν προςιλωςθ ςτθν ανκρϊπινθ ελευκερία και τον 

απόλυτο ςεβαςμό ςτθν ετερότθτα, που είναι επίςθσ κεντρικζσ κζςεισ τθσ 

Σρκόδοξθσ κεολογίασ. Ψο ΠτΚ καλείται να λάβει υπόψθ και να αξιοποιιςει 
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διαφορετικζσ πολιτιςτικζσ προςεγγίςεισ, πεποικιςεισ, θκικζσ ςτάςεισ ακόμθ και 

κρθςκευτικζσ δεςμεφςεισ, και παράλλθλα, με παιδαγωγικι υπευκυνότθτα, να 

διαχειριςτεί τυχόν κοινωνικζσ προκαταλιψεισ και ςτερεοτυπικζσ αντιλιψεισ των 

μακθτϊν. Σι ςυνκικεσ αυτζσ οδθγοφν ςτθ διαπίςτωςθ ότι το ΠτΚ οφείλει όχι 

απλϊσ να είναι ευαίςκθτο ςτθ διαφορετικότθτα αλλά να εργάηεται ςυςτθματικά για 

τθν πολφπλευρθ διαφοροποίθςθ τθσ διδαςκαλίασ ςε οργανωτικό, γνωςτικό και 

παιδαγωγικό επίπεδο.  

4. Ψο νζο ΥΧ των Κρθςκευτικϊν κινείται ςτθ λογικι ενόσ ΥΧ Διαδικαςίασ, που 

δίνει ζμφαςθ ςτθ γνϊςθ ωσ ανακάλυψθ, που βλζπει το μάκθμα ωσ «εργαςτιρι 

ηωισ» και όχι ωσ προετοιμαςία για τθ ηωι, που αναδεικνφει διαδικαςίεσ 

δθμιουργικισ ςυμμετοχισ και πολφτροπθσ καλλιζργειασ των μακθτϊν. Πε αυτι τθν 

αφετθρία, το ΥΧ προωκεί τθν πολυεπίπεδθ διδαςκαλία, αξιοποιεί ςυμβατικζσ και 

εναλλακτικζσ μεκόδουσ διδαςκαλίασ και αξιολόγθςθσ με ποικιλία ςτρατθγικϊν, 

ςτοχεφει ςτθν καλλιζργεια πολλαπλϊν ικανοτιτων, ενκαρρφνει μορφζσ ςυλλογικισ 

και προςωπικισ ζκφραςθσ, είναι αρκετά ευζλικτο. εχωρίηοντασ τουσ γενικοφσ 

ςτόχουσ και τισ επικυμθτζσ μακθςιακζσ επάρκειεσ, ανά κφκλο ςπουδϊν ι τάξθ, από 

τα προςδοκϊμενα μακθςιακά αποτελζςματα, ανά κεματικι ενότθτα, το ΥΧ 

επιτρζπει ςτον εκπαιδευτικό να διαμορφϊςει το πλαίςιο για τθν εφαρμογι τθσ 

διαφοροποιθμζνθσ διδαςκαλίασ και ςτουσ μακθτζσ να κινθκοφν ςε μια διαδικαςία 

κλιμακωτισ μακθςιακισ ανάπτυξθσ.  

 

6.4.2. Ζεηήμαηα πολιηιζμικήρ διαθοποποίεζερ 

Χτθ ςφγχρονθ πολυπολιτιςμικι κοινωνία, πρζπει να προςεχτεί θ εκνικι/πολιτιςμικι 

διαφοροποίθςθ των παιδιϊν και, αυτονόθτα, κυρίωσ ςτθ κρθςκευτικι τθσ 

διάςταςθ, που ζχει κεντρικι ςθμαςία τουλάχιςτον για ςτο ΠτΚ. Θ διαπολιτιςμικι 

αγωγι και εκπαίδευςθ βρίςκει εδϊ τθν πιο καίρια εφαρμογι τθσ. Πε το νζο ΥΧ, το 

ΠτΚ επιδιϊκεται και μπορεί να ςυμβάλει ςθμαντικά και αποφαςιςτικά ςτθν 

κατεφκυνςθ τθσ ειρθνικισ ςυνφπαρξθσ, τθσ αλλθλοκατανόθςθσ και τθσ 

δθμιουργικισ αλλθλεπίδραςθσ ανκρϊπων και κοινοτιτων με διαφορετικζσ 

πολιτιςμικζσ παραδόςεισ. Σ ςεβαςμόσ τθσ κρθςκείασ του «άλλου», ωσ μακθςιακόσ 

ςτόχοσ και επάρκεια ενςυναίςκθςθσ, ενδιαφζρει και άλλα μακιματα, όπωσ π.χ. το 

μάκθμα τθσ κοινωνικισ και πολιτικισ αγωγισ. Χτο πλαίςιο του ΠτΚ, όμωσ, αποτελεί 

ζναν από τουσ κφριουσ μοχλοφσ κίνθςθσ. 

Υροκειμζνου να επιτευχκοφν τα παραπάνω, κατά τθ διδαςκαλία του ΠτΚ, οι 

εκπαιδευτικοί είναι ςθμαντικό και απαραίτθτο να διαφοροποιοφν τθ διδαςκαλία 

τουσ ανάλογα με τθ ςφνκεςθ τθσ τάξθσ τουσ, του ςχολείου, του ςτενότερου και του 

ευρφτερου κοινωνικοφ περιβάλλοντοσ εντόσ του οποίου ηουν τα παιδιά. Χτο νζο ΥΧ 

του ΠτΚ ζχουν ενταχτεί ςχεδόν ςε όλεσ τισ ενότθτεσ και ςε τρεισ κφκλουσ θ 
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ορκόδοξθ χριςτιανικι παράδοςθ, οι άλλεσ χριςτιανικζσ παραδόςεισ 

(ρωμαιοκακολικιςμόσ και προτεςταντιςμόσ) και τα μεγάλα κρθςκεφματα του 

κόςμου, ιδίωσ αυτά που ςχετίηονται περιςςότερο με τθν ελλθνικι κοινωνία και το 

ελλθνικό ςχολείο (Λςλάμ, Λουδαϊςμόσ κ.ά.).  

Ασ ςθμειωκεί ότι θ διαπολιτιςμικι αγωγι και εκπαίδευςθ και θ ςυνακόλουκθ 

διαφοροποίθςθ τθσ διδαςκαλίασ ςτο πλαίςιο του ΠτΚ είναι ςθμαντικι και 

απαραίτθτθ όχι μόνο ςε τάξεισ με ετερόδοξα ι αλλόκρθςκα παιδιά αλλά ςε κάκε 

τάξθ αφοφ όλα τα παιδιά ςιμερα και πολφ περιςςότερο αφριο κα ηιςουν ςε 

πολυπολιτιςμικό περιβάλλον.   

Υζρα όμωσ από τισ ποικίλεσ και διαφορετικζσ προςεγγίςεισ του νζου ΥΧ ο 

εκπαιδευτικόσ ςτο ΠτΚ ωσ ςυνδιαμορφωτισ τθσ εφαρμογισ του μπορεί και πρζπει 

να ςχεδιάηει τθ διδαςκαλία του με βάςθ τισ γνϊςεισ, τισ δεξιότθτεσ, τισ ανάγκεσ, τα 

βιϊματα και τισ εμπειρίεσ που τα παιδιά φζρνουν ςτθν τάξθ από τθν κακθμερινι 

οικογενειακι και κοινωνικι τουσ ηωι. 

Πε τθ διαφοροποιθμζνθ αυτι διδαςκαλία κάκε παιδί μακαίνει για τισ 

κρθςκείεσ των άλλων παιδιϊν ςε πνεφμα αλλθλοκατανόθςθσ και αλλθλοςεβαςμοφ. 

Ζτςι επιτυγχάνεται ζνασ βαςικόσ ςτόχοσ του νζου ςχολείου που είναι θ διαδικαςία 

τθσ μάκθςθσ να ζχει εξατομικευμζνο χαρακτιρα, ζτςι ϊςτε όλα τα παιδιά να είναι 

ςυνεχϊσ ενταγμζνα ςτθ μακθςιακι διαδικαςία και ςτθ ςυνζχεια να αιςκάνονται και 

να λειτουργοφν ενταγμζνα ςτθν ευρφτερθ κοινωνία. Ζτςι, αίρεται κάκε ανιςότθτα 

και κάκε παιδί κεωρείται ωσ δυνάμει ιςότιμοσ πολίτθσ με όλουσ, ανεξαρτιτωσ τθσ 

κρθςκείασ του. 

 

6.4.3. Πορφζσ διαφοροποίθςθσ τθσ διδαςκαλίασ  

Θ διαφοροποίθςθ τθσ διδαςκαλίασ είναι ςφνκετθ και δυναμικι διαδικαςία που 

προςδιορίηεται από πολλζσ παραμζτρουσ. 

Ξαταρχάσ, ςε ζνα πρϊτο επίπεδο, μασ ενδιαφζρει ο μακθτισ ωσ 

πρωταγωνιςτισ ςτθ μακθςιακι διαδικαςία. Σ εκπαιδευτικόσ καλείται να γνωρίηει 

καλά και να ανακαλφπτει ςυνεχϊσ τα πρόςωπα και τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά των 

μακθτϊν. Χτθν κατεφκυνςθ αυτι, δεν είναι αρκετι θ ςφνταξθ του 

κοινωνιογράμματοσ τθσ τάξθσ, ςτθν αρχι του ςχολικοφ ζτουσ. Χρειάηεται διαρκισ 

ανίχνευςθ, ποικιλία αξιολογικϊν προςεγγίςεων και ςυνεχισ αναςτοχαςμόσ. Από τα 

χαρακτθριςτικά των μακθτϊν άλλα είναι περιςςότερο μόνιμα και άλλα 

περιςςότερο δυναμικά ι ζχουν ειδικό ενδιαφζρον ανάλογα με το μάκθμα. Ειδικά τα 

τελευταία, πρζπει να αναηθτοφνται ςε κάκε διδαςκαλία και διδακτικι 

δραςτθριότθτα. Ψα πιο κρίςιμα ςτοιχεία είναι: α) θ μακθςιακι ετοιμότθτα, το 

γνωςτικό υπόβακρο, οι εμπειρίεσ και τα βιϊματα, β) τα ιδιαίτερα ενδιαφζροντα και 
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οι προςδοκίεσ ςχετικά με το μάκθμα ςυνολικά αλλά και τθ ςυγκεκριμζνθ διδακτικι 

ενότθτα, και γ) ο  αιςκθτθριακόσ τφποσ και το μακθςιακό ςτυλ κάκε μακθτι. 

Θ διαφοροποιθμζνθ διδαςκαλία αγκαλιάηει όλεσ τισ διαςτάςεισ τθσ μακθςιακισ 

ανάπτυξθσ, δθλ. τθ γνωςτικι (ςυγκλίνουςα και αποκλίνουςα ςκζψθ), τθ 

ςυναιςκθματικι (πρόςλθψθ, εκτίμθςθ, ζκφραςθ ςυναιςκθμάτων και αξιϊν), τισ 

ςυμμετοχικζσ και κοινωνικζσ δεξιότθτεσ (επικοινωνία, ςυνεργαςία, 

διαπραγμάτευςθ, ςυναπόφαςθ), τθ διαμόρφωςθ ςτάςεων και ςυμπεριφορϊν, και 

επιπλζον, τισ αντιλθπτικζσ-νοθτικζσ και φυςικζσ ικανότθτεσ και τον μακθςιακό τφπο 

(οπτικόσ, ακουςτικόσ, κινθτικόσ). 

Σ εκπαιδευτικόσ που εφαρμόηει τθ διαφοροποιθμζνθ διδαςκαλία λειτουργεί 

ωσ ςυντονιςτισ-ςυνεργάτθσ-κακοδθγθτισ των μακθτϊν και όχι ωσ τυπικόσ πομπόσ-

αναμεταδότθσ γνϊςεων. Είναι ο ρυκμιςτισ τθσ διδακτικισ διαδικαςίασ, ςτθν οποία, 

όμωσ, ςυμβάλλουν και ςυμμετζχουν όλοι. Σ ρόλοσ του είναι αναντικατάςτατοσ, 

όμωσ, θ μάκθςθ είναι ςυλλογικό και ταυτόχρονα προςωπικό επίτευγμα όλων.  

Θ διαφοροποίθςθ ςχετίηεται με όλα τα ςτάδια τθσ διδακτικισ εργαςίασ. εκινά 

από τθν προετοιμαςία-ςχεδίαςθ και φκάνει μζχρι τθν πραγματοποίθςθ τθσ 

διδαςκαλίασ. Ψόςο ςτθ φάςθ του ςχεδιαςμοφ όςο και ςτα επιμζρουσ ςτάδια τθσ 

πορείασ διδαςκαλίασ ο εκπαιδευτικόσ κα εξετάςει όλεσ τισ παραμζτρουσ τθσ 

εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ και κα διαμορφϊςει τρόπουσ διαφοροποίθςθσ, όπου 

είναι αναγκαίο. Ζτςι, μπορεί να ςχεδιάςει διαφοροποίθςθ διδακτικϊν 

περιεχομζνων, διδακτικοφ υλικοφ και διδακτικϊν δραςτθριοτιτων και να 

οργανϊςει ςτάδια και επίπεδα για τθ βακμθδόν επίτευξθ των προςδοκϊμενων  

μακθςιακϊν επαρκειϊν. 

Ξατά τθν υλοποίθςθ τθσ διαφοροποιθμζνθσ διδαςκαλίασ, κομβικό ςτοιχείο 

είναι οι αποτελεςματικζσ ομαδοποιιςεισ. Πποροφν να αξιοποιθκοφν διάφορα 

εταιρικά και ομαδοςυνεργατικά ςχιματα. Τλοι οι τρόποι και τα είδθ ομαδοποίθςθσ 

είναι αποδεκτά εφόςον διευκολφνουν τθ μάκθςθ. Ανάλογα με τον διδακτικό ςτόχο, 

άλλοτε χρειάηεται θ οργάνωςθ ομοιογενϊν ομάδων, άλλοτε υπολογίηονται οι 

προτιμιςεισ των μακθτϊν και άλλοτε είναι επιβεβλθμζνοσ ο ςχθματιςμόσ ομάδων 

μικτισ ικανότθτασ και επίδοςθσ. Για παράδειγμα, ςε μια δραςτθριότθτα εργαςίασ 

ςε ηεφγθ, εάν το ηθτοφμενο είναι θ ανακάλυψθ νζασ γνϊςθσ ι θ επίλυςθ 

προβλιματοσ, ο πιο αδφνατοσ μακθτισ ενιςχφεται αλλθλοδιδακτικά, αν και δεν 

αποκλείεται οι άνιςεσ επιδόςεισ να οδθγιςουν ςε παροδικά προβλιματα 

ςυνεργαςίασ. Εάν το ηθτοφμενο είναι θ διαπραγμάτευςθ απόψεων, μποροφμε να 

πετφχουμε επικυμθτά ςυνκετικά αποτελζςματα. Χε ζνα άλλο παράδειγμα 

ομαδοποίθςθσ, ο εκπαιδευτικόσ μπορεί να ανακζςει ςε μια ομάδα να αςχολθκεί με 

τισ βαςικζσ-πυρθνικζσ γνϊςεισ του μακιματοσ, μια άλλθ ομάδα να εξετάςει 

ηθτιματα εφαρμογισ τθσ βαςικισ γνϊςθσ ςε διαφορετικζσ ςυνκικεσ και ςτο ίδιο 
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διάςτθμα ο ίδιοσ να αςχολθκεί περιςςότερο με τα παιδιά που ζχουν ελλείψεισ ςε 

προαπαιτοφμενα ςτοιχεία, που ζχουν διδαχκεί ςε προθγοφμενεσ τάξεισ ι 

μακιματα. 

Βαςικό ηιτθμα είναι και οι αξιολογικζσ προςεγγίςεισ και δραςτθριότθτεσ. Θ 

διαφοροποιθμζνθ διδαςκαλία δεν ζχει νόθμα εάν δεν βαςίηεται ςε ςυγκεκριμζνα 

ςτοιχεία και ανάγκεσ που προκφπτουν μζςα από τα ποιοτικά ςτοιχεία μεκοδικισ 

αξιολόγθςθσ. Υαράλλθλα, επιβάλλεται κατάλλθλθ προςαρμογι των διαδικαςιϊν 

αξιολόγθςθσ, ϊςτε να δίνεται θ δυνατότθτα ςε όλουσ τουσ μακθτζσ να δείξουν τα 

επιτεφγματά τουσ, με αςκιςεισ και δραςτθριότθτεσ κλιμακωτισ δυςκολίασ και 

ποικίλου περιεχομζνου. Σ εκπαιδευτικόσ, για να υλοποιιςει με επιτυχία τθ 

διαφοροποίθςθ τθσ διδαςκαλίασ, μεταχειρίηεται πλικοσ μζςων και τεχνικϊν 

αξιολόγθςθσ, διαγνωςτικισ και διαμορφωτικισ ςτόχευςθσ. 

Χτθ διαφοροποιθμζνθ διδαςκαλία εφαρμόηονται πολλζσ τεχνικζσ και ςχιματα 

εργαςίασ. Τπωσ ιδθ ζχει αναφερκεί, θ ομαδοςυνεργατικι διδαςκαλία είναι 

ςτρατθγικι με πολλαπλζσ δυνατότθτεσ διαφοροποίθςθσ. Υροςφζρει τθ δυνατότθτα 

οργάνωςθσ τθσ εργαςίασ ςε διαφορετικά επίπεδα και ζκφραςθσ διαφορετικϊν 

χαριςμάτων και ικανοτιτων. Πε παρόμοιο τρόπο μποροφν να ςυμβάλουν τα ςχζδια 

ζρευνασ ι εργαςίασ (project) μικρισ ι μεγάλθσ διάρκειασ. Ακόμθ, θ μεκοδικι 

διαφοροποίθςθ ςτόχων, διδακτικϊν περιεχομζνων, δραςτθριοτιτων, υλικϊν και 

αξιολογικϊν προςεγγίςεων. Ξατάλλθλεσ τεχνικζσ, που ενεργοποιοφν ανάλογα όλουσ 

τουσ μακθτζσ ι μεγάλα ςφνολά τουσ, είναι ο καταιγιςμόσ ιδεϊν και θ χιονοςτιβάδα 

ςε διάφορεσ παραλλαγζσ, κακϊσ επίςθσ τα εκπαιδευτικά παιχνίδια. Χε ομαδικζσ ι 

εξατομικευμζνεσ παρεμβάςεισ προςφζρονται θ άμεςθ διδαςκαλία, θ επίδειξθ, θ 

εξάςκθςθ, τα φφλλα εργαςίασ, οι προκαταβολικοί οργανωτζσ, οι εννοιολογικοί 

χάρτεσ, οι μνθμονικζσ τεχνικζσ, οι επιςθμάνςεισ και οι μεκοδικζσ ςθμειϊςεισ. 

Επιπλζον, τα ομαδικά και εξατομικευμζνα μακθςιακά ςυμβόλαια, οι βιωματικζσ 

δραςτθριότθτεσ και τα παιχνίδια ρόλων, κακϊσ επίςθσ οι  εναλλακτικζσ μορφζσ 

αξιολόγθςθσ, π.χ. ο φάκελοσ του μακθτι (portfolio), κλείδεσ αυτοαξιολόγθςθσ κ.ά. 

Υιο εξειδικευμζνο παράδειγμα είναι θ οργάνωςθ ςτακμϊν-κζντρων μάκθςθσ μζςα 

ςτθν τάξθ. Ψζλοσ, αποτελεςματικι είναι θ εργαςία με πολυμζςα και Θ/Ω, που 

ςυνικωσ παρζχουν πολυεπίπεδθ προςζγγιςθ τθσ πλθροφορίασ, ανατροφοδότθςθ, 

μθχανιςμοφσ άμεςθσ βοικειασ και δυνατότθτα επανάλθψθσ μιασ άςκθςθσ πολλζσ 

φορζσ. 
 

6.4.4. Γειγμαηικέρ πποηάζειρ διαθοποποιεμένερ διδαζκαλίαρ  

Χε μια προςπάκεια παρουςίαςθσ ςυγκεκριμζνων τρόπων ανάπτυξθσ τθσ 

διαφοροποιθμζνθσ διδαςκαλίασ με βάςθ το ΥΧ Κρθςκευτικϊν, ακολουκοφν μερικά 

παραδείγματα που αφοροφν τόςο ςτθν προετοιμαςία όςο και ςτθν 
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πραγματοποίθςθ τθσ διδαςκαλίασ. Ψα παραδείγματα είναι ενδεικτικά και δεν 

εξαντλοφν τισ προςεγγίςεισ τθσ διαφοροποιθμζνθσ διδαςκαλίασ, οφτε τισ ςυνολικζσ 

ανάγκεσ ενόσ μακιματοσ. Χε όςα παραδείγματα χρειάηεται, επιλεκτικά και 

ςυντομευμζνα, παρατίκενται ςτοιχεία από τα περιεχόμενα του ΥΧ.  

 

6.4.4.α. Κλιμακωτι οργάνωςθ ςταδίων-επιπζδων μάκθςθσ (Γϋ Δθμοτικοφ, ΘΕ 2): 

Σργάνωςθ 

επιπζδων μάκθςθσ: 
1ο ςτάδιο 2ο ςτάδιο 3ο ςτάδιο 

Γενικόσ ςτόχοσ  
τθσ τάξθσ: 

Ρα εξοικειωκοφν με ςφμβολα, γιορτζσ, τελετουργίεσ και ζκιμα τθσ 
Σρκόδοξθσ χριςτιανικισ παράδοςθσ 

Διδακτικά κζματα 
(όπωσ 
καταγράφονται  
ςτο ΡΣ) 

- Πια διαφορετικι μζρα: Πζρα αργίασ, μζρα γιορτισ; 
- Θ Ξυριακι των Χριςτιανϊν: θ καμπάνα, ο ναόσ, κεριά, εικόνεσ, ο Χταυρόσ 
- Θ χαρά τθσ πανιγυρθσ: θ γιορτι ενόσ αγίου (πολιοφχου) 
- Χθμαντικζσ μζρεσ τθσ χριςτιανικισ παράδοςθσ (Π. Εβδομάδα, Υεντθκοςτι, 

Ψριϊν Λεραρχϊν, Δεκαπενταφγουςτοσ, Ξακαρι Δευτζρα)  
- Ψο Χάββατο των Εβραίων 
- Θ Υαραςκευι των Πουςουλμάνων 
- Χφμβολα άλλων κρθςκειϊν 

Μακθςιακζσ 
επάρκειεσ 
(όπωσ 
καταγράφονται  
ςτο ΡΣ) 

Αναγνωρίηουν ςφμβολα 
και ιερζσ πράξεισ  

Ανακαλφπτουν το 
νόθμά τουσ 

Εμπνζονται από τα 
κζματα, ςχεδιάηουν 
εκδθλϊςεισ και 
δράςεισ 

Εκπαιδευτικζσ 
δραςτθριότθτεσ  
(με βάςθ όςεσ 
προτείνονται ςτο 
ΡΣ) 

Σι μακθτζσ:  
- Υεριγράφουν  ςφμβολα 

που γνωρίηουν 
- Αφθγοφνται ςε ομάδα: 

Ψι κάνω κάκε Ξυριακι 
- Ξαταςκευάηουν ι 

ηωγραφίηουν  ςφμβολα 
κρθςκειϊν  

Σι μακθτζσ: 
- Ακοφν  και ςυηθτοφν 

ιςτορίεσ γφρω από 
τα ςφμβολα (π.χ. τον 
ςταυρό) και τισ 
γιορτζσ (π.χ. Ψρεισ 
Λεράρχεσ) 

- Αναγνωρίηουν τισ 
ιςτορίεσ ςε εικόνεσ 

- Χυηθτϊντασ 
μοιράηονται 
ςυναιςκιματα χαράσ 
γφρω από τισ γιορτζσ 

Σι μακθτζσ: 
- Χτολίηουν ζνα χϊρο 

για μια γιορτι 
- Χχεδιάηουν μιαν 

επίςκεψθ ςτον ναό 
τθσ ενορίασ τουσ  

- Υραγματοποιοφν 
μιαν θλεκτρονικι 
επίςκεψθ ςε ζνα 
τηαμί και μια 
ςυναγωγι 

 

Ρροςδοκϊμενα 
μακθςιακά 
αποτελζςματα ςτθ 
ΘΕ (καταγραμμζνα 
ςτο ΡΣ αλλά και με 
πικανζσ 
προεκτάςεισ) 

Σι μακθτζσ: 
- Αναγνωρίηουν τθ 

ςθμαςία τθσ Ξυριακισ 
ωσ μιασ ξεχωριςτισ 
μζρασ του χρόνου τουσ 

- Αναγνωρίηουν ςφμβολα 
του Χριςτιανιςμοφ, του 
Λουδαϊςμοφ και του Λςλάμ  

- Εξετάηουν τθ ςθμαςία 
των «ειδικϊν» θμερϊν 
ςτον χρόνο, ςτον 
Λουδαϊςμό και το Λςλάμ 

Σι μακθτζσ: 
- Αξιολογοφν τθ 

ςθμαςία τθσ 
Ξυριακισ ωσ 
ξεχωριςτισ μζρασ 

- Χυνειδθτοποιοφν τθ 
ςθμαςία των ειδικϊν 
θμερϊν για 
Χριςτιανοφσ, 
Εβραίουσ και 
Πουςουλμάνουσ 

Σι μακθτζσ: 
- Εμπνεόμενοι  από 

τθ ςχολικι εργαςία 
εφαρμόηουν τα 
όςα 
επεξεργάςτθκαν ςε 
ποικιλία δράςεων 

- Αρχίηουν να 
ςζβονται τθ 
κρθςκευτικι 
ετερότθτα 
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Χτον παραπάνω πίνακα, με βάςθ τα περιεχόμενα του ΥΧ ςτθ ΚΕ 2 τθσ Γϋ Δθμοτικοφ, 

παρουςιάηεται, ςυνοπτικά, μια δειγματικι ιεράρχθςθ των διδακτικϊν κεμάτων, των 

δραςτθριοτιτων και των προςδοκϊμενων μακθςιακϊν αποτελεςμάτων, με ςτόχο 

τθν κλιμακωτι προςζγγιςθ των διδακτικϊν περιεχομζνων και τθ βακμθδόν επίτευξθ 

του μζγιςτου εφικτοφ μακθςιακοφ αποτελζςματοσ. 

 
6.4.4.β. Οριηόντια διαφοροποίθςθ τθσ διδαςκαλίασ ςε διδακτικι εργαςία με 
ομάδεσ (ΣΤϋ Δθμοτικοφ): 

Ανιχνεφοντασ ςτουσ μακθτζσ τθσ τάξθσ μασ διαφορετικά ενδιαφζροντα και 
ικανότθτεσ, ςτο πλαίςιο τθσ ομαδοςυνεργατικισ ςτρατθγικισ ι απλϊσ μιασ 
εργαςίασ ςε ομάδεσ, ανακζτουμε ςε κάκε ομάδα δραςτθριότθτεσ διαφορετικισ 
ςτόχευςθσ και τεχνικισ. Σ ςτόχοσ είναι θ ςυνκετικι και ςυνεργατικι αξιοποίθςθ 
όλων των δυνατοτιτων τθσ τάξθσ αλλά και θ ειδικι ενίςχυςθ κάκε μακθτι. Χτθν 
εργαςία αυτι όχι μόνο δεν αποκλείεται αλλά ενδείκνυται θ οργάνωςθ ομάδων 
μικτισ ικανότθτασ και ενδιαφερόντων. Για παράδειγμα: 
 

ΨΑΘ: ΧΨϋ ΔΘΠΣΨΛΞΣΩ 

ΚΕΠΑ: Αποςτολικι Χφνοδοσ 

ΧΦΣΡΣΧ: 1 δίωρο 

ΩΟΛΞΣ:  
 
 

α) Ξοινό για όλεσ τισ ομάδεσ:  το κείμενο των Υράξεων, εικόνεσ του αςπαςμοφ 
και τθσ Χυνόδου 
β)  Ξάρτα με εργαςία τθσ κάκε ομάδασ 

1θ ΣΠΑΔΑ  
Υροετοιμάηετε να παρουςιάςετε ςτουσ ςυμμακθτζσ ςασ μια ελκυςτικι αφιγθςθ των 
γεγονότων (ο κακζνασ από ζνα κομμάτι τθσ) 

2θ ΣΠΑΔΑ 
Χαν δθμοςιογράφοι παρουςιάηετε ςτοιχεία για τθν Αποςτολικι Χφνοδο: ποφ, πότε και γιατί 
πραγματοποιικθκε, ποιοι ςυμμετείχαν και τι ρόλο διαδραμάτιςαν 

3θ  ΣΠΑΔΑ 
Εξετάηετε, αξιολογείτε και παρουςιάηετε: α) τα επιχειριματα που αναπτφχκθκαν και β) τθ 
ςθμαςία τθσ απόφαςθσ για τότε και για ςιμερα 

4θ  ΣΠΑΔΑ 
Πελετάτε τθν εικόνα του αςπαςμοφ των Αποςτόλων Υζτρου και Υαφλου ανταλλάςςοντασ 
ςκζψεισ και ιδζεσ. Ψθν παρουςιάηετε ςτθν τάξθ μαηί εκφράηοντασ και ιδζεσ ςτισ οποίεσ 
ςυμφωνιςατε 

5θ  ΣΠΑΔΑ 
Δραματοποιείτε μια ςκθνι: Ψα μζλθ μιασ ελλθνοχριςτιανικισ κοινότθτασ παραλαμβάνουν 
τθν επιςτολι με τθν απόφαςθ τθσ Χυνόδου 

 

6.4.4.γ. Στάδια-επίπεδα επιδιωκόμενθσ μάκθςθσ ςε διαφορετικοφσ τομείσ 

μάκθςθσ (Βϋ Γυμναςίου, ΘΕ 1): 
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Χτο παρόν παράδειγμα (από τθ ΚΕ 1 τθσ Βϋ Γυμναςίου) μποροφμε να δοφμε τθν 

οργάνωςθ ςταδίων μάκθςθσ με βάςθ διαφορετικοφσ τομείσ μάκθςθσ και 

διαφορετικοφ περιεχομζνου προςδοκϊμενεσ μακθςιακζσ επάρκειεσ. 

ΕΥ
ΛΥ

ΕΔ
Α

 

Π
Α

Κ
Θ

ΧΘ
Χ 

Γνϊςεισ και 
κατανοιςεισ 

Χτάςεισ και 
ςυμπεριφορζσ 

Δεξιότθτεσ και 
ικανότθτεσ 

1 
Γνωρίηουν βαςικά ςτοιχεία 
για τθν εικονομαχικι ζριδα 

Διατυπϊνουν τθ δικι τουσ 
άποψθ ςτο ηιτθμα 
εικονιςμοφ του Κεοφ 

Σργανϊνονται, ερευνοφν 
και παρουςιάηουν 
ςυλλογικά τισ κζςεισ τουσ 

2 

Ξατανοοφν τθ ςθμαςία του 
ηθτιματοσ για τον 
εικονιςμό του Κεοφ ςτον 
Χριςτιανιςμό 

Υροςεγγίηουν κριτικά τα 
υπαρξιακά και κοινωνικά 
διλιμματα που εκπορεφονται 
από τθ κρθςκευτικι 
δζςμευςθ  

Εξοικειϊνονται με τα 
βαςικά χαρακτθριςτικά και 
τισ αναηθτιςεισ τθσ 
εκκλθςιαςτικισ και 
κρθςκευτικισ τζχνθσ 

3 

Αξιολογοφν τα 
επιχειριματα που 
διατυπϊνουν άλλεσ 
κρθςκείεσ  για τθν 
απεικόνιςθ του Κεοφ 

Χυνειδθτοποιοφν τθ ςθμαςία 
τθσ ετερότθτασ και τθσ 
διαφορετικισ πολιτιςμικισ 
και κρθςκευτικισ δζςμευςθσ 

Πακαίνουν να 
επικοινωνοφν με 
ανκρϊπουσ που ζχουν 
διαφορετικι πολιτιςμικι 
και κρθςκευτικι ταυτότθτα 

 

6.4.4.δ. Θ διαφοροποίθςθ ςτθν αξιολόγθςθ: Δειγματικι κλίμακα ιεράρχθςθσ των 

επιτευγμάτων των μακθτϊν, με βάςθ διδακτικζσ διεργαςίεσ που ςχετίηονται με το 

ΜτΘ 

 1ο επίπεδο 2ο επίπεδο 3ο επίπεδο 

ΓΡ
Ω

ΧΕ
ΛΧ

 

Αναγνωρίηουν; Ξατανοοφν; Ξρίνουν; 

Σνομάηουν; Υεριγράφουν; Αναλφουν; 

Ξαταγράφουν; Διαπιςτϊνουν; Αιτιολογοφν; 

Απαρικμοφν; Ξατθγοριοποιοφν; Χυγκρίνουν; 

Σρίηουν-Αφθγοφνται; Χυμπεραίνουν; Εφαρμόηουν; 

Υαρατθροφν; Χυνκζτουν; Αξιολογοφν; 

ΧΨ
Α

ΧΕ
ΛΧ

 

Αντιλαμβάνονται; Χυγκρίνουν; Διαμορφϊνουν; 

Χυνειδθτοποιοφν; Ενεργοποιοφνται; Αλλάηουν; 

Πετζχουν; Ενδιαφζρονται; Χυνεργάηονται; 

Υροβλθματίηονται; Ευαιςκθτοποιοφνται; Διορκϊνουν; 

Αναγνωρίηουν αξίεσ; Δζχονται αξίεσ; Αγωνίηονται για αξίεσ; 

Δ
Ε

ΛΣ
ΨΘ

ΨΕ
Χ 

Χυμμετζχουν; Ενεργοφν; Σργανϊνονται; 

Χυηθτοφν; Διαπραγματεφονται; Χυνκζτουν απόψεισ; 

Δείχνουν; Εκφράηονται; Αναλφουν; 

Επικοινωνοφν; Διαλζγονται; Ωπερβαίνουν δυςκολίεσ; 

Βρίςκουν; Σργανϊνουν; Υαρουςιάηουν δεδομζνα; 

Ωποκζτουν; Ερευνοφν; Ψεκμθριϊνουν; 

 κτλ. 
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6.5. Δειγματικι πορεία διδαςκαλίασ ςε επιλεγμζνεσ ΚΕ του ΥΧ  

6.5.1. Χχζδια διδαςκαλίασ / Ξαλζσ πρακτικζσ Δθμοτικοφ 
 

6.5.1.α. Γϋ τάξθ Δθμοτικοφ  

Θεματικι Ενότθτα 7: Ο κόςμοσ μασ ζνα ςτολίδι 

ΟΕΕΛΧ/ΞΟΕΛΔΛΑ: φφςθ, κόςμοσ, ευκφνθ, δθμιουργία, οικολογία 

ΥΦΣΧΔΣΞΩΠΕΡΑ ΠΑΚΘΧΛΑΞΑ ΑΥΣΨΕΟΕΧΠΑΨΑ  

Σι μακθτζσ: 

 εκφράηουν ςκζψεισ και γνϊμεσ γφρω από τθ ςχζςθ των ςφγχρονων ανκρϊπων 

με τθ φφςθ 

 παρουςιάηουν με δικά τουσ λόγια τισ βιβλικζσ αφθγιςεισ τθσ Δθμιουργίασ και 

του Ξατακλυςμοφ 

 προτείνουν και οργανϊνουν δραςτθριότθτεσ οικολογικισ ευαιςκθςίασ  

 ανακαλφπτουν και αξιολογοφν τθ ςτάςθ κρθςκευτικϊν προςϊπων προσ τθν 

κτίςθ   

ΥΣΦΕΛΑ ΔΛΔΑΧΞΑΟΛΑΧ 

(1) Θ φφςθ γφρω μασ: 

 Ζχουμε ηθτιςει να φζρουν από το ςπίτι τουσ: 

ζνα λουλοφδι, μια πζτρα, ζνα κοχφλι, ζνα 

κλαδάκι, ζνα φφλλο, ςπόρουσ φυτϊν. Ψα 

τοποκετοφμε κατά ομάδεσ πάνω ςε ζνα 

τραπζηι. Σ κακζνασ λζει ποφ βρικε αυτό που 

ζφερε. Ψα παρατθροφν, τα αναγνωρίηουν, τα 

ονομάηουν· περιγράφουν τθν ποικιλία των 

χρωμάτων, των ςχθμάτων, των γραμμϊν. 

 Εργαςία ςε δυάδεσ: «Ππροςτά ςε ζνα 

φφλλο»: τουσ καλοφμε να νιϊςουν τθν υφι, 

να περιγράψουν το ςχιμα και το χρϊμα του, 

να μετριςουν τισ ραβδϊςεισ του, να το 

αποτυπϊςουν ςε ζνα χαρτί. Χτθ ςυνζχεια 

ηωγραφίηουν φανταςτικά, χρωματιςτά φφλλα. 

 Δραςτθριότθτα τάξθσ: Απλϊνουμε ζνα μεγάλο χαρτόνι (2 Χ 1 μ.) ςτον πίνακα 

όπου όλοι μαηί ηωγραφίηουν ζνα δάςοσ από δζντρα.  Χτθ ςυνζχεια όλα τα 

παιδιά κολλοφν ςτα δζντρα τα φφλλα που ηωγράφιςαν. 

 Χυηιτθςθ ςε ομάδεσ: «Πιλάμε για τα ηϊα»: τα αγαπθμζνα τουσ ηϊα, 

φωτογραφίεσ των οικόςιτων που τυχόν ζχουν. Πιλοφν γι’ αυτά ςτουσ 

ςυμμακθτζσ τουσ.   
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 Χτρατθγικι Ζντεχνθσ Χυλλογιςτικισ (Artful Thinking): Picasso, Banbino Con 

Colombo. 

(2) Κοιτάηοντασ τθ γθ από ψθλά:  

 Ππροςτά ςτθν υδρόγειο ςφαίρα: ιπειροι, βουνά, ποτάμια, ωκεανοί, πεδιάδεσ  

 Εργαςία ςτο διαδίκτυο:  Βρίςκουν εικόνεσ από όλο τον κόςμο (από τθν Αλάςκα 

ζωσ τισ αφρικανικζσ εριμουσ) και τισ παρουςιάηουν ςτθν τάξθ.  

( http://www.wwwebart.com/riverart/paradise/festivals/isfahan και   

http://www.wwwebart.com/riverart/france/children/index.htm ) 

 Χυηιτθςθ ςτθν τάξθ: Υεριγράφουν τα χαρακτθριςτικά τθσ κάκε εποχισ, ποια 

εποχι τουσ αρζςει και γιατί. Εικόνεσ από τισ εποχζσ ςτα διάφορα μζρθ τθσ γθσ. 

 Δραςτθριότθτα τάξθσ: «Ξόςμοσ ςθμαίνει ςτολίδι»: καταςκευάηουν ζνα κολλάη 

με μεγεκφνςεισ και ςμικρφνςεισ εικόνων (που όποιοσ το βλζπει είναι δφςκολο 

να καταλάβει τθν προζλευςι τουσ, π.χ. μεγεκφνςεισ από «νερά» του ξφλου, 

ςτιμονεσ ενόσ φυτοφ, φτερά πεταλοφδασ, αμμόλοφουσ, πζτρεσ κ.ά.). 

(3) Κι όμωσ… δεν τα βλζπουμε όλα! 

 Ψθλεςκόπια και μικροςκόπια: τόςο μακριά/τόςο κοντά!: Χτον διαδραςτικό 

πίνακα βλζπουμε ςχετικζσ εικόνεσ. 

 Από τθ ςφλλθψθ ζωσ τθ γζννθςθ ενόσ παιδιοφ: Χχετικζσ εικόνεσ ςτον 

διαδραςτικό πίνακα·  φωτογραφίεσ με νεογζννθτα ηωάκια και πουλάκια (από 

τθν άγρια φφςθ) με τθ μθτζρα τουσ. 

 Εργαςία ςε ομάδεσ: Πια πεταλοφδα ςε ζνα λουλοφδι, μια μζλιςςα ςτθν 

κερικρα, ζνα μυρμιγκι που κουβαλάει τθν τροφι του: ςκαρϊνουν μια 

φανταςτικι ιςτορία και τθν παρουςιάηουν ςτθν τάξθ παίηοντασ αντίςτοιχουσ 

ρόλουσ (τόχοσ τθσ δραςτθριότθτασ: να ςυναιςκανκοφν τθ λογικι, τθ ςοφία, 

τθν πορεία τθσ ηωισ όλων των πλαςμάτων του κόςμου).    

(4) Ρόςο φροντίηουμε τον κόςμο μασ; 

 Ξαλοφμε ζναν εκπρόςωπο τθσ GREENPEACE ι τθ WWF ςτθν τάξθ. Πετά από τθ 

ςυηιτθςθ ςτθν τάξθ, οι μακθτζσ γράφουν ζνα μικρό κείμενο με τον τίτλο: «Θ γθ 

μασ: ο οίκοσ μασ». 

 Χυηιτθςθ ςτθν τάξθ: θ ςυμπεριφορά μασ απζναντι ςτα ηϊα, οι ευκφνεσ 

απζναντι ςτα ηϊα που ζχουμε ςτο ςπίτι. 

 Σργάνωςθ μιασ δράςθσ: υιοκετοφμε ζνα αδζςποτο τθσ γειτονιάσ, φυτεφουμε 

λουλοφδια ςε γλαςτρίτςεσ για τθν τάξθ μασ. 

 «Χε ζνα απλωμζνο ςκοινί»: ζνα ςκοινί απλϊνεται ςε μια πλευρά τθσ τάξθσ. 

Τλοι οι μακθτζσ γράφουν ςε ζνα φφλλο χαρτιοφ τθ γνϊμθ τουσ για το τι κα 

μποροφςε ο κακζνασ να κάνει για τον κόςμο μασ. Ψα φφλλα μανταλϊνονται 

ςτο ςκοινί   – με το όνομα ι όχι του ςυντάκτθ. Τλοι μποροφν να διαβάςουν 

όλεσ τισ γνϊμεσ και να τισ ςυηθτιςουν. 

http://www.wwwebart.com/riverart/paradise/festivals/isfahan/
http://www.wwwebart.com/riverart/france/children/index.htm
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(5) Θ φφςθ ςτθ λατρεία των διαφόρων κρθςκειϊν 

 Βρίςκουμε εικόνεσ ςτο διαδίκτυο: α) Οουλοφδια και φροφτα ςτισ ιουδαϊκζσ 

γιορτζσ, β) το νερό και ο κακθμερινόσ κακαριςμόσ των Πουςουλμάνων, γ) ο 

λωτόσ που βγαίνει μζςα από τα νερά (Λνδοϊςμόσ), δ) ο ουρανόσ και θ γθ: το 

γινγκ και το γιανγκ (Ξίνα). 

 Σ αγιαςμόσ ςτθν αρχι τθσ ςχολικισ χρονιάσ, ο βαςιλικόσ, οι δάφνεσ. 

(6) Από τθ φφςθ ςτον ναό και τισ κρθςκευτικζσ εικόνεσ  

 Βρίςκουμε εικόνεσ από το διαδίκτυο:  α) Sangrada Familia 

(Barcelona),(http://www.sagradafamilia.cat/sf-eng/docs_instit/images.php# και 

http://www.gaudisagradafamilia.com/), β) Habib Allah, Θ ςυνζλευςθ των 

πτθνϊν, γ) Άγ. Αντϊνιοσ τθσ Οιςαβϊνασ (1195-1231), που κιρυττε ςτα ψάρια, 

δ) ο Άγ. Πάμασ και το λιοντάρι (προςτάτθσ των βοςκϊν), ε) ο Χεραφείμ του 

Χάρωφ και θ αρκοφδα, ςτ) ο Άγ. Πακάριοσ και θ φαινα με τα μωρά τθσ, η) ο 

Λθςοφσ ωσ αμνόσ (αρνί). 

 Δουλεφουμε τισ εικόνεσ με Χτρατθγικζσ Ζντεχνθσ Χυλλογιςτικισ (Artful 

Thinking): α) ανακάλυψθ, παρατιρθςθ και περιγραφι εικόνασ, β) δθμιουργικζσ 

ερωτιςεισ,  γ) αρχι, μζςθ και τζλοσ, δ) βάηοντασ τίτλουσ, ε) «τι ςε κάνει να το 

λεσ;». (Ζχει νόθμα να μθ βιαςτεί ο δάςκαλοσ να δϊςει τισ ςχετικζσ αφθγιςεισ, 

αλλά να τισ αφιςει να «βγουν» ςτθ διάρκεια τθσ δουλειάσ με τισ εικόνεσ).  

(7) Διθγιςεισ από τθν Ραλαιά Διακικθ 

α) Σ Κεόσ δθμιουργεί τον κόςμο: αφιγθςθ τθσ διιγθςθσ τθσ Γενζςεωσ από τον 

δάςκαλο. (Δεν ξεχνοφμε πωσ οι εννιάχρονοι μακθτζσ ζχουν μικρι ι κακόλου 

αίςκθςθ του ρεαλιςτικοφ χρόνου. Αυτό ςθμαίνει ότι θ ζκφραςθ «ςτθν αρχι» 

δεν ςθμαίνει τίποτε γι’ αυτοφσ. Ο,τιδιποτε πριν το χτεσ είναι «μια φορά κι ζναν 

καιρό», μζροσ του φανταςτικοφ τουσ κόςμου. Γι’ αυτόν άλλωςτε το λόγο μζχρι 

τϊρα δεν μιλιςαμε για τον κόςμο, αλλά «φζραμε» τον κόςμο μζςα ςτθν τάξθ. 

Σϊρα είναι ζτοιμοι να ακοφςουν μια ιςτορία που ςυνδζει όλα τα ςτοιχεία του 

κόςμου με τον Θεό).  

 Σι μακθτζσ χωρίηονται ςε ζξι ομάδεσ και ηωγραφίηουν εικόνεσ για τθν κάκε μια 

μζρα τθσ δθμιουργίασ. Χτθ ςυνζχεια τισ ςυνδζουν και τισ εκκζτουν ςτθν τάξθ. 

 Ψο βιβλικό κείμενο τθσ Δθμιουργίασ: ζνα κείμενο φτιαγμζνο από εικόνεσ! (μόνο 

τϊρα είμαςτε ςε κζςθ να μιλιςουμε γι’ αυτό, κακϊσ θ πρϊιμθ αναφορά τθσ 

λζξθσ «εικόνα» *όταν ακόμθ αφθγοφμαςτε τθ διιγθςθ+ δεν λζει τίποτε ςτα 

εννιάχρονα παιδιά. Ζχοντασ, ωςτόςο, ηωγραφίςει οι ίδιοι  τισ εικόνεσ τθσ 

Γζνεςθσ, ζχουν τθν ετοιμότθτα να προςεγγίςουν ςε ζνα πρϊτο επίπεδο τθν 

ιδζα ότι πρόκειται για ζνα κείμενο που μιλάει με εικόνεσ).  

 Χυηιτθςθ ςτθν τάξθ γφρω από τθ λζξθ «δθμιουργόσ»: αυτόσ που φτιάχνει κάτι 

για το λαό, για το ςφνολο. Θ λζξθ ςτα αγγλικά, γαλλικά κ.ά. γλϊςςεσ. 

http://www.sagradafamilia.cat/sf-eng/docs_instit/images.php
http://www.gaudisagradafamilia.com/
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 Σ δθμιουργόσ Κεόσ: φτιάχνει τον κόςμο για τον άνκρωπο. 

 Σ κόςμοσ μασ χρειάηεται ανκρϊπουσ που είναι κι αυτοί δθμιουργοί. 

Υαραδείγματα δθμιουργϊν ανκρϊπων ςτθ γειτονιά μασ, τθν πόλθ μασ, τθ 

χϊρα μασ, τον κόςμο. 

 Εργαςία με πθλό: «ξαναφτιάχνω τθ γειτονιά μου» (το χωριό μου, τθν πόλθ μου 

κ.ά.). 

β)  Σ κατακλυςμόσ / θ κιβωτόσ του Ρϊε: αφιγθςθ από τον δάςκαλο. 

 Εργαςία με όλθ τθν τάξθ: «φτιάχνουμε μια ςφγχρονθ κιβωτό». Αφοφ ζχουν 

βρει πλθροφορίεσ από το διαδίκτυο για ηϊα που τείνουν προσ εξαφάνιςθ, 

καταςκευάηουν ζνα ξφλινο κουτί/καράβι, όπου τοποκετοφν κοφκλεσ, τισ οποίεσ 

είτε φζρνουν από το ςπίτι είτε καταςκευάηουν οι ίδιοι (τόχοσ τθσ 

επεξεργαςίασ του Κατακλυςμοφ είναι  να προςεγγίςουμε τθν ιδζα τθσ ελπίδασ 

για  ςωτθρία τθσ φφςθσ από κάκε απειλι και κακό).  

(8) Διθγιςεισ από τον Άγ. Φραγκίςκο τθσ Αςςίηθσ και το Λαυςαϊκόν 

 Χτρατθγικι Ζντεχνθσ Χυλλογιςτικισ: Stanley Spencer,  Σ Άγιοσ Φραγκίςκοσ και 

τα πουλιά. 

 Αφθγιςεισ από τον δάςκαλο (ο Άγ. Φραγκίςκοσ εξθμερϊνει τισ άγριεσ τρυγόνεσ 

και τον κθριϊδθ λφκο, το κιρυγμα ςτα πουλιά). 

 Πε μουςικι υπόκρουςθ διαβάηουμε τθν «Ωδι ςτον αδελφό ιλιο»: θ δόξα των 

κτιςμάτων από τον Φραγκίςκο. 

(9)    Μουςικό εργαςτιριο  

Χυμφωνοφν ςε ζνα ςχετικό με το μάκθμα τίτλο. Αναηθτοφν μουςικι ζκφραςθ 

χρθςιμοποιϊντασ παλαμάκια, χτυπιματα ποδιϊν, ςφυρίγματα, μουρμουρθτά, 

ξεφωνθτά κ.λπ., κακϊσ και μουςικά όργανα. Ξαταλιγουν ςε μια δικι τουσ μελωδία 

τθν οποία ςυνοδεφουν με κινιςεισ. Χε ςυνεργαςία με τθ δαςκάλα τθσ Πουςικισ 

μποροφν να επεξεργαςτοφν περιςςότερο τθν ιδζα τουσ. 

ΠΕΚΣΔΣΟΣΓΛΑ: Χυνεργατικζσ, διερευνθτικζσ, βιωματικζσ ςτρατθγικζσ. Ζντεχνθ 

Χυλλογιςτικι. Σργάνωςθ project.  

ΧΦΘΧΛΠΕΧ ΔΛΕΩΚΩΡΧΕΛΧ 

Εικόνεσ τθσ Ηωισ από πλθκϊρα δικτυακϊν τόπων ςτο: 

http://www.artbible.net/indexvie.html, 

Χε κατάλογο με κεματικι ομαδοποίθςθ: http://www.artbible.net/banque_en.html, 

Για τθν Εξαιμερο εικαςτικζσ παραπομπζσ ανά ςτίχο τθσ Γζνεςθσ ςτο 

http://www.artbible.net/firstestament_en.html, κακϊσ και ςτο 

http://www.biblical-art.com/biblicalsubject2.asp?id_biblicalsubject=22 ι ςτο 

http://www.biblical-art.com/text1.asp?id=1&id_biblicalbook=1. 

Πουςικζσ παραπομπζσ ςυνδεδεμζνεσ με βιβλικζσ αναφορζσ: 

http://www.artbible.net/music/bible-AT.html 

http://www.artbible.net/indexvie.html
http://www.artbible.net/banque_en.html
http://www.artbible.net/firstestament_en.html
http://www.biblical-art.com/biblicalsubject2.asp?id_biblicalsubject=22
http://www.biblical-art.com/text1.asp?id=1&id_biblicalbook=1
http://www.artbible.net/music/bible-AT.html
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ΑΛΣΟΣΓΘΧΘ 

Πιλϊντασ για αξιολόγθςθ ςε αυτι τθν τάξθ ςίγουρα δεν εννοοφμε βακμοφσ και 

χαρακτθριςμοφσ του τφπου «μζτρια», «καλά» κ.ά.· περιςςότερο αναφερόμαςτε ςτισ 

προςδοκίεσ μασ για το τι μποροφν να κάνουν οι μακθτζσ μασ (βλ. ςχετικι ςτιλθ του 

ΥΧ). Ωςτόςο, θ περαιτζρω ανάλυςθ των προςδοκϊμενων μακθςιακϊν 

αποτελεςμάτων μπορεί να λειτουργιςει υπζρ τθσ ανάπτυξθσ μιασ πραγματικά 

ποιοτικισ και διαμορφωτικισ αξιολόγθςθσ, θ οποία κα μασ βοθκιςει να ελζγξουμε 

και να βελτιϊςουμε τθ διδακτικι διεργαςία. Άλλωςτε,  αυτόσ είναι και ο κφριοσ 

ςτόχοσ τθσ ςχολικισ αξιολόγθςθσ ςτθν υποχρεωτικι εκπαίδευςθ. 

Περιγραφι επιπζδων επιτευγμάτων των μακθτϊν 

(Description of levels of achievements) 

Ε
Ρ

Ι
Ρ

Ε
Δ

Ο
 Γνϊςεισ και κατανοιςεισ 

γφρω από το κζμα: 

 
Ζκφραςθ ςκζψεων 

και ερωτθμάτων (υπό 
το φωσ όςων ζμακαν 

& κατανόθςαν) 
 

Ανάπτυξθ 
ςτάςεων 

Ανάπτυξθ δεξιοτιτων / ικανοτιτων 

Διδαςκα
λίεσ και 
πθγζσ 

κρθςκει
ϊν 

 Υρακτικζσ 
και 

τρόπουσ 
ηωισ 

πιςτϊν 

Χφμβολα 
και 

τφπουσ  
ζκφραςθσ 

Υροςωπ
ικι 

ταυτότθ
τα 

Χθμαςία, 
ςκοπόσ, 
αλικεια 

Αξίεσ και 
δεςμεφςεισ 

Γραπτι     
και 

προφορικι 
ζκφραςθ 

Διερεφν
θςθ 

Χυνεργα 

ςία 

Φανταςία 
και 

δθμιουργι
κότθτα 

 
1 

Αφθγοφ
νται τισ 
διθγιςε
ισ τθσ 
Γζνεςθσ 
για τθ 
Δθμιου
ργία και 
τον 
Ξατακλ
υςμό 
 
Αναπαρ
άγουν 
τισ 
λοιπζσ 
αφθγις
εισ που 
δουλζψ
αμε 

Κυμοφν
ται και 
περιγρ
άφουν 
τθ 
χριςθ  
ςτοιχεί
ων τθσ 
φφςθσ 
ςε 
γιορτζσ  
διαφόρ
ων 
κρθςκε
ιϊν 

Αναγνω
ρίηουν 
πρόςωπ
α ςτα 
ζργα 
τζχνθσ 
 
 

Πιλοφν 
για 
προςωπ
ικζσ 
εμπειρίε
σ τουσ 
 
Εκφράηο
υν 
προςωπ
ικά 
ςυναιςκ
ιματα & 
ιδζεσ 
 

Υεριγράφ
ουν κάτι 
που 
κεωροφν 
ενδιαφζρ
ον, κετικό 
ι 
δφςκολο 
 
 

Χυνδζουν 
όςα 
ζμακαν 
με τον 
τρόπο 
που 
ςυμπεριφ
ζρονται 
προσ τθ 
φφςθ 
 
 

Διατυπ
ϊνουν 
τθ 
γνϊμθ 
τουσ 
για τα 
διάφορ
α 
ηθτιματ
α  

Βρίςκο
υν 
πλθροφ
ορίεσ 
ςτο 
διαδίκτ
υο 

Ακοφν τθ 
γνϊμθ 
των 
ςυμμακθτ
ϊν τουσ   
 
Χζβονται 
τα 
ςυναιςκι
ματα των 
ςυμμακθτ
ϊν τουσ 
 
 

……… 
……… 
……… 
……… 
……… 
……… 
……… 
……… 
……… 

 

 
2 

Αναγνω
ρίηουν 
τθν 
πίςτθ 
των 
Χριςτια
νϊν 
ςτον 
Κεό ωσ 
δθμιουρ
γό του 
κόςμου 

 Ανακαλφ
πτουν τα 
όςα 
ζμακαν 
ςε ζργα 
τζχνθσ 

Διατυπϊ
νουν 
ερωτιμ
ατα που 
τουσ 
γεννιοφν
ται από 
τισ 
αφθγις
εισ 

Χυνειδθτο
ποιοφν  
πωσ 
υπάρχουν 
πολφ 
διαφορετι
κζσ 
απόψεισ 
γφρω από 
τθ φφςθ 
και τθ 
ςχζςθ τθσ 
με τον 
άνκρωπο 

Χχεδιάηου
ν και 
οργανϊνο
υν 
δράςεισ 

  Χυηθτοφν 
και 
ςυναποφ
αςίηουν 
για τθ 
δουλειά 
τουσ 
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6.5.1.β. Δϋ τάξθ Δθμοτικοφ  

Θεματικι Ενότθτα 3: Σπουδαία παιδιά τθσ Βίβλου 

 

ΕΠΥΟΕΞΣΠΕΡΕΧ ΓΡΩΧΨΛΞΕΧ ΥΕΦΛΣΧΕΧ: Αιςκθτικι Αγωγι, Υλθροφορικι, Πουςικι, 

Γλϊςςα. 

ΧΦΣΡΣΧ: 1ο δίωρο 

ΠΕΧΑ ΥΣΩ ΚΑ ΧΦΘΧΛΠΣΥΣΛΘΧΣΩΠΕ: Φφλλα Εργαςίασ, βιντεοπροβολζασ για τθν 

προβολι των ζργων ςτον τοίχο (ι διαδραςτικόσ πίνακασ). 

ΧΞΕΥΨΛΞΣ: Χτον βακμό που θ ενότθτα προςανατολίηεται ςτθν ανάδειξθ του 

ςθμαντικοφ ρόλου που το κάκε παιδί καλείται να παίξει ςτθ ηωι (με τα χαρίςματα 

και τισ ιδιαιτερότθτεσ να δουλεφονται ςτθν επόμενθ ΚΕ) θ διδαςκαλία ςτοχεφει 

ςτθν παραδειγματικι λειτουργία των βιβλικϊν διθγιςεων· να ανακαλφψουν 

δθλαδι οι μακθτζσ ότι τα ςπουδαία πρόςωπα τθσ Βίβλου υπιρξαν παιδιά με πολφ 

διαφορετικι ηωι, διαφορετικζσ δυνατότθτεσ και χαρίςματα, που όταν μεγάλωςαν 

κατάφεραν πολλά: να εμπιςτευτοφν τθ ηωι τουσ ςτον Κεό, να ξεπεράςουν 

δυςκολίεσ, να διορκϊςουν λάκθ και παραςτρατιματα και να ευεργετιςουν τθ ηωι 

τθσ κοινότθτάσ τουσ. Αυτό όμωσ ςθμαίνει ότι θ διδακτικι διεργαςία χρειάηεται να 

δθμιουργιςει ευκαιρίεσ «ςυνάντθςθσ» των μακθτϊν με τα πρόςωπα και 

«ζμπνευςισ» τουσ από τα γεγονότα. Γι’ αυτόν το λόγο, επιλζγουμε να ξεκινιςουμε 

δουλεφοντασ με τζχνθ (Artful Thinking) -και ςυγκεκριμζνα με τθν τεχνικι Παιχνίδι 

Επεξεργαςίασ ςε ςυνδυαςμό με το Αρχι, Μζςθ και Σζλοσ- πριν ακόμθ αςχολθκοφμε 

με το περιεχόμενο τθσ βιβλικισ αφιγθςθσ και τα ίδια τα κείμενα. Θ παρατιρθςθ, ο 

αυτοςχεδιαςμόσ, θ φανταςία, το παιχνίδι και θ ζκφραςθ προςωπικϊν ιδεϊν που 

«ςυμβαίνουν» ςτισ τεχνικζσ αυτζσ ςίγουρα κα βοθκιςουν τουσ μακθτζσ να 

εργαςτοφν με προςωπικό νόθμα και ευχαρίςτθςθ. Πε αυτόν τον τρόπο θ εργαςία 

τουσ με τα κείμενα κα προκφψει ωσ ανάγκθ προκειμζνου να βρουν λφςεισ και να 

εμπλουτίςουν τισ ιδζεσ τουσ ςτθν δθμιουργικι εργαςία τουσ.  

ΕΥΛΧΘΠΑΡΧΘ: Χτθν παρακάτω περιγραφι επιλζγεται να εργαςκοφμε με τον Πωυςι 

για ζνα ολόκλθρο δίωρο, εφόςον οι μακθτζσ δεν ζχουν ξαναεργαςτεί με αυτόν τον 

τρόπο και θ ςυγκεκριμζνθ εργαςία κα λειτουργιςει δειγματικά. Χε αυτι τθν 

περίπτωςθ, ςε ζνα δεφτερο δίωρο οργανϊνουμε: α) εργαςία με τζχνθ (Artful 

Thinking) για πζντε ζργα, ζνα για κάκε πρόςωπο και β) εργαςία ςε πζντε ομάδεσ με 

τθν κακεμιά να αςχολείται με τθν αντίςτοιχθ βιβλικι διιγθςθ.    

ΦΑΧΕΛΧ ΔΛΔΑΞΨΛΞΘΧ ΔΛΕΦΓΑΧΛΑΧ 

1. Εργαςία με τζχνθ (Artful Thinking): Ραρατθροφμε και ερμθνεφουμε εικόνεσ: Σ 

δάςκαλοσ προβάλλει μία μία τισ εικόνεσ του Marc Chagall, αρχίηοντασ από τθν 

Εφρεςθ του Μωυςι. Αφοφ αφιςει τουσ μακθτζσ να παρατθριςουν ςιωπθλοί το 

ζργο, τουσ ηθτά να παρατθριςουν προςεκτικά τισ λεπτομζρειεσ (ενδεικτικά: τα 
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πρόςωπα, τα ενδφματά τουσ, οι κινιςεισ και οι ςτάςεισ τουσ, ο χϊροσ γφρω 

κ.ά.), επιςθμαίνοντασ να μθ βιαςτοφν να προχωριςουν ςε ερμθνείεσ. Χτθ 

ςυνζχεια, τουσ ενκαρρφνει να επεκτακοφν ςτθν επεξεργαςία και ερμθνεία τθσ 

εικόνασ και να φανταςτοφν το ςενάριο τθσ ιςτορίασ που ςυμβαίνει ςτο ζργο. Πε 

κατάλλθλεσ ερωτιςεισ βοθκάει/κακοδθγεί τουσ μακθτζσ. Χτθ ςυνζχεια περνάει 

ςτθ δεφτερθ εικόνα τθσ Λφπθσ και του κυμοφ του Μωυςι μπροςτά ςτα βάςανα 

των Λςραθλιτϊν και τζλοσ ςτθν τρίτθ με τθ Φλεγόμενθ Βάτο -που ςίγουρα κα 

είναι και θ περιςςότερο δφςκολθ ςτθν ανάγνωςθ. Αφοφ διαβαςτοφν οι εικόνεσ, 

θ Αρχι, θ Πζςθ και το Ψζλοσ τθσ ιςτορίασ δομείται με βάςθ τισ ιδζεσ των 

μακθτϊν. Ξαι πάλι ο δάςκαλοσ βοθκάει/κακοδθγεί τθ ςυηιτθςθ. Ψζλοσ, δίνει 

πλθροφορίεσ για το ζργο και τον καλλιτζχνθ (κάποια ςτοιχεία για τθ ηωι του και 

το πόςο εμπνεφςτθκε από τθ Βίβλο). Ασ δοφμε λοιπόν τθν ιςτορία που 

ενζπνευςε τον Chagall. 

2. Βιβλικι αφιγθςθ: Σ δάςκαλοσ αφθγείται ι διαβάηει τθ διιγθςθ, τθν οποία και 

μοιράηει ςε φωτοτυπία (βλ. ενδεικτικό Φφλλο Εργαςίασ).  

3. Εργαςία ςε ομάδεσ: Θ τάξθ χωρίηεται ςε τρεισ ομάδεσ με τθν κάκε μια να ζχει 

να παρουςιάςει μια Υαγωμζνθ Εικόνα (Still Image) για το μζροσ τθσ αφιγθςθσ 

που αντιςτοιχεί ςτο κάκε ζργο. Χτθ διάρκεια τθσ προετοιμαςίασ τουσ οι μακθτζσ 

ενκαρρφνονται να ςυμβουλεφονται και το κείμενό τουσ. Θ κάκε ομάδα 

παρουςιάηει τθν εικόνα τθσ. Πόλισ ο δάςκαλοσ χτυπά παλαμάκια οι μακθτζσ τθσ 

ομάδασ καλοφνται να μιλιςουν είτε ωσ πρόςωπα τθσ εικόνασ είτε ωσ κεατζσ 

τθσ.  

4. Συηιτθςθ ςτθν ολομζλεια τθσ τάξθσ: Σ δάςκαλοσ επικεντρϊνει τθ ςυηιτθςθ 

ςτθν ανάδειξθ: α) των δυςκολιϊν τθσ ηωισ του Πωυςι, β) του ρόλου του Κεοφ 

ςτθ ηωι του και γ) τι κατάφερε· λ.χ. ζνα παιδί που γεννικθκε μζςα ςτθν 

καταπίεςθ, ςτθ δίωξθ, ςτον κανάςιμο κίνδυνο, που μεγάλωςε διατθρϊντασ 

κρυφό ςτθν καρδιά του ζναν τόςο μεγάλο κυμό, με τθν αδικία να τον πνίγει, 

που αναγκάςτθκε να φφγει από τθν Αίγυπτο, ζφταςε να ςυναντιςει τον Κεό, να 

ξεπεράςει φόβουσ και αδυναμίεσ και να αναλάβει μια δφςκολθ αποςτολι που 

ζςωςε τον λαό του.  

5. Μπροςτά ςε μια βυηαντινι εικόνα:  Αναγνωρίηουμε ςε αυτιν ςτοιχεία που 

επεξεργαςτικαμε ςτο μάκθμα. 
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ΕΛΞΣΡΕΧ ΥΣΩ ΧΦΘΧΛΠΣΥΣΛΣΩΡΨΑΛ ΧΨΘΡ ΕΦΓΑΧΛΑ ΠΕ ΨΕΧΡΘ (Artful Thinking) 
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ΦΩΟΟΣ ΕΦΓΑΧΛΑΧ ΠΕ ΨΘΡ ΑΦΘΓΘΧΘ 

Πωυςισ: ζνα παιδί που ςϊκθκε από τα νερά 

Σεκ πμιύ παιηά επμπή μ ιαόξ ηςκ Ιζναειηηώκ ήηακ αηπμάιςημξ ζηεκ Αίγοπημ. Γπεηδή όμςξ μη 

Ιζναειίηεξ πιήζοκακ θαη δοκάμςζακ ηόζμ πμο μ ηόπμξ γέμηζε απ’ αοημύξ, μ θαηκμύνγημξ βαζηιηάξ πμο 

ακέβεθε ζημκ ζνόκμ ηεξ Αηγύπημο άνπηζε κα βαζακίδεη θαη κα ακαγθάδεη ζε ζθιενέξ δμοιεηέξ ημ ιαό. 

Η Παιαηά Δηαζήθε μαξ πενηγνάθεη έκα πνμξ έκα ηα μανηύνηα πμο πενκμύζακ μη Ιζναειίηεξ ζηεκ 

Αίγοπημ. Μα ημ θμβενόηενμ απ’ όια ήηακ ημ δηάηαγμα πμο οπμπνέςκε ηηξ μαίεξ ηεξ πώναξ κα πκίγμοκ 

όια ηα ανζεκηθά παηδηά ηςκ Γβναίςκ. 

Σόηε ήηακ πμο γεκκήζεθε ζ’ έκα θηςπηθό ζπηηάθη ηεξ Αηγύπημο, από γμκημύξ Ιζναειίηεξ, έκα 

μηθνό αγμνάθη. Γεκκήζεθε μέζα ζε μηα δεζηή θαιμθαηνηάηηθε κύπηα πςνίξ κα ημ μάζεη θακείξ. Ήηακ 

έκα πακέμμνθμ μςνό με μεγάια μάηηα. Σνεηξ μήκεξ ε μάκα ημο ημ έθνορε από ηα μάηηα ημο θόζμμο 

όιμο με θίκδοκμ ηεξ δςήξ ηεξ. Μα δεκ μπμνμύζε κα ημ θνύβεη πενηζζόηενμ θη έηζη, αθμύ πήνε έκα 

μηθνό θμθηκάθη πιεγμέκμ από ζπάνηα, ημ έπνηζε απ’ όιεξ ηηξ μενηέξ με πίζζα, ημ έζηνςζε με απαιά 

δεζηά νμοπαιάθηα θαη απόζεζε μέζα ηεξ ημ μηθνό παηδί. Ύζηενα ημ αθμύμπεζε πάκς ζηα κενά ηεξ 

αθνμπμηαμηάξ, ζε έκα μένμξ με ποθκέξ θαιαμηέξ. «Θεέ μμο», είπε ε άμμηνε μεηένα θη έκηςζε ηεκ 

θανδηά ηεξ κα πμκά δοκαηά, «Θεέ μμο, ζηα πένηα ζμο αθήκς ημ παηδί μμο…» Καη με βμονθςμέκα μάηηα 

έμεηκε εθεί ζηηξ θαιαμηέξ θνομμέκε, κα παναθμιμοζήζεη ηη ζα απμγηκόηακ ημ μςνό ηεξ. ε άιιεξ 

θαιαμηέξ, πημ θάης, έβαιε ηε μηθνή ηεξ ζογαηένα κα παναμμκεύεη.  

Ήηακ έκα δεζηό, όμμνθμ δεηιηκό ημο Νείιμο. Η θόνε ημο Φαναώ, ε πεκηάμμνθε βαζηιμπμύια 

θαηέβεθε κα ιμοζηεί ζημ πμηάμη θαη μη αθόιμοζέξ ηεξ πενπαημύζακ ζηεκ αθνμπμηαμηά. ε μηα ζηηγμή 

είδακ έκα πανάλεκμ πνάγμα κα πιέεη πάκς ζημ κενό. Έηνελακ θαη ημ έπηαζακ. Σμ έθενακ ζηεκ αθηή, 

ημ άκμηλακ παναλεκεμέκεξ θαη είδακ μέζα έκα όμμνθμ αγμνάθη πμο έθιαηγε. Σμ πόκεζε ημ μηθνό ε 

εογεκηθή θανδηά ηεξ βαζηιμπμύιαξ θαη είπε: «Από ηα παηδηά ηςκ Γβναίςκ ζα είκαη ημύημ ημ μηθνό». 

ημ μεηαλύ είπε πιεζηάζεη θαη ε αδειθμύια ημο μςνμύ θη έθακε θη αοηή ηεκ παναλεκεμέκε. ε μηα 

ζηηγμή γονίδεη δεηιά δεηιά θαη νςηά ηεκ θόνε ημο Φαναώ: «Βαζηιμπμύια μμο, λένς μηα πμιύ θαιή 

παναμάκα γηα ημ μηθνό αγμνάθη. Θέιεηξ κα πάς κα ζμο ηε θένς γηα κα ακαιάβεη κα ημ ζειάδεη;» Η 

βαζηιμπμύια δέπηεθε θη έηζη ημ θμνίηζη θώκαλε ηε μεηένα ηεξ πμο ήηακ θαη μεηένα ημο παηδημύ. Η 

μάκα ημο παηδημύ δόλαζε μέζα ηεξ ημκ μονάκημ Θεό, πμο άθμοζε ηεκ πνμζεοπή ηεξ θαη μ γημξ ηεξ 

έπεζε ζε ηόζμ θαιά πένηα. Καη ημ παηδί μεγάιςζε. Καη ήηακ όμμνθμ θαη ζοκεηό. Καη ε θόνε ημο Φαναώ 

ημ έθακε δηθό ηεξ θαη ημ μκόμαζε Μςοζή, πμο ζα πεη «Ο άκζνςπμξ πμο ζώζεθε μέζα από ημ κενό».  

Καη μ Μςοζήξ μεγάιςζε θη έγηκε άκδναξ δοκαηόξ θαη δίθαημξ. Σόζμ δίθαημξ, πμο ζοπκά έπαηνκε ημ 

μένμξ ηςκ Γβναίςκ. Μηα αθαηακόεηε δύκαμε ημκ έζπνςπκε κα οπεναζπίδεηαη ημοξ 

αδηθμηονακκηζμέκμοξ αοημύξ ακζνώπμοξ. Μα αοηή ημο ε αγάπε γηα ημ ιαό ημο Ιζναήι ημκ έθακε 

επζνό ημο Φαναώ. Καη γηα κα απμθύγεη ηεκ θαηαδίςλή ημο πήγε ζε πώνα μαθνηκή θη έβμζθε ηα 

πνόβαηα θάπμημο ηενέα Ιμζών, μ μπμίμξ εθηημώκηαξ ηε θνμκημάδα θαη ηεκ εοζέβεηά ημο κέμο ημκ 

έθακε γαμπνό ημο θαη ημο έδςζε ηεκ θόνε ημο επθώνα.  

Σόηε ήηακ πμο ζημ ηενό βμοκό, ημ Υςνήβ, μ Μςοζήξ είδε ημ όναμα ηεξ θιεγόμεκεξ βάημο. Ήηακ 

μηα βάημξ πμο ηεκ έδςκακ θιόγεξ ηενάζηηεξ θαη πμο όμςξ μύηε έκα θιαδί ηεξ, μύηε έκα θοιιανάθη 

ηεξ δεκ θαηγόηακ. Πιεζίαζε με ηνόμμ μ Μςοζήξ θη άθμοζε μέζα από ηα θιαδηά ηεξ θιεγόμεκεξ βάημο 

ηε θςκή ημο Θεμύ πμο ημκ έζηεικε κα πάεη κα βμεζήζεη ηα αδέιθηα ημο πμο πμκμύκ θαη ζηεκάδμοκ 

μέζα ζηα θνηπηά μανηύνηα. Γθείκμξ έπνεπε κα γίκεη ανπεγόξ πμο ζα μπεη μπνμζηά θαη ζα ημοξ βγάιεη 

από ηε πώνα ηςκ μδονμώκ. «Κύνηε», νώηεζε μ Μςοζήξ με θςκή πμο έηνεμε, «Κύνηε, πμημξ είμαη εγώ 

πμο ζα μπμνέζς κα πάς ακηίζεηα ζημκ Φαναώ θαη ζημοξ αγνηεμέκμοξ Αηγύπηημοξ; Γγώ, Κύνηε, πμηέ 

δεκ ήμμοκ θαιόξ μμηιεηήξ, είμαη βναδύγιςζζμξ θαη ηναοιίδς». Σόηε, απμθαζηζηηθά ημο απακηά μ 

Θεόξ: «Γγώ είμαη μαδί ζμο ζε όιεξ ζμο ηηξ πνμζπάζεηεξ, μέπνη πμο κα θηάζεη μ ιαόξ μμο ζηεκ παιηά 

ημο γε».  

Γεμάημξ δύκαμε θαη θιόγα θαηέβεθε μ Μςοζήξ από ημ βμοκό. Πήνε ημκ αδειθό ημο ημκ Αανώκ 

θαη πανμοζηάζηεθε ζημκ Φαναώ. Γθείκμξ αγνηεμέκμξ, με θακέκακ ηνόπμ δεκ ήζειε κα αθμύζεη ημ 

ζέιεμα ημο Θεμύ. Με απεηιέξ ημοξ έδηςλε από ημ παιάηη.  



Σδθγόσ Εκπαιδευτικοφ ςτα Κρθςκευτικά Δθμοτικοφ και Γυμναςίου 

211 

 

ΒΑΣΟ 

ΑΙΓΤΠΣΟ 

ΥΩΡΗΒ 

ΦΑΡΑΩ 

ΦΩΣΙΑ 

ΜΩΤΗ 

ΑΑΡΩΝ 

ΝΓΙΛΟ 

ΦΩΟΟΣ ΑΛΣΟΣΓΘΧΘΧ 
  

 

   Η θιεγόμεκε βάημξ                                      ομπιενώζηε ηα θεκά: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Βνείηε ηηξ παναθάης ιέλεηξ πμο είκαη θνομμέκεξ μέζα ζημ παδι: 

  
Α Χ Φ Θ Β Χ Υ Λ Ξ Σ 

Π Ω Ω Χ Θ Χ Β Α Ρ Υ 

Ω Φ Λ Υ Ε Π Ξ Λ  Ρ 

Ε Θ Χ Π Ω Σ Β Γ Ψ Φ 

Π Β Α Ψ Σ Χ Ρ Ω Φ Α 

 Χ Α Γ Β Α Χ Υ Σ Φ 

Κ Α Φ Σ Ξ Φ Ω Ψ Λ Α 

Α Ρ Ω Β Α Ρ Γ Σ Α Ω 

Σ Υ Ρ Ε Λ Ο Σ Χ Γ Κ 

 
 

Ο Μςοζήξ είπε: «Κύνηε, πμημξ 

είμαη εγώ πμο ζα μπμνέζς κα 

πάς ακηίζεηα ζημκ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ;». 

 

Σόηε μ Θεόξ ημο είπε: 

«_ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ 

__ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ 

__ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ 

__ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _». 
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6.5.1.γ. Εϋ τάξθ Δθμοτικοφ  

Θεματικι Ενότθτα 4: Θ Εκκλθςία του Χριςτοφ 

 

1) ΤΑΥΤΟΤΘΤΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

1.1 Θζμα του ςχεδίου διδαςκαλίασ 

Σι πρϊτοι χριςτιανοί: ηωι γεμάτθ προςφορά και αγάπθ  

1.2 Εμπλεκόμενεσ γνωςτικζσ περιοχζσ 

Γνωςτικό αντικείμενο τθσ Διδακτικισ Ρρακτικισ:  Κρθςκευτικά Εϋ Δθμοτικοφ 

Ιδιαίτερθ περιοχι του γνωςτικοφ αντικειμζνου: Υϊσ ηοφςαν οι χριςτιανοί ςτισ 

πρϊτεσ χριςτιανικζσ κοινότθτεσ. Σ τρόποσ ηωισ και ουςιαςτικά οι κοινωνικζσ 

αντιλιψεισ των πρϊτων χριςτιανϊν και το κατά πόςο αυτζσ οι αντιλιψεισ 

ςυνεχίηονται ι κα μποροφςαν να «μπολιάςουν» ακόμθ περιςςότερο τθ χριςτιανικι 

Εκκλθςία του ςιμερα.  

Συμβατότθτα με τισ αρχζσ και τουσ ςτόχουσ των νζων Ρρογραμμάτων Σπουδϊν 

του Νζου Σχολείου 

Θ ςυγκεκριμζνθ ενότθτα ανικει ςτο 4ο κεφάλαιο του νζου Υρογράμματοσ 

Χπουδϊν τθσ Εϋ για το ΠτΚ: «Θ Εκκλθςία του Χριςτοφ», για το οποίο προβλζπεται 

να αφιερωκοφν πζντε (5) διδακτικζσ ϊρεσ. Ψου κεφαλαίου αυτοφ προχπάρχει  το 

κεφάλαιο: «Υροχωράμε αλλάηοντασ» και ακολουκεί το κεφάλαιο: «Αποςτολζσ για 

τθν “καλι είδθςθ”». 

Ωσ προσ τα νζα Υρογράμματα Χπουδϊν του Ρζου Χχολείου είναι ςυμβατι με τισ 

αρχζσ και τισ αξίεσ αυτϊν. Υιο ςυγκεκριμζνα, με δεδομζνο ότι αυτό διατρζχεται και 

προωκεί ωσ βαςικι τθν αξία τθσ Ελευκερίασ - με εμφατικά εναρμονιςμζνθ τθν 

Προςωπικι και τθν υλλογικι τθσ διάςταςθ - θ ςυγκεκριμζνθ ενότθτα  με τθν 

κεματικι τθσ και τισ διδακτικζσ δραςτθριότθτεσ που αναπτφςςονται ςε αυτιν τα 

υπθρετεί ςτο ζπακρο. Ψο ίδιο, μάλιςτα, γίνεται και ςε ςχζςθ με τουσ ςτόχουσ που 

κζτουν αυτά, κακϊσ το παρϊν ςχζδιο διδαςκαλίασ εμπεριζχει: α) μφθςθ ςε 

διερευνθτικζσ διαδικαςίεσ και διεργαςίεσ, β) κατανόθςθ βαςικϊν εννοιϊν, 

διαδικαςιϊν και γεγονότων, γ) επικοινωνία και ςυνεργαςία και δ) ςφνδεςθ με τισ 

τοπικζσ κοινότθτεσ και ζξοδο ςε αυτζσ. 

Ψζλοσ, θ ενότθτα αυτι υπθρετεί και τισ κεμελιϊδεισ ζννοιεσ τθσ διακεματικισ 

προςζγγιςθσ, όπωσ: ςυλλογικότθτα, οργάνωςθ και ιςότθτα (π.χ. δραματοποίθςθ για 

το μοίραςμα υλικϊν αγακϊν ςτισ Αγάπεσ), ομοιότθτα – διαφορά (π.χ. ςφγκριςθ των 

πρωτοχριςτιανικϊν κοινοτιτων με τθν ςθμερινι ενορία τθσ χριςτιανικισ 

Εκκλθςίασ), αλλθλεπίδραςθ (π.χ. ομαδικι δραςτθριότθτα για ςυγκζντρωςθ 

πλθροφοριϊν για ςθμερινά ενοριακά κζντρα που ςυνεχίηουν τον τρόπο ηωισ των 

πρϊτων χριςτιανικϊν κοινοτιτων), επικοινωνία (π.χ. προφορικι ζκφραςθ για τισ 
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πρωτοχριςτιανικζσ κοινότθτεσ και ςφγκριςι τουσ με τα ςθμερινά ενοριακά κζντρα 

των Εκκλθςιϊν). 

1.3 Είδοσ Διδακτικισ Ρρακτικισ 

Ψο παρόν ςχζδιο μακιματοσ αποτελεί μια ολοκλθρωμζνθ παιδαγωγικι 

δραςτθριότθτα ςτθ ςχολικι τάξθ και μπορεί να αποτελζςει αφορμι – δεδομζνθσ 

τθσ κεματολογίασ - για ζνα επιτυχθμζνο παράδειγμα ςυνεργατικισ διδαςκαλίασ ςτο 

ςχολείο. Χε αυτι τθ διάςταςθ, θ ίδια θ κεματικι μπορεί να αποτελζςει αφετθρία 

για τθν εφαρμογι πρακτικϊν για αποδοτικότερθ αντιμετϊπιςθ και διαχείριςθ 

προβλθματικϊν καταςτάςεων και γενικότερα κρίςεων ςτθν τάξθ και ςτον χϊρο του 

ςχολείου, όπωσ και απαρχι για τθν  εφαρμογι πρακτικϊν λειτουργικισ 

ςυνεργαςίασ με τθν τοπικι κοινωνία. 

1.4 Σκοπόσ και Στόχοι τθσ Διδακτικισ Ρρακτικισ 

Γενικόσ Σκοπόσ 

Χκοπόσ του παρόντοσ ςχεδίου διδαςκαλίασ είναι να μελετθκοφν τα ιςτορικά 

γεγονότα τθσ ηωισ τθσ πρϊτθσ χριςτιανικισ Εκκλθςίασ και μζςα από τθν μελζτθ 

αυτι οι μακθτζσ να κατανοιςουν τισ απαντιςεισ του χριςτιανιςμοφ ςε κεμελιϊδεισ 

διαςτάςεισ των ανκρϊπινων ςχζςεων. Ειδικότερα, κάτω από αυτό το πρίςμα, οι 

μακθτζσ καλοφνται να γνωρίςουν ςτοιχεία από τθν ηωι των πρϊτων χριςτιανικϊν 

κοινοτιτων και ςε ζνα δεφτερο επίπεδο να τα ςυγκρίνουν με αντίςτοιχα ςτοιχεία 

που ςυναντϊνται ςτισ ενορίεσ των ςθμερινϊν χριςτιανικϊν Εκκλθςιϊν. 

Επιμζρουσ Στόχοι ωσ προσ το γνωςτικό αντικείμενο και ωσ προσ τθ μακθςιακι 

διαδικαςία 

1. Γνωρίηοντασ και κατανοϊντασ 

1.1 Ρα περιγράφουν και να αξιολογοφν ςτοιχεία για τθν ηωι των πρϊτων 

χριςτιανϊν, όπωσ και για τον τρόπο με τον οποίο οργάνωναν τισ κοινότθτζσ τουσ. 

1.2 Ρα γνωρίςουν και να κατανοιςουν τα πιςτεφω και τισ κοινωνικζσ αντιλιψεισ 

που επικρατοφςαν ςτισ πρϊτεσ χριςτιανικζσ κοινότθτεσ. 

1.3 Ρα γνωρίςουν και να κατανοιςουν ςτοιχεία από τον ςθμερινό τρόπο 

οργάνωςθσ και δράςθσ των ενοριϊν ςτισ χριςτιανικζσ Εκκλθςίεσ. 

1.4 Ρα ςτοχαςτοφν και να επιχειρθματολογιςουν για τθν ςθμαςία τθσ κοινότθτασ 

και του «μοιράςματοσ» ςτθν ςθμερινι εποχι. 

2. Διερευνϊντασ και εντοπίηοντασ 

2.1 Ρα διερευνιςουν και να εντοπίςουν τα βαςικά ςτοιχεία των πρϊτων 

χριςτιανικϊν κοινοτιτων. 

2.2 Ρα διερευνιςουν, να εντοπίςουν και να κατονομάςουν τισ ομοιότθτεσ και τισ 

διαφορζσ των πρωτοχριςτιανικϊν κοινοτιτων με τισ ενορίεσ των ςθμερινϊν 

Εκκλθςιϊν. 
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3. Επικοινωνϊντασ και ςυνεργαηόμενοι με άλλουσ 

3.1 Ρα ςυνεργαςτοφν με τουσ ςυμμακθτζσ τουσ για να ςχεδιάςουν και να 

οργανϊςουν ομαδικά μια ςκθνι από τον τρόπο ηωισ των πρϊτων χριςτιανικϊν 

κοινοτιτων. 

3.2 Ρα επικοινωνιςουν με τουσ ςυμμακθτζσ τουσ αναπαριςτϊντασ μια ςκθνι από 

τον τρόπο ηωισ των πρϊτων χριςτιανικϊν κοινοτιτων. 

3.3 Ρα ςυνεργαςτοφν με τουσ ςυμμακθτζσ τουσ για να εντοπίςουν ομοιότθτεσ και 

διαφορζσ του ςυλλογικοφ τρόπου ηωισ των πρϊτων χριςτιανϊν που βαςίηονταν 

ςτθν αδελφοςφνθ και ςτθν αγάπθ, με τον τρόπο ηωισ των ςθμερινϊν χριςτιανϊν 

ςτθν ενορία τθσ Εκκλθςίασ. 

4. Συνδζοντασ με τθ ηωι 

4.1 Ρα ςυνδζςουν τον ςυλλογικό τρόπο ηωισ ςτισ πρϊτεσ χριςτιανικζσ κοινότθτεσ 

με αντίςτοιχα ςτοιχεία από τον τρόπο οργάνωςθσ τθσ χριςτιανικισ Εκκλθςίασ αλλά 

και γενικότερα τθσ κοινωνίασ ςτθν ςθμερινι εποχι, εκτιμϊντασ τθν ςθμαςία και τθν 

ςυνειςφορά τθσ μελζτθσ τόςο τθσ ιςτορίασ τθσ χριςτιανικισ πίςτθσ όςο και των 

άλλων κρθςκειϊν ςτθ ηωι τουσ. 

4.2 Ρα ςυνδζςουν το κζμα του ςυλλογικοφ τρόπου ηωισ που βαςίηεται ςτθν 

αδελφοςφνθ, το «μοίραςμα» και τθν αγάπθ, αλλά και τθσ δίκαιθσ κατανομισ των 

υλικϊν αγακϊν ςτθν ςφγχρονθ εποχι. 

 

2) ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΤΘΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΘΣ ΡΑΚΤΙΚΘΣ 

2.1 Γενικι Ρεριγραφι Διδακτικισ Ρρακτικισ 

2.1.1 Διάρκεια του ςχεδίου διδαςκαλίασ: 90 λεπτά. 

2.1.2 Ρροτεινόμενεσ μορφζσ, μζκοδοι και τεχνικζσ διδαςκαλίασ 

Εκπαιδευτικζσ μζκοδοι, μορφζσ και τεχνικζσ που αξιοποιοφνται ςτο πλαίςιο αυτοφ 

του ςχεδίου διδαςκαλίασ: 

 κακοδθγοφμενοσ διάλογοσ 

 εργαςία ςε ομάδεσ 

 δραματοποίθςθ 

 ςυηιτθςθ 

2.1.3  Γενικι Ρεριγραφι 

Κζμα: Σι πρϊτοι χριςτιανοί: ηωι γεμάτθ προςφορά και αγάπθ 

Υροαπαιτοφμενθ γνϊςθ: 

Σι μακθτζσ κα πρζπει να ζχουν εξοικειωκεί ςε μεγαλφτερο ι ςε μικρότερο βακμό 

τόςο με το ιςτορικό πλαίςιο μζςα ςτο οποίο εμφανίςτθκε θ πίςτθ ςτον Χριςτό όςο 

και με το κρθςκευτικό πλαίςιο που  προχπάρχει τθσ χριςτιανικισ πίςτθσ ςτον χϊρο 

του Λςραιλ. 
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Υεριγραφι δραςτθριοτιτων 

Δραςτθριότθτα 1 

1θ φάςθ: Αναςκόπθςθ 

Ζχοντασ ωσ αφετθρία τθν εικόνα τθσ Υεντθκοςτισ και 

αξιοποιϊντασ τον κακοδθγοφμενο διάλογο με τθν 

τεχνικι των ερωτιςεων - απαντιςεων καλοφμε τουσ 

μακθτζσ να ανακαλζςουν τισ προθγοφμενεσ γνϊςεισ 

που απόκτθςαν για τα γεγονότα που ακολοφκθςαν 

μετά από τθν Χταφρωςθ και τθν Ανάςταςθ του Χριςτοφ. 

Ξεντρικι εςτίαςθ ςε αυτι τθν αναςκόπθςθ κα δοκεί 

ςτο κορυφαίο γεγονόσ τθσ Υεντθκοςτισ, που αποτελεί 

και το κεμελιακό ςθμείο ίδρυςθσ τθσ χριςτιανικισ 

Εκκλθςίασ. Πε τον τρόπο αυτό επανζρχονται 

αποκτθμζνεσ γνϊςεισ από τθν προθγοφμενθ ενότθτα, 

κακϊσ ο βαςικόσ ςτόχοσ ςε αυτιν τθν φάςθ είναι να 

αξιοποιιςουμε τθν πρότερθ γνϊςθ των μακθτϊν προκειμζνου να οικοδομιςουμε  

τθν νζα γνϊςθ για τισ πρϊτεσ χριςτιανικζσ κοινότθτεσ αγάπθσ. 

2θ φάςθ: Υροςανατολιςμόσ 

Υαρατθρϊντασ τθν εικόνα που 

αναπαριςτά μία ςτιγμι από το 

μυςτιριο τθσ Κείασ Ξοινωνίασ - με 

το μοίραςμα του άρτου και του 

οίνου - και ςυνεχίηοντασ τθν τεχνικι 

των ερωτιςεων – απαντιςεων 

δθμιουργοφμε  ζναν ειςαγωγικό 

προβλθματιςμό ςτουσ μακθτζσ για 

το πϊσ αυτό το μυςτιριο, ξεκινϊντασ ακριβϊσ από το πλαίςιο ηωισ των πρϊτων 

χριςτιανικϊν κοινοτιτων, ζφταςε ωσ τισ μζρεσ μασ, αναδεικνφοντασ ζτςι τον 

πυρινα τθσ χριςτιανικισ πίςτθσ: τθν κοινωνία προςϊπων μζςα από το μοίραςμα 

ςυμβολικϊν υλικϊν αγακϊν, πράξθ που αναπαριςτάται ςυμβολικά ςτθ λιψθ του 

άρτου και του οίνου από το ίδιο ποτιρι.  

Δραςτθριότθτα 2 

Χωριςμόσ ςε ομάδεσ και δραματοποίθςθ ςκθνϊν από τθ ηωι ςτισ πρϊτεσ 

χριςτιανικζσ κοινότθτεσ αγάπθσ. 

Ζχοντασ οργανϊςει τθ τάξθ μασ ςε ομάδεσ, ηθτάμε από κάκε μια από αυτζσ να 

οργανϊςουν και να ςχεδιάςουν μια ςκθνι από τθν ηωι των πιςτϊν ςτισ πρϊτεσ 

χριςτιανικζσ κοινότθτεσ αγάπθσ. Χε κάκε ομάδα δίνουμε ζνα απόςπαςμα από τθν 
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Ξαινι Διακικθ - ςε μετάφραςθ ςτθν νεοελλθνικι - για να αντλθκοφν πλθροφορίεσ, 

τισ οποίεσ κα τισ χρθςιμοποιιςουν προκειμζνου να ςχεδιάςουν τθν ςκθνι που κα 

παρουςιάςουν. Ενδεικτικά, μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν α) Ξοινοκτθμοςφνθ και 

«αγάπεσ» (Υραξ 4, 32-37), β) «Συκ ζνι Λουδαίοσ ουδζ Ζλλθν…» (Γαλ 3, 26-29), γ) 

Τλοι ίςοι, όλοι φίλοι: Θ ηωι ωσ κοινωνία (Υροσ Φιλιμονα) και δ) Υροςευχι και Κ. 

Ευχαριςτία (Υραξ 2, 46-47). Χε αυτό το ςθμείο κα πρζπει να ςθμειϊςουμε ότι, πριν 

ξεκινιςει θ δραςτθριότθτα τθσ κάκε ομάδασ, κα πρζπει να δϊςουμε ςαφείσ 

οδθγίεσ για τον χρόνο προετοιμαςίασ, ενϊ το διάςτθμα κατά το οποίο αυτι κα 

υλοποιείται κα πρζπει να διατρζχουμε ςτισ ομάδεσ και να δίνουμε εφ’ όςον μασ 

ηθτθκοφν πρόςκετεσ πλθροφορίεσ.  

Δραςτθριότθτα 3 

Σι ομάδεσ παρουςιάηουν το δρϊμενό τουσ ςτθν ολομζλεια 

Ηθτάμε από τα μζλθ των ομάδων να παρουςιάςουν το δρϊμενό τουσ  ςτθν 

ολομζλεια τθσ τάξθσ, ενϊ τα μζλθ των άλλων ομάδων προςπακοφν να 

ανακαλφψουν και να κατονομάςουν το περιεχόμενο τθσ κάκε ςκθνισ. 

Ξαταγράφουμε ςε χαρτί του μζτρου ι ςτον πίνακα όςα προζκυψαν από τουσ 

ςχολιαςμοφσ για τθν κάκε ςκθνι και δίνουμε ζναν γενικό τίτλο ςε αυτοφσ. 

Δραςτθριότθτα 4 

Χφγκριςθ τθσ ηωισ ςτισ πρϊτεσ χριςτιανικζσ κοινότθτεσ με τθ ηωι ςτθ ςθμερινι 

χριςτιανικι ενορία 

Πε αφετθρία τα δρϊμενα τθσ προθγοφμενθσ δραςτθριότθτασ οι μακθτζσ, αφοφ 

πρϊτα ςυηθτιςουν, εντοπίηουν ομοιότθτεσ και διαφορζσ ςτον τρόπο ηωισ ςτισ 

πρϊτεσ χριςτιανικζσ κοινότθτεσ και του τρόπου ηωισ των πιςτϊν ςτισ ςθμερινζσ 

ενορίεσ. Ξάκε ομάδα καταγράφει ςε αυτοκόλλθτα χαρτάκια διαφορετικοφ 

χρϊματοσ τισ ομοιότθτεσ και τισ διαφορζσ και ζπειτα αυτά επικολλοφνται ςε δφο 

ανάλογεσ ςτιλεσ ςε χαρτί του μζτρου ι ςτον πίνακα.  

3) ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ 

Ζχοντασ ωσ βαςικό ςτόχο τθσ αξιολόγθςθσ τθν ανατροφοδότθςθ τθσ εκπαιδευτικισ 

διαδικαςίασ και τον εντοπιςμό αδυναμιϊν υλοποίθςθσ του διδακτικοφ ςχεδιαςμοφ 

από το ςφνολο των μακθτϊν - ςε ςχζςθ πάντα με τθν διαδικαςία επίτευξθσ των 

ςτόχων που τζκθκαν - υιοκετοφμε το ςχιμα/μορφι τθσ τριπλισ αξιολόγθςθσ, 

δθλαδι: α) τθν διαγνωςτικι ι αρχικι, β) τθν ςταδιακι ι διαμορφωτικι και γ) τθν 

τελικι ι ςυνολικι. Χτο ςυγκεκριμζνο, λοιπόν, ςχζδιο διδαςκαλίασ ίςχυςαν τα εξισ: 

α) Θ διαγνωςτικι αξιολόγθςθ υλοποιικθκε με τθν πρϊτθ φάςθ τθσ δραςτθριότθτασ 

1, κακϊσ αποτυπϊκθκε το προχπάρχον γνωςτικό επίπεδο και αναδείχκθκαν τα 

αίτια που πικανόν να λειτουργοφςαν αναςταλτικά ςτα μετζπειτα ςτάδια τθσ 

μακθςιακισ διαδικαςίασ. 
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β) Χτθ  διαμορφωτικι αξιολόγθςθ τζκθκαν μια ςειρά από ερωτιματα, ςτο πλαίςιο 

των οποίων τοποκετείται και θ δικι μασ «εμψυχωτικι» δράςθ, κακϊσ διατρζχαμε 

τισ ομάδεσ τθν ϊρα που αυτζσ ανζπτυςςαν τισ προβλεπόμενεσ δραςτθριότθτζσ 

τουσ. Ειδικότερα, λιφκθκαν υπόψθ ερωτιματα όπωσ: 

 Πε ποιον τρόπο ςυνεργάςτθκαν οι μακθτζσ; 

 Αναδείχκθκαν κατά τθν διάρκεια των δραςτθριοτιτων τουσ ςτοιχεία που 

προβλζπονταν από τθν ςτοχοκεςία του μακιματοσ; 

 Χυμμετείχαν ιςόποςα όλα τα μζλθ κάκε ομάδασ ςτισ ςχεδιαηόμενεσ δράςεισ; 

 Ππόρεςαν να υλοποιιςουν επαρκϊσ τθν δραςτθριότθτα 4, όπου κα ζπρεπε να 

αναδείξουν ομοιότθτεσ και διαφορζσ ανάμεςα ςτισ πρωτοχριςτιανικζσ 

κοινότθτεσ αγάπθσ και τισ ςθμερινζσ χριςτιανικζσ ενορίεσ;  

γ) Ψζλοσ ςτθ ςυνολικι αξιολόγθςθ - ζχοντασ πάντα υπόψθ τθ ςτοχοκεςία – 

κεωροφμε πωσ οι μακθτζσ κα μποροφν πλζον να απαντοφν ςε ερωτιματα, όπωσ: 

 Υοια τα βαςικά χαρακτθριςτικά ςτισ πρϊτεσ χριςτιανικζσ κοινότθτεσ αγάπθσ; 

 Γιατί είναι ςθμαντικό να γνωρίηουμε πζρα από τα κρθςκευτικά/ κεολογικά 

ςτοιχεία και τισ κοινωνικζσ αντιλιψεισ που εκπορεφονταν από τον τρόπο ηωισ 

των πρϊτων χριςτιανϊν; 

 Χε τι κα μποροφςε να βοθκιςει θ ανάδειξθ των χαρακτθριςτικϊν των πρϊτων 

χριςτιανικϊν κοινοτιτων ςε ςχζςθ με τθ ςθμερινι ενοριακι ηωι ςτισ 

χριςτιανικζσ Εκκλθςίεσ. 

ΧΩΡΣΨΘ ΨΣΩ ΧΧΕΔΛΣΩ ΔΛΔΑΧΞΑΟΛΑΧ 

 Δραςτθριότθτα Χρό 
νοσ 

Πζκοδοσ, μορφι και 
τεχνικζσ διδαςκαλίασ 

Εποπτικό υλικό 

1 
α) Αναςκόπθςθ,  
β)Υροςανατολιςμόσ 

10ϋ 
Ξατευκυνόμενοσ 
διάλογοσ με ερωτιςεισ 
και απαντιςεισ 

Αγιογραφίεσ 

2 
Χωριςμόσ ςε ομάδεσ και 
δραματοποίθςθ ςκθνϊν 

 
30ϋ 

Σμαδοςυνεργατικζσ 
δράςεισ 

Βιβλία τθσ ΞΔ ςε 
μετάφραςθ και ό,τι 
άλλο υλικό χρειαςτοφν 
για τθ δραματοποίθςθ 

3 
Υαρουςίαςθ 
δραματοποιθμζνων ςκθνϊν 
ςτθν ολομζλεια  

 
20ϋ 

 
Τλθ θ τάξθ μια ομάδα 

Υίνακασ, χαρτί του 
μζτρου, μαρκαδόροι 

4 
Χφγκριςθ πρωτοχριςτιανικϊν 
κοινοτιτων με τθ ςθμερινι 
ενορία 

 
30ϋ 

 
Χυηιτθςθ 

Υίνακασ, χαρτί του 
μζτρου, αυτοκόλλθτα 
χαρτάκια, μαρκαδόροι 

 

  



Σδθγόσ Εκπαιδευτικοφ ςτα Κρθςκευτικά Δθμοτικοφ και Γυμναςίου 

218 

 

6.5.2. Χχζδια Διδαςκαλίασ / Ξαλζσ πρακτικζσ Γυμναςίου 
 

6.5.2.α. Αϋ τάξθ Γυμναςίου  

Θεματικι Ενότθτα 3: Ρϊσ ηουν οι Χριςτιανοί; Θ νζα ηωι τθσ Εκκλθςίασ 

 

ΧΦΣΡΣΧ: 1ο δίωρο τθσ ΚΕ (Ερωτιματά μασ για τθ ηωι) 

ΧΞΕΥΨΛΞΣ: Ξακϊσ πρόκειται για μια απαιτθτικι και πολυεπίπεδθ ΚΕ είναι 

απαραίτθτο το ουςιαςτικό «άνοιγμα» των μακθτϊν ςτα ερωτιματα για τθ ηωι και θ 

προςωπικι επεξεργαςία τουσ. Πόνο ζτςι κα είναι ςε κζςθ -και ςε διάκεςθ- να 

αναηθτιςουν οι ίδιοι το προςωπικό νόθμα που μποροφν να ζχουν οι «απαντιςεισ» 

τθσ Χριςτιανικισ Εκκλθςίασ που κα επεξεργαςτοφν ςτα επόμενα δίωρα. 

Χυνακόλουκα, χρειάηεται να ενκαρρφνουμε τουσ μακθτζσ να προχωριςουν πζρα 

από τθν αυτονόθτθ αναγνϊριςθ τθσ ςθμαςίασ τθσ ςχζςθσ και τθσ επικοινωνίασ με 

τουσ άλλουσ, και ςτθ διερεφνθςθ των αρνθτικϊν ςυνεπειϊν -υπαρξιακϊν και 

κοινωνικϊν- του ατομικιςμοφ. Πε αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται και μια πρϊτθ 

προςζγγιςθ του διλιμματοσ «θ ηωι είναι ατομικι πορεία ι ςχζςθ;». 

Πεκοδολογικά, ωσ τεχνικι διερεφνθςθσ ςτθν πορεία τθσ διδακτικισ διεργαςίασ 

προκρίνεται θ TWPS κακϊσ θ προςζγγιςθ του κζματοσ απαιτεί χρόνο για ςκζψθ και 

ςτοχαςμό, ανταλλαγι και μοίραςμα ιδεϊν, ταυτόχρονθ αλλθλεπίδραςθ, 

αποςαφινιςθ ηθτθμάτων και προςωπικι ζκφραςθ.   

ΧΨΣΧΣΧ:  να προςεγγίςουν οι μακθτζσ μζςα από τθν επεξεργαςία προςωπικϊν τουσ 

εμπειριϊν τθν ιδζα τθσ ηωισ ωσ ςχζςθσ. 

ΥΣΦΕΛΑ ΔΛΔΑΞΨΛΞΘΧ ΔΛΕΦΓΑΧΛΑΧ:  

 Ιδεοκφελλα (5ϋ): «Ψι χρειάηεται ο άνκρωποσ για να ηιςει;» Χτισ ιδζεσ των 

μακθτϊν ςίγουρα κα υπάρχουν και αναφορζσ ςτισ φιλίεσ, ςχζςεισ κ.ά.  

 Ειςαγωγι από τον δάςκαλο (5ϋ): Τςο κι αν οι περιςςότεροι από εμάσ εφκολα 

λζμε πωσ οι ςχζςεισ είναι κοινι ανάγκθ όλων των ανκρϊπων, ςυχνά ωςτόςο όχι 

μόνο νιϊκουμε μόνοι και απόμακροι από τουσ άλλουσ, αλλά επιπλζον δεν 

ξζρουμε με ποιον τρόπο να τουσ πλθςιάςουμε και να ςχετιςτοφμε μαηί τουσ ι 

να καλλιεργιςουμε τισ ςχζςεισ μασ ακόμθ και με τουσ φίλουσ, τουσ γονείσ, τουσ 

ςυγγενείσ μασ. Ζχει λοιπόν νόθμα να αναγνωρίςουμε όλεσ αυτζσ τισ δυςκολίεσ, 

φόβουσ, ανάγκεσ -γφρω από τισ ςχζςεισ- που υπάρχουν ςτθ ηωι μασ και 

ταυτόχρονα να αναηθτιςουμε κετικζσ προοπτικζσ και «λφςεισ»  

εμπλουτιηόμενοι ο ζνασ από τισ ιδζεσ του άλλου  (κζςθ ςτόχου διδαςκαλίασ 

ςτουσ μακθτζσ). Ασ ανακαλζςουμε ςτθ μνιμθ μασ προςωπικζσ ιςτορίεσ, 

ςτιγμιότυπα και εμπειρίεσ, τισ οποίεσ ςτθ ςυνζχεια κα μοιραςτοφμε και κα 

ςυηθτιςουμε με τον διπλανό μασ, ςτισ ομάδεσ μασ και ςτθν τάξθ μασ.  
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Σ δάςκαλοσ μοιράηει μια λευκι ςελίδα που ζχει ςτο πάνω μζροσ τθσ τθ φράςθ  

«Τταν θ μοναξιά ζγινε ςφντροφόσ μου» και εξθγεί ςτουσ μακθτζσ τι ακριβϊσ κα 

κάνουν. 

 Ομαδικι εργαςία με TWPS (Χκζψου, γράψε, ςυηιτθςε, μοιράςου / ανταλλαγι 

εμπειριϊν): Πετά μια φάςθ ατομικοφ ςτοχαςμοφ (5ϋ), οι μακθτζσ ςυηθτοφν με 

τον διπλανό τουσ τισ ιςτορίεσ τουσ και ςχολιάηουν τισ ςθμειϊςεισ που ίςωσ 

κατζγραψαν κακϊσ ςτοχάηονταν (10ϋ). Χτθ ςυνζχεια, ςε τετράδεσ (ανά δφο 

κρανία) ςυηθτοφν τα αίτια και εντοπίηουν ομοιότθτεσ και διαφορζσ ςτισ 

ιςτορίεσ τουσ. Αφοφ επιλζξουν μία ιςτορία από όλεσ, ςυηθτοφν και 

ςυναποφαςίηουν μια διαφορετικι, κετικι εκδοχι τθσ· μια «λφςθ» που κα ιταν 

εφκολο να οδθγιςει ςτθ ςυνάντθςθ, τθν επικοινωνία, τθ ςυντροφικότθτα, το 

μοίραςμα με τουσ άλλουσ -μικροφσ ι μεγάλουσ. Ψζλοσ, προετοιμάηουν μια 

παρουςίαςθ τθσ ιςτορίασ ςτθν τάξθ, θ οποία όμωσ κα ςυμπεριλαμβάνει τθ –

κετικι– εκδοχι που τθσ προςζδωςαν. Σ τίτλοσ τθσ νζασ ιςτορίασ αλλάηει: 

«Παηί είμαςτε πιο δυνατοί!» (30ϋ). Ψθν παρουςιάηουν ςτθν τάξθ (15ϋ). 

ΕΥΛΧΘΠΑΡΧΘ: κακϊσ ςε αυτιν τθν θλικία πικανότατα θ μοναξιά βιϊνεται 

ιδιαίτερα ςε ςχζςθ με τουσ γονείσ, καλό κα είναι ο δάςκαλοσ να προτρζψει τα 

παιδιά να επεξεργαςτοφν και ιςτορίεσ με γονείσ. 

 Συηιτθςθ / κατευκυνόμενοσ διάλογοσ (15ϋ) 

Πε βάςθ τα ςχόλια, τισ παρατθριςεισ και τισ ιδζεσ των μακθτϊν, που 

εκφράηονται με αφορμι τθν παρουςίαςθ των ιςτοριϊν, ο δάςκαλοσ επιχειρεί 

τθν εμβάκυνςθ και τθ διεφρυνςθ τθσ επεξεργαςίασ τθσ «ςχζςθσ». Υρϊτα 

πρϊτα ςε προςωπικό επίπεδο κακϊσ αυτό ζχει ιδθ δουλευτεί (Ενδεικτικζσ 

ερωτιςεισ: Ψι ςυμβαίνει όταν είμαςτε για πολφ καιρό μόνοι; Υζρα από τα 

ςυναιςκιματα κλίψθσ, δυςτυχίασ κ.ά. μιπωσ καταλιγουμε να αςχολοφμαςτε 

μόνο μ’ εμάσ; Χε ποιεσ υπερβολζσ μπορεί να μασ οδθγιςει μια τζτοια ςτάςθ; 

Υϊσ αυτζσ επιδεινϊνουν τισ ςχζςεισ μασ με τουσ άλλουσ; κ.ά.) Δίνουμε δθλαδι 

τθν ευκαιρία ςτα παιδιά να ςκεφτοφν και να ςυνειδθτοποιιςουν και τα 

αρνθτικά αποτελζςματα τθσ μθ ςχζςθσ (θ ηωι μασ ωσ κτιμα, οι άλλοι ωσ άτομα 

για «χριςθ» και εκμετάλλευςθ, ο εγωιςμόσ…). Πε αυτόν τον τρόπο φτάνουν 

ομαλά ςτο ςθμείο αυτό να αναγνωρίςουν το δίλθμμα «θ ηωι είναι ατομικι 

πορεία ι ςχζςθ;» ωσ δίλθμμα όλων των ςφγχρονων ανκρϊπων. *Αν  το δίλθμμα 

είχε ειςαχκεί από τθν αρχι τθσ επεξεργαςίασ κα αποδεικνυόταν «βαρφ» και 

δφςκολο για τθν θλικία τουσ+. Χτθ ςυνζχεια, μποροφμε ίςωσ να προχωριςουμε 

ςτισ γενικότερεσ επιπτϊςεισ του εγωιςμοφ των ςφγχρονων ανκρϊπων (θ ηωι 

τθσ φφςθσ ωσ ιδιοκτθςία μασ). Αν ο χρόνοσ δεν επαρκεί, είναι φρόνιμο να το 

αφιςουμε ωσ ειςαγωγι ςτο βϋ δίωρο.  
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 Αξιολόγθςθ τθσ δουλειάσ μασ / Αναςτοχαςμόσ (5ϋ): Ψι μασ διευκόλυνε και τι 

μασ δυςκόλεψε ςτο να «ανοιχτοφμε»; Ξαταλάβαμε κάτι περιςςότερο ο ζνασ για 

τον άλλον; Ζχω κάποιεσ καινοφργιεσ ιδζεσ ι ςχζδια για τισ ςχζςεισ μου; Πιπωσ 

θ τάξθ μασ όλθ αυτι τθν ϊρα ζγινε μια κοινότθτα ανκρϊπων που 

επικοινωνοφν;  
 

6.5.2.β. Αϋ τάξθ Γυμναςίου  

Θεματικι Ενότθτα 4: Ρϊσ παίρνονται οι αποφάςεισ  

1ο Δίωρο 

20 λεπτά: Αφόρμθςθ, από τισ εμπειρίεσ των εφιβων  

Μζκοδοσ: Θετικό- Αρνθτικό ι χιονοςτιβάδα 

(Χτον διάδρομο τθσ τάξθσ, ο διδάςκων ορίηει τθ μία άκρθ ωσ το κετικό, τθ μζςθ ωσ 

δεν ξζρω/δεν απαντϊ και τθν άλλθ άκρθ ωσ το αρνθτικό. Διαβάηει μία μία τισ 

προτάςεισ και οι μακθτζσ παίρνουν κζςθ ανάλογθ με τθ γνϊμθ τουσ, ςε όλεσ τισ 

πικανζσ διαβακμιςμζνεσ κζςεισ –ςυμφωνϊ απολφτωσ, ςυμφωνϊ, ςυμφωνϊ αλλά 

και τα αντίςτοιχα-. Σ διδάςκων κατευκφνει τθ ςυηιτθςθ ρωτϊντασ τουσ μακθτζσ 

ζναν - ζναν γιατί πιραν αυτι τθ κζςθ. Διευρφνει τθ ςυηιτθςθ όπωσ επικυμεί, 

ρωτάει λίγουσ ι πολλοφσ, ανάλογα με τισ απαντιςεισ. Σι μακθτζσ ζχουν δικαίωμα 

ςτθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ να αλλάξουν κζςθ, αν πειςκοφν από όςα λζγονται.  

Εναλλακτικά, μπορεί ο διδάςκων αντί για το Κετικό – Αρνθτικό, να 

χρθςιμοποιιςει τθ μζκοδο τθσ χιονοςτιβάδασ, όπου δίνει ςτουσ μακθτζσ γραπτά τισ 

κζςεισ κι εκείνοι απαντοφν, πρϊτα μόνοι τουσ, μετά ςε ηευγάρια, ζπειτα ςε ομάδεσ 

των τεςςάρων και ανάλογα με τον αρικμό, των οκτϊ. Γίνεται ςυηιτθςθ ανάμεςα 

ςτισ ομάδεσ. 

Ερωτιματα για τθν άςκθςθ:  

 Ψα δόγματα είναι ιερά και απαραβίαςτα, γιατί τα ζδωςε ο Κεόσ ςτουσ 

ανκρϊπουσ 

 Ψα δόγματα ακυρϊνουν τθν ελευκερία των ανκρϊπων 

 Για τθν αρμονικι ςυμβίωςθ των ανκρϊπων, χρειάηεται να υπάρχουν κανόνεσ 

 Σι αποφάςεισ των Σικουμενικϊν Χυνόδων αφοροφν αποκλειςτικά τουσ 

ειδικοφσ 

 Σι άνκρωποι πρζπει να λφνουν τισ διαφορζσ τουσ μόνοι τουσ, χωρίσ τθν 

παρζμβαςθ άλλων (φίλοι, ειδικοί, δικαςτιρια, νόμοι) 

 Ψα δόγματα ορίηουν αλλά δεν περιορίηουν  

Χτθ ςυνζχεια:  

Αντιλογία  με κζμα τθν Αποςτολικι Σφνοδο 

Βριςκόμαςτε ςτα Λεροςόλυμα. Ζχει διαδοκεί πωσ αφριο φτάνουν ςτθν πόλθ ο 

Βαρνάβασ και ο Υαφλοσ από τθν Αντιόχεια. Ζρχονται για να ςυηθτιςουν το 
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πρόβλθμα που ζχει προκφψει ανάμεςα ςτουσ Χριςτιανοφσ που ιςαν πριν Λουδαίοι 

και ς’ εκείνουσ που ιςαν ειδωλολάτρεσ, επειδι μερικοί χριςτιανοί που ιρκαν από 

τθν Λουδαία δίδαςκαν τουσ αδελφοφσ: «Αν δεν περιτζμνεςκε, όπωσ προςτάηει ο 

νόμοσ του Πωυςι, δεν μπορείτε να ςωκείτε». 

20 λεπτά για προετοιμαςία, 30 λεπτά αντιλογία, 10 λεπτά αξιολόγθςθ. 

Σι μακθτζσ χωρίηονται ςε τρεισ ίςεσ ομάδεσ και μία των τριϊν παρατθρθτϊν 

τθσ διαδικαςίασ. 

Σ διδάςκων δίνει ςε κάκε ομάδα ζνα φφλλο ανάλογο με τον ρόλο τουσ: 

Οι ομάδεσ: 

Α’: Χριςτιανοί που ιςαν πριν Λουδαίοι  

Γζνεςθ από το κεφάλαιο 17, 1-2, 9-14 

Τταν ο Άβραμ ιταν ενενιντα εννζα ετϊν, του φανερϊκθκε ο Ξφριοσ και του 

είπε: «Εγϊ είμαι ο Θεόσ παντοκράτορασ. Να ηεισ ςφμφωνα με το κζλθμά μου και να 

είςαι τζλειοσ. Θα ςυνάψω μαηί ςου διακικθ και κα ςου δϊςω πολλοφσ 

απογόνουσ». Ο Άβραμ ζπεςε με το πρόςωπό του ςτθ γθ και ο Θεόσ του είπε: Αυτι 

είναι θ διακικθ που κάνω μαηί ςου: Θα γίνεισ πατζρασ ενόσ πλικουσ εκνϊν … κα 

κάνω ν’ αποκτιςεισ πολλοφσ απογόνουσ και να γίνεισ γενάρχθσ λαϊν’ και 

βαςιλιάδεσ κα προζλκουν από ςζνα. Σθ διακικθ μου τθ ςυνάπτω μαηί ςου, αλλά κα 

ιςχφει και για όλεσ τισ γενιζσ των απογόνων – διακικθ αιϊνια, ϊςτε να είμαι Θεόσ 

δικόσ ςου και των απογόνων ςου. … «Θα πρζπει, όμωσ, να τθρείσ τθ διακικθ μου 

τόςο εςφ όςο και οι επόμενεσ γενιζσ των απογόνων ςου. Αυτι είναι θ διακικθ μου 

που κα τθρείτε: Κάκε αρςενικό παιδί ςασ κα περιτζμνεται. Θα κάνετε τθν περιτομι, 

κι αυτι αποτελεί ςθμείο τθσ διακικθσ ανάμεςα ς’ εμζνα και ς’ εςάσ. Κάκε παιδί κα 

περιτζμνεται τθν όγδοθ θμζρα από τθ γζννθςι του. Αυτό ιςχφει για κάκε αρςενικό 

παιδί ςε όλεσ τισ γενιζσ ςασ, κακϊσ και για κάκε δοφλο, είτε είναι γεννθμζνοσ ςτο 

ςπίτι είτε αγοραςμζνοσ από ξζνουσ και δεν περιλαμβάνεται ςτουσ απογόνουσ ςασ. 

Θα πρζπει οπωςδιποτε κακζνασ που γεννικθκε ςτο ςπίτι ςου ι αγοράςτθκε με 

χριματα να περιτζμνεται. Ζτςι θ διακικθ μου κα μαρτυρείται ςτο ςϊμα ςασ, 

διακικθ αιϊνια. Ο απερίτμθτοσ, δθλαδι αυτόσ που δεν κα ζχει κάνει περιτομι, κα 

αποκόπτεται από το λαό του, γιατί κα ζχει παραβεί τθ διακικθ μου». 

Δευτερονόμιο 27, 1-3, 9-10, 26 

Σ Πωυςισ, ςυνοδευόμενοσ από τουσ πρεςβυτζρουσ του λαοφ Λςραιλ, 

απευκφνκθκε ςτο λαό και είπε: «Να τθρείτε όλεσ τισ εντολζσ που εγϊ ςασ δίνω 

ςιμερα. Σθν θμζρα που κα περάςετε τον Ιορδάνθ για να πάτε ςτθ χϊρα, που ςασ 

δίνει ο Κφριοσ ο Θεόσ ςασ, κα πάρετε μεγάλα λικάρια και τα τα ςτιςετε όρκια, κα 

τα αςβεςτϊςετε και πάνω τουσ κα γράψετε όλα τα λόγια αυτοφ του νόμου». … τθ 

ςυνζχεια, ο Μωυςισ, μαηί με τουσ ιερείσ-Λευίτεσ, μίλθςε ς’ όλουσ τουσ Ιςραθλίτεσ 

και τουσ είπε: «ωπάςτε κι ακοφςτε Ιςραθλίτεσ. ιμερα γίνατε λαόσ του Κυρίου, του 
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Θεοφ ςασ. Να υπακοφτε ςτα λόγια του και να εκτελείτε τισ εντολζσ του και τουσ 

νόμουσ του, που εγϊ ςιμερα ςασ δίνω». … «Καταραμζνοσ, όποιοσ δεν μζνει πιςτόσ 

ςτα λόγια αυτοφ του νόμου, και δεν τα εφαρμόηει». 

Β’: Χριςτιανοί που ιςαν πριν ειδωλολάτρεσ 

Υροσ Γαλάτασ, 3, 7-14 

«Μάκετε, λοιπόν, ποιοι είναι γνιςιοι απόγονοι του Αβραάμ’ είναι όςοι 

εμπιςτεφονται ςτον Θεό όπωσ εκείνοσ. Και θ Γραφι, προβλζποντασ πωσ ο Θεόσ κα 

ςϊςει τα ζκνθ με τθν πίςτθ, ζδωςε πριν ςτον Αβραάμ τον ελπιδοφόρο μινυμα ότι 

κα ευλογθκοφν ςτο πρόςωπό του όλα τα ζκνθ. υνεπϊσ, όςοι εμπιςτεφονται ςτον 

Θεό ευλογοφνται μαηί με τον πιςτό Αβραάμ. Αντίκετα, όςοι ςτθρίηουν τθν ελπίδα 

τουσ ςτθν τιρθςθ του νόμου βρίςκονται κάτω από τθν κατάρα. Γιατί αναφζρεται ςτθ 

Γραφι: Καταραμζνοσ όποιοσ δεν μζνει πιςτόσ ς’ όλα όςα είναι γραμμζνα ςτο βιβλίο 

του νόμου και δεν τα τθρεί. Κι είναι ολοφάνερο πωσ με τον νόμο κανζνασ δεν 

πετυχαίνει τθ ςωτθρία από τον Θεό, αφοφ ςφμφωνα με τθ Γραφι, ο δίκαιοσ εξαιτίασ 

τθσ πίςτεϊσ του κα ηιςει. Ο νόμοσ όμωσ δεν δζχεται ότι ςϊηεται κανείσ από τθν 

πίςτθ, παρά ότι ο άνκρωποσ που τθρεί τισ εντολζσ, αυτόσ κα ηιςει απ’ αυτζσ. Ο 

Χριςτόσ μασ εξαγόραςε από τθν κατάρα του νόμου, αφοφ ζγινε αυτόσ κατάρα για τθ 

χάρθ μασ. Γιατί είναι γραμμζνο: Καταραμζνοσ όποιοσ κρζμεται πάνω ςε ξφλο. Θ 

ευλογία, λοιπόν, του Αβραάμ ζρχεται με τον Ιθςοφ Χριςτό ςτα ζκνθ, κι ζτςι με τθν 

πίςτθ αποκτοφμε τον Πνεφμα που μασ υποςχζκθκε ο Θεόσ».  

Υροσ Φιλιππθςίουσ 3, 2-11 

«Να φυλάγεςτε από αυτά τα ςκυλιά’ να φυλάγεςτε απ’ αυτοφσ που με τθ 

δράςθ τουσ κάνουν κακό’  να φυλάγεςτε απ’ αυτοφσ που με τθν περιτομι 

κατακόβουν τθ ςάρκα τουσ. Εμείσ είμαςτε οι πραγματικά περιτμθμζνοι’ εμείσ, που 

λατρεφουμε τον Θεό με το Πνεφμα του και ςτθρίηουμε τθν καφχθςθ και τθν 

πεποίκθςι μασ ςτον Ιθςοφ Χριςτό και όχι ςε ανκρϊπινα πλεονεκτιματα’ μολονότι 

εγϊ ζχω τζτοια πλεονεκτιματα. Αν κάποιοσ άλλοσ νομίηει ότι  μπορεί να καυχθκεί 

γι’ αυτά, εγϊ πολφ περιςςότερο. Περιτμικθκα βρζφοσ οκτϊ θμερϊν’ γεννικθκα 

Ιςραθλίτθσ, από τθ φυλι Βενιαμίν’ Εβραίοσ γζννθμα κρζμμα’ ωσ προσ τθν εξιγθςθ 

του νόμου. Αυτά όμωσ που άλλοτε για μζνα ιταν πλεονεκτιματα, τϊρα με τθν πίςτθ 

ςτον Χριςτό τα βλζπω ςαν μειονεκτιματα. Πραγματικά, όλα εξακολουκϊ να τα 

κεωρϊ μειονεκτιματα ςε ςχζςθ με το αςφγκριτα ανϊτερο αγακό που κζρδιςα 

γνωρίηοντασ τον Ιθςοφ Χριςτό, τον Κφριό μου. Γι’ αυτόν τα πζταξα όλα και τα 

κεϊρθςα ςκουπίδια, προκειμζνου να κερδίςω τον Χριςτό και να ενωκϊ μαηί του. 

δεν κζλω πια τθ δικαίωςθ που δίνει θ δικι μου τιρθςθ του νόμου, αλλά αυτιν που 

προζρχεται από τθν πίςτθ ςτον Χριςτό, τθ δικαίωςθ που προζρχεται από τον Θεό 

και ςτθρίηεται ςτθν πίςτθ. Αυτό που επικυμϊ είναι να γνωρίςω τον Χριςτό και τθ 
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δφναμθ τθσ αναςτάςεϊσ του, και να μετάςχω ςτα πακιματά του ακολουκϊντασ τον 

ςτον κάνατο, με τθν ελπίδα να λάβω μζροσ ςτθν ανάςταςθ των νεκρϊν».  

Γ’: Ξριτζσ 

Υράξεισ των Αποςτόλων 15, 22-29 

Ξατά Πατκαίον, 5, 1, 17-20 

Τταν ο Λθςοφσ είδε τα πλικθ, ανζβθκε ςτο όροσ, ζκατςε, και οι μακθτζσ του 

ιρκαν κοντά του. Ψότε εκείνοσ άρχιςε να τουσ διδάςκει μ’ αυτά τα λόγια: 

… «Μθ νομίςετε πωσ ιρκα για να καταργιςω τον νόμο και τουσ προφιτεσ. Δεν ιρκα 

για να τα καταργιςω, αλλά για να τα πραγματοποιιςω. ασ βεβαιϊνω πωσ όςο 

υπάρχει κόςμοσ, ζωσ τθ ςυντζλειά του, δεν κα πάψει να ιςχφει οφτε ζνα γιϊτα, ι 

μία οξεία από τον νόμο. Όποιοσ, λοιπόν, καταργιςει ακόμα και μία από τισ πιο 

μικρζσ εντολζσ αυτοφ του νόμου και διδάξει ζτςι τουσ άλλουσ, κα κεωρθκεί 

ελάχιςτοσ ςτθ βαςιλεία του Θεοφ. Ενϊ όποιοσ τισ τθριςει όλεσ και διδάξει ζτςι και 

τουσ άλλουσ, αυτόσ κα κεωρθκεί μεγάλοσ ςτθ βαςιλεία του Θεοφ. Γι’ αυτό να ζχετε 

υπόψθ ςασ ότι, αν θ ευςζβειά ςασ δεν ξεπεράςει τθν ευςζβεια των γραμματζων και 

των Φαριςαίων, δεν κα μπείτε ςτθ βαςιλεία του Θεοφ». 

«Σότε αποφάςιςαν οι απόςτολοι και οι πρεςβφτεροι μαηί με όλθ τθν εκκλθςία 

να εκλζξουν από ανάμεςά τουσ μερικοφσ που να τουσ ςτείλουν ςτθν Αντιόχεια μαηί 

με τον Παφλο και τον Βαρνάβα. Ζτςι, εξζλεξαν τον Ιοφδα, που λεγόταν και 

Βαρςαββάσ, και τον ίλα, ανκρϊπουσ με εξζχουςα κζςθ ανάμεςα ςτουσ 

χριςτιανοφσ, και τουσ ζδωςαν να μεταφζρουν τθν ακόλουκθ επιςτολι: «Οι 

απόςτολοι, οι πρεςβφτεροι και οι αδερφοί, χαιρετοφν τουσ αδερφοφσ που 

προζρχονται από τουσ εκνικοφσ ςτθν Αντιόχιεα, ςτθ υρία και ςτθν Κιλικία. Επειδι 

ακοφςαμε ότι μερικοί από μασ ιρκαν και ςασ τάραξαν με τα λόγια τουσ και κλόνιςαν 

τισ ψυχζσ ςασ, χωρίσ να τουσ ζχουμε δϊςει εντολι εμείσ, αποφαςίςαμε ομόφωνα να 

εκλζξουμε μερικοφσ άντρεσ και να τουσ ςτείλουμε ς’ εςάσ, μαηί με τουσ αγαπθτοφσ 

μασ Βαρνάβα και Παφλο, που ζχουν αφιερϊςει τθ ηωι τουσ ςτο ζργο του Κυρίου 

μασ, του Ιθςοφ Χριςτοφ. τείλαμε, λοιπόν, τον Ιοφδα και τον ίλα, οι οποίοι κα ςασ 

πουν και προφορικά τα ίδια πράγματα. Δθλαδι: αποφαςίςτθκε ωσ ςωςτό από το 

Άγιο Πνεφμα και από μασ να μθ ςασ επιβάλουμε κανζνα πρόςκετο βάροσ, εκτόσ από 

αυτά τα αναγκαία’ να απζχετε από τα ειδωλόκυτα, το αίμα, το κρζασ από πνιγμζνα 

ηϊα και τθν πορνεία. Αν φυλάγεςτε από αυτά, κα κάνετε το ςωςτό. Τγιαίνετε». 

Δ’: Υαρατθρθτζσ 

Θ ομάδα αυτι φροντίηει για τθν τιρθςθ τθσ διαδικαςίασ τθσ αντιλογίασ. Ξάκε 

ομάδα ζχει 2 λεπτά χρόνο για τα επιχειριματά τθσ, ςε τρεισ γφρουσ. 

Πετά τθν ακροαματικι διαδικαςία, οι κριτζσ παρουςιάηουν το τι ζγινε ςτθ 

ςφνοδο των Λεροςολφμων, επιχειρθματολογϊντασ ανάλογα. 

Χτθ ςυνζχεια:  
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20 λεπτά ςυηιτθςθ ςτθν τάξθ: Υϊσ αποφάςιςε θ Εκκλθςία ςτθν Αποςτολικι 

ςφνοδο; Ψα δόγματα και οι κανόνεσ ωσ ζκφραςθ ηωισ για τθν εκκλθςία. Θ αλλαγι 

ςτθ νοοτροπία δεν είναι εφκολθ υπόκεςθ. 

Υροσ Γαλάτασ 2, 1-10 και 11-17 

«Ζπειτα, μετά από δεκατζςςερα χρόνια, ανζβθκα πάλι ςτα Ιεροςόλυμα με τον 

Βαρνάβα παίρνοντασ μαηί μου και τον Σίτο. Ανζβθκα φςτερα από υπόδειξθ του 

Κυρίου. Σουσ εξζκεςα το ευαγγζλιο που κθρυττω ςτουσ εκνικοφσ. Σο εξζκεςα 

ιδιαίτερα ςτουσ προκρίτουσ, μιπωσ αγωνίςτθκα ι αγωνίηομαι μάταια. Όμωσ, οφτε ο 

Σίτοσ που ιταν μαηί μου, και ιταν εκνικόσ, αναγκάςτθκε να υποβλθκεί ςτθν 

περιτομι. Κι ασ ιταν εκεί οι παρείςακτοι ψευδάδελφοι, που γλίςτρθςαν ανάμεςά 

μασ ςαν κατάςκοποι με ςτόχο τθν ελευκερία μασ, που τθν ζχουμε χάρθ ςτο ζργο του 

Ιθςοφ Χριςτοφ, και κζλουν να μασ κάνουν δοφλουσ. Δεν υποχωριςαμε οφτε ςτιγμι 

ςτισ απαιτιςεισ τουσ, για να μείνει ανόκευτο το ευαγγζλιο για χάρθ ςασ. Οι 

πρόκριτοι πάλι –τι ιταν άλλοτε δεν μ’ ενδιαφζρει’ ο Θεόσ δεν ξεχωρίηει πρόςωπα’ 

αυτοί δεν πρόςκεςαν τίποτε ςε όςα είπα εγϊ. Αντίκετα μάλιςτα, είδαν ότι ο Θεόσ 

μου είχε ανακζςει το κιρυγμα του ευαγγελίου ςτουσ εκνικοφσ, όπωσ ςτον Πζτρο 

ςτουσ περιτμθμζνουσ. Γιατί αυτόσ που όριςε τον Πζτρο απόςτολο για τουσ 

Ιουδαίουσ όριςε κι εμζνα απόςτολο για τουσ εκνικοφσ. Όταν κατάλαβαν, λοιπόν, 

πωσ μου δόκθκε θ χάρθ του Θεοφ, ο Ιάκωβοσ και ο Κθφάσ και ο Ιωάννθσ, που 

κεωροφνται ςτυλοβάτεσ, ζςφιξαν το χζρι το δικό μου και του Βαρνάβα ς’ ζνδειξθ 

αναγνϊριςθσ και ςυμφϊνθςαν να κθρφττουμε εμείσ ςτουσ εκνικοφσ κι αυτοί ςτουσ 

Ιουδαίουσ. Μασ ηιτθςαν μόνο να κυμόμαςτε τουσ φτωχοφσ χριςτιανοφσ τθσ 

Ιουδαίασ, και ξζρετε με πόςο ηιλο φρόντιςα γι’ αυτό.  

Όταν ιρκε ο Πζτροσ ςτθν Αντιόχεια, του αντιμίλθςα κατά πρόςωπο, γιατί ιταν 

αξιοκατάκριτοσ. Πριν ζρκουν μερικοφ άνκρωποι του Ιακϊβου, ζτρωγε ςτα κοινά 

δείπνα μαηί με τουσ εκνικοφσ’ ςαν ιρκαν όμωσ, υποχωροφςε και διαχϊριηε τθ κζςθ 

του, επειδι φοβόταν τουσ Ιουδαίουσ. Μαηί του άρχιςαν να υποκρίνονται και οι 

υπόλοιποι Ιουδαίοι, ςε ςθμείο που παραςφρκθκε ςτθν υποκριςία τουσ, ακόμα κι ο 

Βαρνάβασ! Εγϊ όμωσ όταν είδα πωσ δεν βαδίηουν ςφμφωνα με τθν αλικεια του 

ευαγγελίου, είπα ςτον Πζτρο μπροςτά ςε όλουσ: «Εάν εςφ που είςαι Ιουδαίοσ 

ςυμπεριφζρεςαι ςαν εκνικόσ κι όχι ςαν πιςτόσ ςτον νόμο Ιουδαίοσ, τότε γιατί 

εξαναγκάηεισ τουσ εκνικοφσ να ςυμπεριφζρονται ςαν Ιουδαίοι;» 

2ο δίωρο 

40 λεπτά: Από τθν Αποςτολικι ςφνοδο ςτισ Οικουμενικζσ ςυνόδουσ 

(Χθμείωςθ για τον διδάςκοντα: Ψα ςυμπεράςματα του φφλλου εργαςίασ μαηί με τα 

αντίςτοιχα περί Π. Ακαναςίου, κα τα διαπραγματευτοφμε ςτο τρίτο δίωρο) 
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Σωκράτθσ Σχολαςτικόσ, Εκκλθςιαςτικι Ιςτορία, Κείμενο για τθν Α’ Οικουμενικι 

Σφνοδο (κείμενο ςε μετάφραςθ) 

Ο Άρειοσ λζει «αν ο Πατζρασ γζννθςε τον Τιό, άρα αυτόσ που γεννικθκε ζχει 

κάποια χρονικι αρχι. Κι απ’ αυτό γίνεται φανερό ότι υπιρχε εποχι που δεν υπιρχε 

ο Τιόσ. Απ’ αυτό προκφπτει αναγκαςτικά ότι δθμιουργικθκε από το μθδζν». Μ’ αυτό 

τον πρωτοφανι ςυλλογιςμό ξεςικωνε τουσ πολλοφσ ς’ αυτό το ηιτθμα κι ζπειτα ςαν 

από μικρι ςπίκα άναψε φωτιά μεγάλθ... Τπιρχε όμωσ και πρωτφτερα κι άλλθ 

αρρϊςτια τοπικι, που τάραηε τισ εκκλθςίεσ, θ διαφωνία δθλαδι για τθν εορτι του 

Πάςχα. Αυτό γινόταν μόνο ςτα μζρθ τθσ Ανατολισ, όπου άλλοι γιόρταηαν το Πάςχα 

όπωσ οι Ιουδαίοι κι άλλοι μιμοφμενοι τουσ Χριςτιανοφσ ς’ όλθ τθν υπόλοιπθ 

οικουμζνθ.... Βλζποντασ ο αυτοκράτορασ να ταράηεται θ εκκλθςία ςυγκάλεςε 

ςφνοδο οικουμενικι παρακαλϊντασ με γράμματα τουσ επιςκόπουσ από παντοφ να 

ςυναντθκοφν ςτθ Νίκαια τθσ Βικυνίασ. Και παρευρζκθκαν οι επίςκοποι από πολλζσ 

επαρχίεσ και πόλεισ, όπωσ αναφζρει ο Ευςζβιοσ Παμφίλου ςτο τρίτο κεφάλαιο του 

ζργου του για τον Βίο του Κωνςταντίνου με τα παρακάτω λόγια: «Απ’ όλεσ τισ 

Εκκλθςίεσ που γζμιηαν τθν Ευρϊπθ, τθ Λιβφθ και τθν Αςία ςυνακροίςτθκαν ο πιο 

εκλεκτόσ ανκόσ των λειτουργϊν του Θεοφ. Κι ζνασ ναόσ, ςαν να είχε φαρδφνει με τθ 

δφναμθ του Θεοφ, χϊρεςε μζςα ςτον ίδιο τόπο φρουσ μαηί με Κίλικεσ, Φοίνικεσ, 

Άραβεσ και Παλαιςτινίουσ και μαηί τουσ Αιγυπτίουσ τθσ Βόρειασ και Νότιασ 

Αιγφπτου, Λίβυουσ κι άλλουσ από τθ Μεςοποταμία. Ακόμθ και Πζρςθσ επίςκοποσ 

ιταν ςτθ φνοδο και κφκθσ (από τθν ανατολικι Ευρϊπθ) δεν ζλειπε. Ο Πόντοσ κι θ 

Αςία, θ Φρυγία κι θ Παμφυλία ζςτειλαν τουσ επιςιμουσ τουσ, αλλά και οι Θράκεσ 

και Μακεδόνεσ, Αχαιοί και Θπειρϊτεσ κι αυτοί που ζμεναν πιο μακριά 

παρουςιάςκθκαν. Ζνασ απ’ αυτοφσ ιταν κι ο περίφθμοσ επίςκοποσ τθσ Ιςπανίασ, 

ενϊ από τθν Βαςιλεφουςα ο επίςκοποσ αδυνατοφςε λόγω γθρατειϊν και ιρκαν 

πρεςβφτεροι ςτθ κζςθ του. Σζτοιο κεοπρεπζσ χάριςμα ςτο Χριςτό μζςα ςτουσ 

αιϊνεσ μόνο ζνασ αυτοκράτορασ, ο Κωνςταντίνοσ, το ζκανε, αφοφ ςφναψε δεςμό 

ειρινθσ με τον ωτιρα του για τθ νίκθ κατά των εχκρϊν και ςυνζκεςε μια εικόνα 

τθσ τότε αποςτολικισ χορείασ ςτισ μζρεσ μασ. Γιατί και τθν εποχι των Αποςτόλων 

(τθν Πεντθκοςτι) είχαν ςυναχκεί «ευςεβείσ απ’ όλα τα μζρθ του κόςμου», που 

υπιρχαν τότε «Πάρκοι, Μιδοι και Ελαμίτεσ, κάτοικοι τθσ Μεςοποταμίασ, τθσ 

Ιουδαίασ και τθσ Καππαδοκίασ, του Πόντου και τθσ Αςίασ, τθσ Φρυγίασ και τθσ 

Παμφυλίασ, τθσ Αιγφπτου και από τα μζρθ τθσ λιβυκισ Κυρινθσ, Ρωμαίοι 

εγκατεςτθμζνοι εδϊ, Κρθτικοί και Άραβεσ» (πρβλ. Πράξ. 2, 5-11). Ωςτόςο, ενϊ 

εκείνοι υςτεροφςαν κατά το ότι δεν είχε ςυγκροτθκεί θ ολομζλεια από λειτουργοφσ 

του Θεοφ, ςτθν παροφςα ςυνάκροιςθ υπιρχε πλικοσ επιςκόπων πάνω από τον 

αρικμό τριακόςια, κι αμζτρθτοσ αρικμόσ πρεςβυτζρων, διακόνων και πολλϊν άλλων 

ακολοφκων που τουσ ςυνόδευαν». (μετάφ. Δ. Πόςχοσ) 
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Φφλλο εργαςίασ 

Ανάγνωςθ του κειμζνου ςτισ ομάδεσ, απάντθςθ ςτισ ερωτιςεισ ςε διαφορετικό 

φφλλο. Χτο τζλοσ, κάκε ομάδα ςυγκεντρϊνει τισ απαντιςεισ από μία ερϊτθςθ απ’ 

όλεσ τισ ομάδεσ και καταγράφει τθ ςφνκεςθ των απαντιςεων ςε Α3. 

Ερωτιςεισ: 

 Υοια προβλιματα κλικθκε να αντιμετωπίςει θ Α’ Σικουμενικι Χφνοδοσ; 

 Από ποιεσ περιοχζσ ιταν οι επίςκοποι που ςυμμετείχαν; 

 Υοια είναι τα κοινά ςτοιχεία τθσ Α’ Σικουμενικισ Χυνόδου με τθν Υεντθκοςτι 

 Υοια άλλα εκκλθςιαςτικά αξιϊματα υπιρχαν εκτόσ από του επιςκόπου; 

 40 λεπτά, Μζγασ Ακανάςιοσ 

Επιλογι από το κεφ. 15 (ςελ 57-60) τθσ Γ’ Γυμναςίου,  

Χτοιχεία από τθ ηωι του 

Σ Π. Ακανάςιοσ ωσ επίςκοποσ (εξορία) 

Θ ςυμβολι του Π. Ακαναςίου ςτθν Α’ Σικουμενικι Χφνοδο (κείμενα του 

κεφαλαίου) 

3ο δίωρο 

40 λεπτά, Θ Α’ Οικουμενικι Σφνοδοσ ςτθν εποχι μασ 

Χωριςμόσ ςε 4 ομάδεσ, εργαςία ςε δφο φάςεισ 

Α’ φάςθ 

Ξάκε ομάδα παίρνει από μία καταγραφι ςφνκεςθσ των απαντιςεων τθσ 

προθγοφμενθσ δραςτθριότθτασ και κωδικοποιεί τα χαρακτθριςτικά γνωρίςματα τθσ 

Α’ Σικουμενικισ Χυνόδου: 

 Κεματολογία 

 Εκπροςϊπθςθ 

 Διαδικαςία 

 Χυμμετοχι 

Β’ φάςθ 

Εργαςία ςτθν ερϊτθςθ: «Αν γινόταν θ Α’ Σικουμενικι Χφνοδοσ ςιμερα, πϊσ κα 

διαμορφϊνονταν τα παραπάνω;» 

(Χχόλια για τον διδάςκοντα 

Κεματολογία: Λςχφουν ςιμερα αυτά τα προβλιματα; Δεν είναι γνωςτά, πϊσ κα 

μποροφςε ςιμερα θ Εκκλθςία να τα κοινοποιιςει; 

Εκπροςϊπθςθ: Ψίκεται το ηιτθμα του Χχίςματοσ και τθσ Διαμαρτφρθςθσ 

Διαδικαςία: Ξαταγράφεται θ ςυνζχεια από τθν Αποςτολικι Χφνοδο ςτθν Α’ 

Σικουμενικι 

Χυμμετοχι: Ερευνάται και καταγράφεται θ παρουςία διαφορετικϊν βακμϊν 

ιεροςφνθσ και κατθγοριϊν πιςτϊν) 

40 λεπτά, Ροια κζματα κα απαςχολοφςαν μια Οικουμενικι ςφνοδο ςιμερα; 
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Χυηιτθςθ ςτθν τάξθ: Ατομικά – ομάδεσ – ολομζλεια 

Εναλλακτικά, 

Γράφουμε μια επιςτολι προσ τθν Λερά Χφνοδο τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ 

(ορολογία, προςφωνιςεισ, φφοσ, περιεχόμενο) 
 

 

6.5.2.γ. Βϋ τάξθ Γυμναςίου  

Θεματικι Ενότθτα 1: Μποροφν οι άνκρωποι να εικονίηουν τον Θεό;   

 

Α. Υροδιδακτικζσ επιςθμάνςεισ 

Γνωςτικό υπόβακρο και παιδαγωγικζσ προχποκζςεισ τθσ διδαςκαλίασ 

1. Σι μακθτζσ ζχουν αποκτιςει ειςαγωγικζσ γνϊςεισ από τθ ΚΕ 6 τθσ ΧΨϋ 

Δθμοτικοφ του νζου ΥΧ Κρθςκευτικϊν (Μνθμεία και τόποι λατρείασ: 

Αποτυπϊςεισ τθσ πίςτθσ) κακϊσ επίςθσ ζχουν αςχολθκεί εν μζρει με ςχετικά 

κζματα ςτα μακιματα τθσ Λςτορίασ και τθσ Ψζχνθσ.  

2. Θ ςυγκεκριμζνθ ΚΕ είναι θ πρϊτθ τθσ νζασ ςχολικισ χρονιάσ ςτο ΠτΚ, 

λαμβάνουμε υπόψθ και αξιοποιοφμε βιϊματα και ςυναιςκιματα που 

ςυνοδεφουν τθ μετάβαςθ ςτθ νζα ςχολικι τάξθ, τισ εμπειρίεσ και τισ 

προςδοκίεσ των μακθτϊν 

3. Χτο τρζχον ςτάδιο τθσ θλικίασ τουσ, ςε γενικζσ γραμμζσ, οι μακθτζσ 

χαρακτθρίηονται από:   

 Διεφρυνςθ κοινωνικϊν εμπειριϊν, προςπάκεια ερμθνείασ τουσ και 

κατανόθςθσ των αντινομιϊν τουσ 

 Επαρκι ανάπτυξθ τθσ κριτικισ ςκζψθσ, ικανότθτα ςτοιχειωδϊν 

επαγωγικϊν και αναλυτικϊν προςεγγίςεων, κακϊσ επίςθσ αναηιτθςθσ 

αιτιακϊν ςχζςεων ςτα κρθςκευτικά γεγονότα και τισ κρθςκευτικζσ 

ςυγκροφςεισ 

 Αναγνϊριςθ του ςυμβολικοφ και αναγωγικοφ λόγου ςτισ κρθςκευτικζσ 

διδαςκαλίεσ, υποχϊρθςθ τθσ κατά γράμμα προςζγγιςθσ των ιερϊν 

κειμζνων και των ανκρωπομορφικϊν ςχθμάτων 

 Υιο «ςτοχαςτικζσ» αντιλιψεισ για τον Κεό και τθ ςχζςθ του με τον 

άνκρωπο, εξοικείωςθ με κρθςκευτικζσ ςτάςεισ και ςυμπεριφορζσ των 

ενθλίκων και αφετθριακι ανάπτυξθ προςωπικϊν προςανατολιςμϊν 

 Σ κόςμοσ τθσ «εικόνασ» ζχει εξαιρετικι ςθμαςία ςτθν προςωπικι ηωι, 

κακϊσ και τουσ τρόπουσ επικοινωνίασ και ενθμζρωςθσ τουσ 
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Επιδιωκόμενθ μάκθςθ 

Χε μια ςυςτθματικότερθ ιεράρχθςθ των προςδοκϊμενων μακθςιακϊν 

αποτελεςμάτων, ςτθν παροφςα ΚΕ, επιδιϊκεται οι μακθτζσ να: 

Ωσ προσ τθν ιςτορικι προςζγγιςθ: 

1. εντοπίηουν τθν εικονομαχικι ζριδα ςτον ιςτορικό τόπο και χρόνο  

2. εξθγοφν τα αίτια και τθν κριςιμότθτά τθσ  

3. αναγνωρίηουν τουσ κφριουσ ςτακμοφσ ςτθν ιςτορικι διαδρομι τθσ 

4. αξιολογοφν τα ςοβαρά ηθτιματα και τισ παρανοιςεισ που υπάρχουν ςτθ 

βάςθ τθσ  

5. περιγράφουν τθ ςυνάφεια εντόσ τθσ οποίασ ανζκυψε το ηιτθμα 

6. αναπτφςςουν τα επιχειριματα των δφο πλευρϊν, αναγνωρίηοντασ τθν 

ποιότθτα και τθ λογικι τουσ  

Ωσ προσ τθ κεολογικι ςτάςθ του Χριςτιανιςμοφ: 

7. κατανοοφν τθ κεολογικι ςθμαςία του ερωτιματοσ για τον εικονιςμό του 

Κεοφ   

8. κρίνουν και αξιολογοφν τθ ςφνκεςθ που διαμορφϊκθκε 

Ωσ προσ τθ διακρθςκευτικι και διαπολιτιςμικι διάςταςθ: 

9. αξιολογοφν τα επιχειριματα που διατυπϊνουν άλλεσ κρθςκείεσ  για τθν 

απεικόνιςθ του Κεοφ 

10. αναγνωρίηουν διαφορετικζσ διαδρομζσ τθσ κρθςκευτικισ τζχνθσ ςε άλλουσ 

πολιτιςμοφσ 

Ωσ προσ τισ προςωπικζσ προςεγγίςεισ και ςτάςεισ: 

11. διαμορφϊνουν και διατυπϊνουν τθ δικι τουσ άποψθ πάνω ςτο ηιτθμα 

του εικονιςμοφ του Κεοφ 

12. ανιχνεφουν προςωπικζσ προτιμιςεισ ςτθν εκκλθςιαςτικι και κρθςκευτικι 

τζχνθ 

Ωσ προσ τθ διακεματικι ςτόχευςθ:  

13. αντιλαμβάνονται ηθτιματα ςυνάφειασ ςτισ διαδρομζσ τθσ πολιτικισ και 

κοινωνικισ ιςτορίασ, τθσ κρθςκείασ, του πολιτιςμοφ, τθσ τζχνθσ 

Ωσ προσ τισ διαδικαςίεσ μάκθςθσ 

14. πραγματοποιοφν ερευνθτικζσ εργαςίεσ, κατά ομάδεσ, ςε ιςτορικά 

παρακζματα, ζμμεςεσ πθγζσ, εικόνεσ και ζργα τζχνθσ 

15. διερευνοφν το ηιτθμα του εικονιςμοφ του Κεοφ με βάςθ προςεγγίςεισ 

άλλων μακθμάτων (Λςτορία και Ψζχνθ) 

16. οργανϊνουν τισ πλθροφορίεσ τθσ ζρευνασ και τισ απόψεισ τουσ ςε 

ςυνκετικζσ εργαςίεσ και ψθφιακζσ παρουςιάςεισ 

17. προςεγγίηουν διαλεκτικά το ηιτθμα και αςκοφνται ςε διαδικαςίεσ 

διαλεκτικισ αντιπαράκεςθσ  
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18. παρουςιάηουν τα ςυμπεράςματα και τισ απόψεισ τουσ ςτθν τάξθ 

19. αξιοποιοφν εναλλακτικζσ μορφζσ διαλόγου και ζκφραςθσ (βιωματικζσ 

τεχνικζσ) 

20. αξιολογοφν τθν εργαςία τουσ με κριτιρια (δικά τουσ και του 

εκπαιδευτικοφ) 

Επικυμθτζσ μακθςιακζσ επάρκειεσ μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ΘΕ 

Πε τθν ολοκλιρωςθ τθσ ΚΕ προςδοκοφμε οι μακθτζσ να: 

1. αναγνωρίηουν ςτοιχειωδϊσ το κεολογικό υπόβακρο τθσ τζχνθσ του 

Χριςτιανιςμοφ και των άλλων κρθςκειϊν  

2. ανακαλφπτουν τον αιτιακό ρόλο και τθν παρουςία του «ιεροφ» ςτθν τζχνθ 

και τον πολιτιςμό κακϊσ επίςθσ τθν αμφίδρομθ ςχζςθ αλλθλεπίδραςθσ 

μεταξφ λαϊκοφ και κρθςκευτικοφ πολιτιςμοφ 

3. αναγνωρίηουν τθν εκφραςτικι ποικιλία των κρθςκειϊν ςτο επίπεδο τθσ 

πνευματικότθτασ και τθσ τζχνθσ, διακρίνοντασ ςυγκλίςεισ και αποκλίςεισ 

μεταξφ διαφορετικϊν κρθςκευτικϊν ταυτοτιτων  

4. εξετάηουν τα ςχετικά κρθςκευτικά γεγονότα  μζςα ςτο κοινωνικό και 

ιςτορικό γίγνεςκαι τθσ εποχισ τουσ 

5. ανιχνεφουν απαντιςεισ ςτθν Αγία Γραφι και τα ιερά κείμενα των 

κρθςκειϊν για το ηιτθμα του εικονιςμοφ του Κεοφ 

6. ςυνειδθτοποιοφν το αντίκριςμα αυτϊν των απαντιςεων ςτο κοινωνικό 

γίγνεςκαι, κακϊσ επίςθσ τθν κοινωνικι και πολιτικι ςθμαςία των 

κρθςκευτικϊν γεγονότων 

7. προςεγγίηουν κριτικά τα υπαρξιακά και κοινωνικά διλιμματα που 

εκπορεφονται από τθ κρθςκευτικι δζςμευςθ  

8. αναγνωρίηουν και αξιολογοφν τισ προςωπικζσ πεποικιςεισ και τυχόν 

ςτερεότυπα ςε ςχζςθ με το νόθμα και τον ςκοπό τθσ εκκλθςιαςτικισ 

τζχνθσ 

Στρατθγικι διδαςκαλίασ 

Απαραίτθτεσ προδιδακτικζσ ενζργειεσ είναι θ επαρκισ κατανόθςθ του πλαιςίου 

διδαςκαλίασ τθσ ενότθτασ, θ προςαρμογι των διδακτικϊν ςτόχων ςτισ 

ςυγκεκριμζνεσ ανάγκεσ, τισ ικανότθτεσ και τα ενδιαφζροντα των μακθτϊν, ο 

αδρομερισ ςχεδιαςμόσ του τρόπου μεταφοράσ τθσ προτεινόμενθσ πορείασ 

διδαςκαλίασ ςτισ ςυνκικεσ ςυγκριμζνθσ τάξθσ και θ προετοιμαςία του διδακτικοφ 

υλικοφ.   

Θ προτεινόμενθ ςτρατθγικι διδαςκαλίασ αξιοποιεί ποικιλία διδακτικϊν και 

μακθςιακϊν δραςτθριοτιτων, ςτο πλαίςιο διδακτικισ εργαςίασ τεςςάρων (4) 



Σδθγόσ Εκπαιδευτικοφ ςτα Κρθςκευτικά Δθμοτικοφ και Γυμναςίου 

230 

 

δίωρων μακθμάτων. Θ μζκοδοσ διδαςκαλίασ και θ οργάνωςθ τθσ τάξθσ βαςίηονται, 

κατά το μεγαλφτερο μζροσ, ςε ομαδοςυνεργατικά ςχιματα εργαςίασ.  

Χτθν πορεία διδαςκαλίασ εντάςςονται τεχνικζσ διερευνθτικισ, διαλογικισ, 

ςυνεργατικισ και βιωματικισ μορφισ. Ειδικότερα, αξιοποιοφνται οι τεχνικζσ: 

δειγματολθπτικι ζρευνα, χριςθ προοργανωτι, καταιγιςμόσ ιδεϊν, μελζτθ 

περίπτωςθσ, ανάλυςθ διαςτάςεων (Dimensional Analysis), ανάλυςθ 5W1H, επίλυςθ 

προβλιματοσ, διαλεκτικι αντιπαράκεςθ (Debate), ςφςκεψθ τθσ τάξθσ (μοντζλο 

Glasser), ιςτοεξερεφνθςθ, εικονικι μουςειοεξερεφνθςθ μζςω διαδικτφου, εργαςία 

με τζχνθ (Artful Thinking), βιωματικι παρουςίαςθ (κεατρικό παιχνίδι), χιονοςτιβάδα 

(ςε μορφι TPS και TWPS), δθμιουργικι γραφι, ςυνζντευξθ, ςυνεργατικι παραγωγι 

και παρουςίαςθ ψθφιακοφ υλικοφ. Επιπλζον, ςυνυπολογίηεται και αναδεικνφεται θ 

διάςταςθ τθσ διακεματικότθτασ. 

Αρκετζσ από τισ προτεινόμενεσ δραςτθριότθτεσ εξυπθρετοφν τον ίδιο ςκοπό και 

τθν ίδια κεματικι περιοχι. Ακόμθ, οριςμζνεσ τεχνικζσ προςφζρονται είτε για 

ςφντομθ είτε για αναλυτικότερθ ανάπτυξθ. Επιπρόςκετα, ςτο ςενάριο αναφζρονται 

εναλλακτικζσ προτάςεισ. Σι ςυγκεκριμζνεσ αναφορζσ υπάρχουν μόνο για να 

δειχκοφν οι άφκονεσ δυνατότθτεσ που υπάρχουν, δθλ. χάριν μιασ δειγματικισ 

ποικιλίασ. Αφινουμε τθ διάκριςθ του εκπαιδευτικοφ να επιλζξει τι χρειάηεται 

περιςςότερο και να αποφαςίςει. 

Χε γενικζσ γραμμζσ, τα βαςικά ςτοιχεία που ςυνκζτουν τθ διδαςκαλία, ανά 

δίωρο, είναι: 

1. Ψυχολογικι και γνωςτικι προετοιμαςία 

2. Επαφι με τα δεδομζνα 

3. Δραςτθριότθτεσ ζρευνασ - επεξεργαςίασ - παρουςίαςθσ 

4. Αναςτοχαςμόσ, ανατροφοδότθςθ 

5. Αξιολογικζσ προςεγγίςεισ (μακθςιακι και μεταγνωςτικι) 

Διδακτικό υλικό, τεχνικά μζςα, διδακτικοί χϊροι 

Ωσ διδακτικά μζςα κα χρειαςτοφν φφλλα εργαςίασ και αξιολόγθςθσ, κείμενα, 

εικόνεσ, υλικό από εκπαιδευτικά λογιςμικά και το διαδίκτυο και πολυμζςα (βλ. το 

προτεινόμενο εκπαιδευτικό υλικό ςτο ΥΧ και ςτο τζλοσ τθσ παροφςασ πρόταςθσ).  

Χε οριςμζνεσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ αναφζρονται ςτθν ανάπτυξθ τθσ 

διδαςκαλίασ, ενδείκνυται θ χριςθ διαδραςτικοφ πίνακα (κυρίωσ ςτο 1ο δίωρο) ι 

προβλζπεται ομαδοςυνεργατικι εργαςία ςτο Εργαςτιρι Υλθροφορικισ (κυρίωσ ςτο 

3ο δίωρο). Εναλλακτικά, για τισ ανάγκεσ αξιοποίθςθσ εικονικοφ υλικοφ, μπορεί να 

χρθςιμοποιθκεί αναλογικι ι ψθφιακι προβολικι μθχανι για κεντρικι προβολι. 

Εάν τα παραπάνω δεν είναι διακζςιμα, μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν εικόνεσ ςε 

ζντυπθ μορφι, παρακζματα από βιβλία ι εγκυκλοπαίδειεσ. 
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Σι εργαςίεσ που βαςίηονται ςτθ μελζτθ εικόνων ι ζργων τζχνθσ, όπωσ 

αναφζρονται παρακάτω, μποροφν να γίνουν, εάν είναι εφικτό,  ςε χϊρουσ τζχνθσ ι 

λατρείασ (εργαςτιρια αγιογραφίασ, μουςεία, εκκζςεισ, ναοφσ). 

Λζξεισ κλειδιά 

Εικόνα, Εικονομαχία, κεολογία τθσ εικόνασ, εικονόφιλοι, εικονομάχοι, 

εικονιςμόσ, ανεικονικζσ παραδόςεισ, κρθςκευτικι τζχνθ 

Β. Ανάπτυξθ διδαςκαλίασ 

1ο δίωρο: Ο κόςμοσ τθσ εικόνασ 

1. Καταιγιςμόσ ιδεϊν με τθ λζξθ «ΕΛΞΣΡΑ»: Ξατθγοριοποίθςθ εννοιϊν. 

Ανάδειξθ επιμζρουσ ηθτθμάτων, γνωςτικϊν αναγκϊν και προςδοκιϊν 

2. Δειγματολθπτικι ζρευνα ςτθν τάξθ, με κζμα «Ψρόποι ζκφραςθσ και 

επικοινωνίασ ςτθ ηωι μασ» («με λόγια και γραφζσ, με νοιματα και 

εικονίςματα…»): Σμαδικι οργάνωςθ ςφντομου ερωτθματολογίου, ατομικι 

ςυμπλιρωςθ ι δθμόςια καταγραφι ςτάςεων, αποτίμθςθ 

3. Χιονοςτιβάδα (με μορφι TWPS) με κζμα «Θ ςθμαςία τθσ εικόνασ ςτισ 

ςχζςεισ μασ»: Ωποκετικο-επαγωγικι εργαςία διαλογικισ διαπραγμάτευςθσ 

για εξαγωγι ςυλλογικισ άποψθσ 

4. Καταιγιςμόσ ιδεϊν με κζμα «Ψρόποι εικονικισ ζκφραςθσ»: Ανάδειξθ 

ποικιλίασ εκφραςτικϊν μζςων και τάςεων 

5. Διαλογικι διαπραγμάτευςθ ςε ηεφγθ (TPS): Ανίχνευςθ διαφορϊν μεταξφ 

φωτογραφίασ και ηωγραφικισ ωσ διαφορετικϊν μορφϊν ζκφραςθσ (π.χ., 

ςφγκριςθ μιασ πραγματικισ φωτογραφίασ και μιασ εικόνασ του Αγίου 

Ρεκταρίου) 

6. Ομαδοςυνεργατικι ηωγραφικι «Ηωγραφίηοντασ ζνα κεολογικό κζμα» (π.χ., 

θ Βάπτιςθ του Χριςτοφ, θ Πεταμόρφωςθ, θ Ηωοδόχοσ Υθγι κτλ.): Ψι 

μποροφμε να εικονίςουμε; Υϊσ εκφραηόμαςτε; Υοφ δυςκολευόμαςτε; Για 

ποιουσ λόγουσ; 

7. Ανάλυςθ διαςτάςεων (Dimensional Analysis): Είναι πρόβλθμα ο εικονιςμόσ 

του Κεοφ; Ανίχνευςθ-ανάδειξθ κεμελιωδϊν διαςτάςεων του ηθτιματοσ (με 

βάςθ τα ερωτιματα: Ψι; Υοφ; Υότε; Υόςο; Υόςο ςοβαρά;) 

8. Εναλλακτικζσ προτάςεισ: Σι περιςςότερεσ από τισ παραπάνω εργαςίεσ, 

εναλλακτικά όπου είναι εφικτό, μποροφν να γίνουν με διαδραςτικό πίνακα. 

Χτισ δραςτθριότθτεσ υποκετικο-επαγωγικισ μορφισ (π.χ., 2, 3, 4), το τελικό 

ςυμπζραςμα ενδζχεται να είναι ο «προοργανωτισ» για το επόμενο βιμα. 

Χτο βιμα 5, εναλλακτικά ι επιπρόςκετα, μπορεί να γίνει ςφγκριςθ 

ομοιοτιτων και διαφορϊν μεταξφ εικόνασ και αγάλματοσ 

2ο δίωρο: Συγκροφςεισ γφρω από τισ εικόνεσ 
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1. Καταιγιςμόσ ιδεϊν με τθ λζξθ «Εικονομαχία»: Ξατθγοριοποίθςθ εννοιϊν 

2. Ιςτορικι ανάλυςθ με 5W1H: Δίνονται κείμενα ιςτορικισ αναφοράσ και 

ομαδοςυνεργατικά οργανϊνεται και αξιολογείται θ ιςτορικι πλθροφορία με 

βάςθ τα ερωτιματα: Υοιο, ποφ, πότε, γιατί, ποιοσ, πϊσ;  (5 Ws, 1 H) 

3. Εργαςία με τζχνθ (Artful Thinking): Δείχνεται (ι προβάλλεται) θ εικόνα  «Θ 

Ηϋ Σικουμενικι Χφνοδοσ» (Κεοφάνθσ, Πονι Χταυρονικιτα) και θ εικόνα «Θ 

Αναςτιλωςθ των Εικόνων» (από το Βυηαντινό ι το Βρετανικό Πουςείο). 

Ακολουκεί ομαδοςυνεργατικι διαπραγμάτευςθ ερωτθμάτων για τισ 

ιςτορικζσ πλθροφορίεσ, τισ αιτιακζσ ςχζςεισ προςϊπων και γεγονότων, το 

κεολογικό μινυμα, διαφορζσ εικαςτικισ ζκφραςθσ κτλ.  

4. Μελζτθ περίπτωςθσ με κζμα «Σ Λωάννθσ Δαμαςκθνόσ υπεραςπίηεται τισ 

εικόνεσ» ι «Αντιλιψεισ του Λωάννου Δαμαςκθνοφ για τον ςεβαςμό τθσ 

υλικότθτασ». Δίνεται ζντυπο υλικό κα φφλλο εργαςίασ ςτο οποίο τίκενται τα 

βαςικά ηθτιματα. Υαρουςίαςθ ςυμπεραςμάτων 

5. Διαλεκτικι αντιπαράκεςθ (Debate): Διαλεκτικι ανάπτυξθ επιχειρθμάτων 

εικονομάχων και εικονόφιλων, καταγραφι ιδεϊν, τεκμθρίωςθ απόψεων, 

εντοπιςμόσ αδφνατων ςθμείων, εξαγωγι ςυμπεραςμάτων 

6. Εναλλακτικζσ προτάςεισ: Ψα βιματα 2 και 4 μποροφν, αντίςτοιχα,  να 

αντικαταςτακοφν α) με ομαδοςυνεργατικι εργαςία ζρευνασ (με μορφι 

5W1H ι Dimensional Analysis)  ςτο  εκπαιδευτικό λογιςμικό Θρθςκευτικά 

Γυμναςίου (2000) και β) με δομθμζνθ ιςτοεξερεφνθςθ με κζμα «Σ Λωάννθσ 

Δαμαςκθνόσ υπεραςπίηεται τισ εικόνεσ». Δίνεται κατάλλθλο φφλλο εργαςίασ 

για οργάνωςθ τθσ περιιγθςθσ και καταγραφι πλθροφοριϊν και 

ςυμπεραςμάτων 

3ο δίωρο: Θεολογία τθσ εικόνασ, κεολογίεσ χωρίσ εικόνεσ (εργαςία ςτο Εργαςτιρι 

Υλθροφορικισ) 

1. Εργαςία με τζχνθ (Artful Thinking): Από τον Ξαλό Υοιμζνα (ςυμβολικι 

ηωγραφικι κατακομβϊν) ςτον Χριςτό «εν ετζρα μορφι» (Χινά, 6οσ αι.). Από 

τθ βυηαντινι ηωγραφικι ςτθν Αναγζννθςθ, από τον ρομαντιςμό ςτον 

Ξόντογλου. Κεολογικζσ προςεγγίςεισ ςτθν εικονογράφθςθ του Κεοφ. 

Εξελίξεισ ςτον χρόνο, ποικιλία ςτισ παραδόςεισ. Ψα κεολογικά ηθτιματα. 

Κεολογικζσ και τεχνοτροπικζσ διαφοροποιιςεισ 

2. Εικονικι μουςειοεξερεφνθςθ ςτο διαδίκτυο ι ςτο λογιςμικό Διάςθμα 

Μουςεία τθσ Ευρϊπθσ (βλ. και το ταυροδρόμι τριϊν θπείρων / Ζνα 

μουςείο για τθ βυηαντινι τζχνθ):  Σμαδοςυνεργατικι δθμιουργία ενόσ 

ψθφιακοφ άλμπουμ, μιασ «χρονο-αλυςίδασ» με εικόνεσ που ζχουν το ίδιο 

κεολογικό κζμα, από διαφορετικζσ εποχζσ. Υροςπάκεια ανίχνευςθσ και 
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κατανόθςθσ του πλαιςίου τθσ εξζλιξθσ. Υαρουςίαςθ των αποτελεςμάτων τθσ 

εξερεφνθςθσ ςτθν τάξθ 

3. Συηιτθςθ για τα όρια τθσ εικονιςτικισ ζκφραςθσ: Εξετάηονται τα διλιμματα 

λειτουργικι τζχνθ ι διακόςμθςθ, εκκλθςιαςτικι ι κρθςκευτικι τζχνθ, 

ζμφαςθ ςτο ςχζδιο ι το χρϊμα, ςτθν ζκφραςθ ι τθν αναπαράςταςθ. Ψο 

ςφνορο ανάμεςα ςτθν εικόνα και το είδωλο 

4. Εργαςία με λογιςμικά με κζμα «Θ απεικόνιςθ του Κεοφ ςτον Λουδαϊςμό, το 

Λςλάμ και τισ ανατολικζσ κρθςκείεσ»: Σμαδοςυνεργατικι ζρευνα ςτα 

λογιςμικά Όψεισ τθσ Θρθςκείασ, Επιλεγμζνα κζματα Θρθςκευτικϊν Βϋ 

Λυκείου και Θρθςκευτικι Αγωγι. Δίνεται φφλλο εργαςίασ 

5. Ιςτοεξερεφνθςθ μζςω διαδικτφου: Χϊροι λατρείασ διαφόρων κρθςκειϊν 

(βλ. και λογιςμικό Όψεισ τθσ Θρθςκείασ / Επίςκεψθ). Ερευνάται θ λατρευτικι 

αποςτολι των εικόνων κακϊσ και θ πραγματοποίθςθ λατρείασ χωρίσ εικόνεσ.  

Χυγκριτικι μελζτθ εικόνων από διαφορετικζσ κρθςκευτικζσ παραδόςεισ με 

κζμα «Εικονίηεται ο Κεόσ;»    

6. Αναςτοχαςτικζσ δραςτθριότθτεσ:  

α) Σργανϊνεται ομαδικόσ διάλογοσ (μοντζλο ςφςκεψθσ τθσ τάξθσ) με κζμα 

τθν προετοιμαςία μιασ δθμοςίευςθσ για μια ςφγχρονθ περίπτωςθ 

διακρθςκευτικισ αντιπαράκεςθσ για το ηιτθμα του εικονιςμοφ του Κεοφ (βλ. 

επίκαιρεσ κινθματογραφικζσ ταινίεσ για τον Λθςοφ Χριςτό, πρόςφατθ 

καταςτροφι ελλθνιςτικϊν αγαλμάτων ςτο Αφγανιςτάν, αντιπαρακζςεισ 

εξαιτίασ ςατιρικϊν εικονιςτικϊν προςεγγίςεων κ.ά.) 

β) Δίνεται άςκθςθ δθμιουργικισ γραφισ με κζμα «Χϊηοντασ μια εικόνα 

ςτθν εποχι τθσ εικονομαχίασ» ι «Πια πολυταξιδεμζνθ… εικόνα». Ππορεί να 

γίνει ςτθν τάξθ ι ςτο ςπίτι 

7. Εναλλακτικζσ προτάςεισ: Εάν δεν είναι εφικτι θ εργαςία ςτο Εργαςτιρι 

Υλθροφορικισ, τα βιματα 1, 2, 4, 5 μποροφν δουλευτοφν με κεντρικι 

προβολι μζςω διαδραςτικοφ πίνακα ι άλλθσ προβολικισ μθχανισ. Επιπλζον 

ι εναλλακτικά, να χρθςιμοποιθκοφν εικόνεσ ςε ζντυπθ μορφι, παρακζματα 

από βιβλία ι εγκυκλοπαίδειεσ 

4ο δίωρο: Διακεματικά «εικονομθνφματα» 

1. Επίςκεψθ ςε εργαςτιρι αγιογραφίασ (πραγματικι ι εικονικι μζςω 

διαδικτφου): Ζρευνα ςτον χϊρο, τα υλικά, τα εργαλεία, τον τρόπο εργαςίασ, 

τα αγιογραφικά κζματα, τισ επαγγελματικζσ ςχζςεισ  

2. Συνζντευξθ μζςω του διαδραςτικοφ πίνακα με ζνα ςφγχρονο αγιογράφο: 

Υροετοιμαςία τθσ ςυνζντευξθσ, on line πραγματοποίθςθ ςτθν τάξθ. 

Υροτεινόμενα ςθμεία ςυηιτθςθσ: Ψο επάγγελμα, τα εφόδια, ο χϊροσ, ο 
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τρόποσ, τα διλιμματα. Εάν υπάρχει δυνατότθτα επίςκεψθσ ςε αγιογραφείο 

θ ςυνζντευξθ μπορεί να γίνει ςτο εργαςτιρι 

3. Διακεματικι δραςτθριότθτα με χιονοςτιβάδα (με μορφι TWPS) και κζμα 

«Πετά το αγιογραφικό εργαςτιρι…». Σι πολφτροπεσ διαδρομζσ τθσ εικόνασ 

4. Επίλυςθ προβλιματοσ: Δίνεται ςτουσ μακθτζσ κείμενο που αναφζρεται ςτο 

γνωςτό αίτθμα του Δομ. Κεοτοκόπουλου να ξαναηωγραφίςει τθν Ξαπζλα 

Χιξτίνα. Δίνονται και δείγματα τθσ ηωγραφικισ των Πιχαιλ Αγγζλου και 

Κεοτοκόπουλου. Ηθτείται να πάρουν τθ κζςθ του αρμόδιου εκκλθςιαςτικοφ 

οργάνου (μοντζλο προςομοίωςθσ), να ςυςκεφτοφν και να αποφαςίςουν 

5. Οργάνωςθ ψθφιακισ παρουςίαςθσ με κζμα «Ρεωτερικζσ διαδρομζσ τθσ 

κρθςκευτικισ τζχνθσ» (μπορεί να δουλευτεί και με τθν τεχνικι Artful 

Thinking) επιλζγοντασ αντιπροςωπευτικά δείγματα από τθ νεϊτερθ 

κρθςκευτικι τζχνθ 

6. Δραςτθριότθτα κεατρικισ (ι/και ηωγραφικισ) ζκφραςθσ: Δίνεται ωσ κζμα 

το κοντάκιο τθσ Υεντθκοςτισ, ςε μετάφραςθ, «Ττε καταβάσ τασ γλϊςςασ…» 

και ηθτείται από τουσ μακθτζσ να εκφράςουν ελεφκερα το περιεχόμενό του. 

Αναδεικνφεται το ηιτθμα και οι δυςκολίεσ του εικονιςμοφ του Κεοφ με 

εναλλακτικό τρόπο. Αναηθτοφμε παραδείγματα, πζρα από τθν εικόνα, 

εναλλακτικϊν μορφϊν παραςτατικισ περιγραφισ του Κεοφ ςτισ κρθςκείεσ 

(γλυπτικι, μουςικι, χορόσ, κζατρο, ιερά δρϊμενα) 

7. Ανακεφαλαιωτικζσ, αναςτοχαςτικζσ και αξιολογικζσ εργαςίεσ 

α) Δίνεται φφλλο αξιολόγθςθσ με ποικιλία ηθτθμάτων (μακθςιακισ, 

γνωςιολογικισ, μεταγνωςτικισ κατεφκυνςθσ)  

β) Επιλεκτικι οργάνωςθ υλικοφ για τον προςωπικό φάκελο (portfolio) του 

μακθτι 

Γ. Διακεματικζσ διαδρομζσ 

Χτθν προτεινόμενθ πορεία διδαςκαλίασ, πολλζσ δραςτθριότθτεσ ζχουν 

διακεματικι διάςταςθ ι παρουςιάηουν διεπιςτθμονικό ενδιαφζρον. Ενδεικτικά, 

τζτοιεσ είναι οι περιςςότερεσ αςκιςεισ ςτο 4ο δίωρο.  

Υζρα από όςα ζχουν ιδθ αναφερκεί ςτθν ανάπτυξθ τθσ πορείασ τθσ 

διδαςκαλίασ, ςε μια λογικι περαιτζρω αξιοποίθςθσ τθσ διακεματικότθτασ, το 2ο 

δίωρο μπορεί να διδαχκεί ςε ςυνεργαςία ι από κοινοφ με τον κακθγθτι τθσ 

Λςτορίασ, κακϊσ επίςθσ το 4ο δίωρο ςε ςυνεργαςία με τον κακθγθτι των 

Ξαλλιτεχνικϊν ι των Εικαςτικϊν. Χε μια τζτοια περίπτωςθ, επιβάλλεται θ 

προετοιμαςία υλικοφ που να ανταποκρίνεται ςτισ προςεγγίςεισ διαφορετικϊν 

μακθμάτων ι κεματικϊν αξόνων, ςαφινεια επιδιωκόμενων ςκοπϊν και κατανόθςι 

τουσ από τουσ μακθτζσ. Βάςθ τθσ ςυνεργαςίασ μπορεί να είναι το κοινό υλικό 

(ιςτορικό και καλλιτεχνικό) που οι μακθτζσ καλοφνται να προςεγγίςουν από 
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διαφορετικζσ επιςτθμονικζσ αφετθρίεσ ι οπτικζσ γωνίεσ. Ηθτοφμενο είναι θ 

ανάδειξθ και θ κατανόθςθ τθσ ςυνκετότθτασ των γεγονότων και των ηθτθμάτων.  

Δειγματικά ηθτιματα με διακεματικό ενδιαφζρον είναι α) θ ςθμαςία τθσ εικόνασ 

ςτθ ηωι μασ, β) ιςτορικζσ προςεγγίςεισ (πολιτικι, κοινωνικι, κρθςκευτικι, 

καλλιτεχνικι) ςτθν εποχι τθσ Εικονομαχίασ, γ) το ιςτορικο-κοινωνικό πλαίςιο 

εξζλιξθσ τθσ κρθςκευτικισ ηωγραφικισ, δ) ηθτιματα τοπικισ ιςτορίασ, π.χ. θ Ξρθτικι 

Χχολι αγιογραφίασ ςτο πλαίςιο τθσ Ξρθτικισ Αναγζννθςθσ, ε) ιςτορικι μελζτθ μιασ 

εποχισ μζςα από πλθροφορίεσ που δίνει θ εικονογραφικι τθσ παραγωγι, ςτ) 

ιςτορία τθσ γλϊςςασ και τθσ γραφισ μζςα από επιγραφζσ και εικονιηόμενα κείμενα 

ςτισ χριςτιανικζσ εικόνεσ, θ) ο «εικονιςμόσ» του Κεοφ ςτθ ηωγραφικι, τθ γλυπτικι, 

τθ μουςικι, το κζατρο, τον κινθματογράφο, τα ζντυπα μζςα, τισ λαϊκζσ τζχνεσ, κ) το 

επάγγελμα τθσ αγιογραφίασ, κ.ά. 

Θ πρόταςθ του ΥΧ με κζμα «Θ προςταςία των μνθμείων ςτθ χϊρα μασ ι ςτθν 

περιοχι μασ» μπορεί να ζχει τθ μορφι ςχεδίου ζρευνασ-δράςθσ (project) μθνιαίασ 

ι και μεγαλφτερθσ διάρκειασ, ανάλογα με τουσ ςτόχουσ που κα τεκοφν. Ενδεικτικά, 

οι μακθτζσ καταγράφουν-μελετοφν μνθμεία τθσ περιοχισ τουσ, ανιχνεφουν τθ 

ςθμαςία και τον ρόλο τουσ ςτθν ιςτορικι διαδρομι, ερευνοφν ηθτιματα που 

αφοροφν ςτθ φφλαξθ, τθ ςυντιρθςθ και τθν προβολι τουσ, ςυνεργάηονται με 

αρμόδιουσ κεςμοφσ, οργανϊνουν ι ςυμμετζχουν ςε δράςεισ ενθμζρωςθσ για τθν 

προςταςία τουσ. 

Χφμφωνα με τα παραπάνω, μακιματα και επιςτιμεσ που προςφζρονται για 

διακεματικζσ ςυνεργαςίεσ είναι κυρίωσ θ Λςτορία, θ Γλϊςςα και τα μακιματα 

Ξαλϊν Ψεχνϊν, χωρίσ να αποκλείεται οποιαδιποτε άλλθ προςζγγιςθ. Χε μια πιο 

εξειδικευμζνθ προοπτικι, μποροφμε να εντοπίςουμε ηθτιματα που ςχετίηονται με 

όλα τα ςχολικά μακιματα, π.χ., υλικά αγιογραφίασ (Χθμεία), δόμθςθ του χϊρου, 

ςυμμετρίεσ, προοπτικι ςτθν εικόνα (Πακθματικά), κεωριςεισ κοςμολογίασ ςτθ 

χριςτιανικι εικονογραφία (Φυςικι), το επάγγελμα του αγιογράφου ςιμερα (ΧΕΥ), 

ηϊντασ ςτον κόςμο τθσ εικονικισ πραγματικότθτασ (Υλθροφορικι), προςταςία 

πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ (Υρογράμματα Χχολικϊν Δραςτθριοτιτων) κτλ. 

Δ. Αξιολογικζσ προςεγγίςεισ 

Αφετθριακζσ επιςθμάνςεισ  

Θ διδαςκαλία είναι δυναμικι διεργαςία και κάκε τθσ ςτιγμι βαςίηεται ςε  

αξιολογικζσ εκτιμιςεισ. Βεβαίωσ, ςε κάκε φάςθ τθσ, χρειάηονται και δομθμζνεσ 

αξιολογικζσ δραςτθριότθτεσ που να καλφπτουν όλεσ τισ περιοχζσ τθσ επιδιωκόμενθσ 

μάκθςθσ. Θ διαδικαςία αυτι ζχει καταρχιν διαμορφωτικό χαρακτιρα και 

οργανϊνεται, όςο γίνεται, κλιμακωτά με κριτιρια διαφοροποιθμζνθσ διδαςκαλίασ.  
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Για τον ζλεγχο τθσ επιτευχκείςασ μάκθςθσ ςτθ ΚΕ, και κατ’ επζκταςθ τθσ 

αποτελεςματικότθτασ τθσ διδαςκαλίασ μασ, το πρωταρχικό κριτιριο είναι τα 

προςδοκϊμενα μακθςιακά αποτελζςματα, με αντίςτοιχο δείκτθ αξιολόγθςθσ τισ 

επικυμθτζσ μακθςιακζσ επάρκειεσ, που ζχουν οριςτεί ςτο ςτάδιο του ςχεδιαςμοφ 

του μακιματοσ. 

Παηί με τισ κακιερωμζνεσ προφορικζσ εργαςίεσ και τθ ςυνεχι παρατιρθςθ, 

προτείνουμε και παρακζτουμε παρακάτω οριςμζνεσ δειγματικζσ αξιολογικζσ 

δραςτθριότθτεσ αυξθμζνθσ βαρφτθτασ, ςυμβατικισ και εναλλακτικισ μορφισ. 

Σπωςδιποτε, δεν είναι δεςμευτικζσ και προτείνεται θ επιλεκτικι εφαρμογι τουσ. Θ 

οριςτικι απόφαςθ για εφαρμογι, τροποποίθςθ ι ακόμθ και αντικατάςταςθ ανικει 

ςτθν κρίςθ του εκπαιδευτικοφ, με βάςθ τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ τάξθσ και των 

μακθτϊν, τον ςτόχο τθσ αξιολόγθςθσ μιασ ςυγκεκριμζνθσ δράςθσ, τθν κλίμακα 

διαφοροποίθςθσ τθσ διδαςκαλίασ κτλ. 

Ρροτάςεισ αξιολόγθςθσ 

Για τον ζλεγχο τθσ ακαδθμαϊκισ (δθλωτικισ) γνϊςθσ, εκτόσ από τισ ςυνικεισ 

προφορικζσ ερωτιςεισ ανάκλθςθσ γνϊςεων, κατανόθςθσ, ςφγκριςθσ κτλ., 

προτείνεται θ πραγματοποίθςθ ςφντομων τεςτ διαμορφωτικοφ χαρακτιρα, με 

ποικιλία ερωτιςεων κυρίωσ κλειςτοφ τφπου, μετά τθν ολοκλιρωςθ του 2ου δίωρου 

και μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ΚΕ. Εάν είναι εφικτό, οι αςκιςεισ αυτισ τθσ 

κατθγορίασ μποροφν να οργανωκοφν και ςε αυτόματθ θλεκτρονικι μορφι ι να 

αξιοποιθκοφν αςκιςεισ από τα διακζςιμα λογιςμικά. Σι τελευταίεσ δεν ζχουν ςκοπό 

τθν ακροιςτικι βακμολόγθςθ αλλά κυρίωσ τον αυτοζλεγχο και αυτοβελτίωςθ του 

μακθτι. 

Για τθν αξιολόγθςθ τθσ διαδικαςτικισ μάκθςθσ, εκτόσ από τισ προφορικζσ 

ερωτιςεισ κριτικισ επεξεργαςίασ,  μποροφν να αξιοποιθκοφν ερωτιςεισ γραπτισ 

ανάπτυξθσ ι ανοικτοφ τφπου διάφορων μορφϊν. Για τον ίδιο ςκοπό προςφζρονται 

οι ςχετικζσ εργαςίεσ ιεράρχθςθσ, ςφγκριςθσ, ερμθνείασ, επαγωγικισ ςφνκεςθσ, 

ανάλυςθσ κτλ. που αναφζρκθκαν ςτθν πορεία τθσ διδαςκαλίασ. Επιπλζον, μπορεί να 

αξιοποιθκεί θ οργάνωςθ φακζλου μακθτι (portfolio) για το κζμα. 

Για τθ διακρίβωςθ τθσ ςυμμετοχικισ ενεργοποίθςθσ, τθ ςυμβολι ςτισ ομαδικζσ 

εργαςίεσ και τθν ζκφραςθ προςωπικϊν ιδεϊν και ςκζψεων μπορεί να 

χρθςιμοποιθκεί φφλλο-κλείδα αυτοαξιολόγθςθσ ι ομαδοςυνεργατικισ 

αλλθλοαξιολόγθςθσ. 

Για τθν αποτίμθςθ τθσ κλίμακασ των υπό διαμόρφωςθ ςτάςεων και τθσ 

τροποποίθςθσ ςυμπεριφορϊν, κακϊσ επίςθσ για τον μεταγνωςτικό ζλεγχο, ο 

εκπαιδευτικόσ και οι μακθτζσ μποροφν να πραγματοποιιςουν αξιολογικζσ 

προςεγγίςεισ και να εξάγουν αξιολογικά ςυμπεράςματα ςτα ενδιάμεςα ςτάδια και 

ςτο τζλοσ τθσ ΚΕ. Ενδιάμεςα, προςφζρονται οι εργαςίεσ διαλεκτικισ 
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αντιπαράκεςθσ, δειγματολθπτικισ ζρευνασ, ηωγραφικισ και κεατρικισ ζκφραςθσ 

και οι ςυναφείσ εργαςίεσ. Πετά τθν ολοκλιρωςθ των κυρίωσ εργαςιϊν τθσ ΚΕ, 

μπορεί επίςθσ να γίνει μια ανοικτι ςυηιτθςθ ι να χρθςιμοποιθκεί ζνα δομθμζνο 

ερωτθματολόγιο. 

Για τθν ανάπτυξθ ικανοτιτων και δεξιοτιτων προςφζρονται αρκετζσ από τισ 

διδακτικζσ δραςτθριότθτεσ του ςχεδίου διδαςκαλίασ, που είναι αξιολογιςιμεσ ςε 

διάφορα ςτάδια και με διάφορουσ τρόπουσ. Ψζτοιεσ δραςτθριότθτεσ είναι οι 

ερευνθτικζσ εργαςίεσ, οι ςυμμετοχικζσ δράςεισ, θ άςκθςθ δθμιουργικισ γραφισ, θ 

οργάνωςθ και παρουςίαςθ ψθφιακισ παρουςίαςθσ και οι βιωματικζσ 

δραςτθριότθτεσ. 
 
Αδρομερισ περιγραφι των επιτευγμάτων των μακθτϊν ςτθ ΘΕ κατά επίπεδα 

 

ΕΥ
ΛΥ

ΕΔ
Σ

 

 
 

Γνϊςεισ και 
κατανοιςεισ 

 

 

Χτάςεισ και 
ςυμπεριφορζσ 

Δεξιότθτεσ και 
ικανότθτεσ 

 
1 

- Γνωρίηουν βαςικά 
ςτοιχεία για τθν 
εικονομαχικι ζριδα, τα 
αίτια, τα κφρια γεγονότα 
και τθ ςυνάφειά τουσ 

- Αναγνωρίηουν διαδρομζσ 
τθσ κρθςκευτικισ τζχνθσ 
ςτον χριςτιανιςμό και ςε 
άλλουσ πολιτιςμοφσ 

- Διατυπϊνουν τθ δικι τουσ 
άποψθ πάνω ςτο ηιτθμα 
του εικονιςμοφ του Κεοφ 

- Ανακαλφπτουν τθν πορεία 
τθσ ηωισ μζςα από 
ςυγκροφςεισ και ςυνκζςεισ 

- Ξάνουν  ςυςχετίςεισ 
ανάμεςα ςτθ κεολογία, τθν 
τζχνθ και τθν κοινωνικι ηωι 

- Σργανϊνονται και 
ενεργοφν ςυλλογικά 

- Χχεδιάηουν και υλοποιοφν 
ερευνθτικζσ και 
βιωματικζσ εργαςίεσ  

- Εκφράηονται και 
παρουςιάηουν τισ κζςεισ 
τουσ 

 
2 

- Ξατανοοφν τθ ςθμαςία 
του ηθτιματοσ για τον 
εικονιςμό του Κεοφ ςτον 
Χριςτιανιςμό 

- Αξιολογοφν τα 
επιχειριματα που 
διατυπϊνουν άλλεσ 
κρθςκείεσ  για τθν 
απεικόνιςθ του Κεοφ 

 

- Ανιχνεφουν  και 
διαμορφϊνουν προςωπικζσ 
προτιμιςεισ ςτθν 
εκκλθςιαςτικι και 
κρθςκευτικι τζχνθ 

- Χυνειδθτοποιοφν τθ 
ςθμαςία τθσ ετερότθτασ και 
τθσ διαφορετικισ 
πολιτιςμικισ και 
κρθςκευτικισ δζςμευςθσ 

- Υροςεγγίηουν κριτικά τα 
υπαρξιακά και κοινωνικά 
διλιμματα που 
εκπορεφονται από τθ 
κρθςκευτικι δζςμευςθ  

- Εξοικειϊνονται με τα 
βαςικά χαρακτθριςτικά 
και τισ αναηθτιςεισ τθσ 
εκκλθςιαςτικισ και 
κρθςκευτικισ τζχνθσ 

- Πακαίνουν να 
επικοινωνοφν με 
ανκρϊπουσ που ζχουν 
διαφορετικι πολιτιςμικι 
και κρθςκευτικι 
ταυτότθτα 
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Ε. Ενδεικτικό εκπαιδευτικό υλικό και βιβλιογραφία 

Διδακτικά εγχειρίδια ΟΕΔΒ 

- Θρθςκευτικά Γϋ Γυμναςίου, (1997), ΔΕ 31 
- Θρθςκευτικά Γϋ Γυμναςίου (2006), ΔΕ 19, 20 

Εκπαιδευτικά Λογιςμικά ΥΡΔΜΘ / ΡΙ 

- Θρθςκευτικά Αϋ, Β, Γϋ Γυμναςίου (2007) (Βιβλιοκικθ /  Θ ιςτορία τθσ 
Εκκλθςίασ, Εδραίωςθ και ακμι,  και Υολιτιςτικό Ξζντρο / Υϊσ αγιογραφείται 
μια εικόνα)  

- Θρθςκευτικά Γυμναςίου (2000) (Εκκλθςιαςτικι Λςτορία / Εικονομαχία: ζνα 
εκκλθςιαςτικό δράμα, Πορφζσ χριςτιανικισ τζχνθσ)  

- Όψεισ τθσ Θρθςκείασ (Τψεισ τθσ Κρθςκείασ / Λερά αντικείμενα)  
- Επιλεγμζνα κζματα Θρθςκευτικϊν Βϋ Ενιαίου Λυκείου (Λςλάμ)  
- Θρθςκευτικά Ε' και Σ' Δθμοτικοφ (Δθμιουργϊντασ ζνα όμορφο κόςμο)  
- Θρθςκευτικι Αγωγι (Βυηαντινι τζχνθ ςτθν πόλθ τθσ Κεςςαλονίκθσ, 

Γνωριμία με το Λςλάμ)  
- το ςταυροδρόμι τριϊν θπείρων (Ζνα μουςείο για τθ βυηαντινι τζχνθ)  
- Διάςθμα Μουςεία τθσ Ευρϊπθσ 

Ιςτοςελίδεσ (θμερομθνία αναφοράσ για όλεσ τισ ιςτοςελίδεσ: 1/9/2011) 

- Βυηαντινό και Χριςτιανικό Πουςείο: http://www.byzantinemuseum.gr / 
(Χυλλογζσ) 

- Εκνικι Υινακοκικθ: http://www.nationalgallery.gr / (Χυλλογζσ) 
- Πουςείο Βυηαντινοφ Υολιτιςμοφ Κεςςαλονίκθσ: http://www.mbp.gr / 

(Πόνιμθ Ζκκεςθ) 
- Πυριόβιβλοσ, Βιβλιοκικθ του διαδικτυακοφ πολιτιςτικοφ κζντρου artopos 

τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ: 
http://www.myriobiblos.gr/texts/greek/contacts_mondedicons.html / 
(Αφιζρωμα: «Σ κόςμοσ των εικόνων») 

- Υινακοκικθ του διαδικτυακοφ πολιτιςτικοφ κζντρου artopos τθσ Εκκλθςίασ 
τθσ Ελλάδοσ: http://www.eikastikon.gr  

- Ωπουργείο Υολιτιςμοφ και Ψουριςμοφ: http://www.culture.gr / (Πνθμεία) 
- Εικαςτικά Βϋ Γυμναςίου, Βιβλίο μακθτι, ΣΕΔΒ: http://pi-

schools.sch.gr/gymnasio/eikastika_b/math/s_101_109.pdf / (Υροτεινόμενθ 
βιβλιογραφία - Μντερνετ)  

Κείμενα 

- ΒΑΧΛΟΕΛΣΩ ΑΦΧ., Θεολογικό χόλιο ςτισ τοιχογραφίεσ τθσ Ιεράσ Μονισ 
ταυρονικιτα (αναδθμοςίευςθ από τον τόμο Ο Κρθτικόσ ηωγράφοσ 
Θεοφάνθσ, εκδ. Λ. Π. Χταυρονικιτα, 1986),  εκδ. Δόμοσ, Ακινα 1987 

- ΒΣΩΟΓΑΦΑΞΘ Θ., τιγμιότυπα από τθν εποχι  των Πατζρων, εκδ. Αρμόσ, Ακινα 
21997 (Παφροσ, κίτρινοσ και κόκκινοσ Χριςτόσ) 

- ΓΛΑΡΡΑΦΑ ΧΦ., Αλφαβθτάρι τθσ πίςτθσ, εκδ. Δόμοσ, Ακινα1983, ς. 35-36 
(Εικονολογικι γλϊςςα) 

- Εικόνα ι ζργο τζχνθσ; Διάλογοσ μ’ ζναν εικονογράφο (Λ. Ουςπζνςκυ), εκδ. 
Υαρουςία, Ακινα 1990 

http://www.byzantinemuseum.gr/
http://www.nationalgallery.gr/
http://www.mbp.gr/
http://www.myriobiblos.gr/texts/greek/contacts_mondedicons.html
http://www.eikastikon.gr/
http://www.culture.gr/
http://pi-schools.sch.gr/gymnasio/eikastika_b/math/s_101_109.pdf
http://pi-schools.sch.gr/gymnasio/eikastika_b/math/s_101_109.pdf
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- ΔΑΠΑΧΞΘΡΣΩ ΛΩ., Κατά Μανιχαίων, Προσ τουσ διαβάλλοντασ τασ αγίασ εικόνασ 
λόγοι τρεισ, Φιλος. και Κεολ. Βιβλ. αρ. 8, μτφρ. Ρ. Πατςοφκα, εκδ. 
Υουρναράσ, Κεςςαλονίκθ 1988  

- ΞΑΟΣΞΩΦΘ Ξ., Θ ηωγραφικι τθσ Ορκοδοξίασ, εκδ. Υουρναρά, Κεςςαλονίκθ 
1972, ς. 115-134 (Υεριεχόμενον τθσ Σρκοδόξου ηωγραφικισ) 

- ΞΣΡΨΣΓΟΣΩ Φ., Υονεμζνθ Φωμιοςφνθ, εκδ. Υαπαδθμθτρίου, 6θ ζκδοςθ, Ακινα 
1986,  ς. 96-119 (Θ βυηαντινι ηωγραφικι και θ αξία τθσ) 

- ΞΣΦΔΘ ΓΕΩΦΓ., Θ χρωματικι δομι ςτισ μορφζσ του Θεοφάνθ του Κρθτόσ, εκδ. 
Αρμόσ, Ακινα 1998, ς. 63-70 (Ψο άνοιγμα του Κεοφάνθ προσ τθν 
αναγεννθςιακι τζχνθ και ο διάλογοσ τθσ εικονογραφικισ τζχνθσ με τθν 
ςφγχρονθ κοςμικι τζχνθ) 

- ΠΕΓΛΕΡΨΣΦΦ ΛΩ., Θ Βυηαντινι κλθρονομιά ςτθν Ορκόδοξθ Εκκλθςία, εκδ. 
Αρμόσ, Ακινα 1990, ςελ. 28-31 (Θ Αραβικι κατάκτθςθ και θ Εικονομαχία) 

- ΕΩΔΣΞΛΠΩΦ Υ., Θ τζχνθ τθσ εικόνασ, κεολογία τθσ ωραιότθτοσ, εκδ. Υουρναρά, 
Κεςςαλονίκθ 1993, κυρίωσ οι ς.  62-79 (Θ ςφγχρονθ τζχνθ ςτο φωσ τθσ 
εικόνασ) και ς.  131-156 (Κεολογία τθσ Εικόνασ) 

- ΣΩΧΥΕΡΧΞΩ ΟΕΩΡΛΔΑ, Θ Θεολογία τθσ εικόνασ ςτθν Ορκόδοξθ Εκκλθςία, εκδ. 
Αρμόσ, Ακινα 1993 

- ΨΧΑΦΣΩΧΘ Γ., Εγϊ ειμί πτωχόσ και πζνθσ, εκδ. Ξαςτανιϊτθ, Ακινα 1989, ςελ. 
113-117 (Χκόρπιεσ ςκζψεισ για τθν τζχνθ και τθν Ανάςταςθ) 

Ρολυμζςα  –  Τζχνθ 

Ηωγραφικι 
- NEWMAN B., Be I (1970) 
- http://www.google.gr / Εικόνεσ / (Αναηιτθςθ εικόνων: «paintings of god») 

Ψαινίεσ 
- Για τθν τεχνικι τθσ εικονογράφθςθσ, ενδεικτικά βλ.: Icon (http://youtu.be/S-

eYGXAg-ek), Fast Painting, Jesus Christ (http://youtu.be/fDlUCVIYI4E)  G. 
Kordis 1.mpg (ζωσ …4.mpg) (http://youtu.be/rUi90PCs74c), Pantokrator 
(http://youtu.be/N1A71LYsCiw)   

- Εικονομαχία (http://youtu.be/BPVyYJhncpE)   
- Εκπαιδευτικι Ψθλεόραςθ ΩΥΔΠΚ: http://www.edutv.gr / (Δευτεροβάκμια / 

Ηωγραφικι) 
- Ψθφιακό Αρχείο ΕΦΨ: http://www.ert-archives.gr / (Ψαινιοκικθ Ψθλεόραςθσ, 

Πουςικι Βιβλιοκικθ, Κεατρικι Ψθλεόραςθ) 

Υοίθςθ 
- ταμνί Ποίθςθσ, Επιλογζσ από τθ Νεοελλθνικι Ποίθςθ και Μεταφράςεισ, ςτο 

Μυριόβιβλοσ, ό.π., τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ 
(http://www.myriobiblos.gr/greekliterature/stamni_contents.html):  
 Βότςθ Τλ., Θ αιωνιότθτα  
 Ελφτθ Σδ., Θ Σοιχογραφία 
 Ξαρζλλθ Η., το εικονοςτάςι 
 Ξάςδαγλθ Ο., Θ Παναγιά τθσ ρεμματιάσ 
 Υαπαδιαμάντθ Αλ., τθν Παναγία τθν Κεχριά 

Ψραγοφδια 
- ΒΛΨΑΟΘ ΕΟ., Ηωγραφιά (http://www.youtube.com/watch?v=nYsYSny9QKE)  

http://www.google.gr/
http://youtu.be/S-eYGXAg-ek
http://youtu.be/S-eYGXAg-ek
http://youtu.be/fDlUCVIYI4E
http://youtu.be/rUi90PCs74c
http://youtu.be/N1A71LYsCiw
http://youtu.be/BPVyYJhncpE
http://www.edutv.gr/
http://www.ert-archives.gr/
http://www.myriobiblos.gr/greekliterature/stamni_contents.html
http://www.youtube.com/watch?v=nYsYSny9QKE
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- ΦΑΠΠΕΟΣΩ Π., Μαγικι εικόνα (http://youtu.be/dqHGWqrZTls)  
- ΦΦΑΓΞΣΩΟΘ Π., Σθν εικόνα ςου ςεβάςτθκα (http://youtu.be/ZneAVZGM4gY)   
- She ’s got your eyes (http://youtu.be/_yWSCmIBbbM) 

Ϊμνοι 
- ΧΨΑΡΛΨΧΑ ΚΦ., Δοξαςτικό Εςπερινοφ Κυριακισ  τθσ Ορκοδοξίασ 

(http://youtu.be/2NQIpEjdSuw)  
- ΡΛΞΣΟΑΣΩ ΥΦΩΨΣΨΑΟΨΣΩ, Δοξαςτικό Αποςτίχων Εςπερινοφ Κυριακισ 

Ορκοδοξίασ (http://youtu.be/yZQikBe4ps8)  

Συλλογζσ εικόνων 

- Θ Ελλθνικι τζχνθ, εκδ. Εκδοτικι Ακθνϊν, Ακινα 1994, τόμοι: Βυηαντινζσ 
τοιχογραφίεσ, Βυηαντινζσ αγιογραφίεσ, Βυηαντινά ψθφιδωτά, Ηωγραφικι 
Βυηαντινϊν χειρογράφων 

- Μουςεία του Κόςμου, Βιβλιοκικθ Ψζχνθσ εφ. «Θ Ξακθμερινι», Ακινα 2006, 
τόμοι 1-24 

- Από τον Θεοτοκόπουλο ςτον εηάν, εκδ. Εκνικι Υινακοκικθ – Πουςείο Αλ. 
Χοφτηου, Ακινα 1992 

 

 

6.5.2.δ. Βϋ τάξθ Γυμναςίου  

Θεματικι Ενότθτα 1: Ροιοσ είναι ο Θεόσ των Χριςτιανϊν; «Τίνα με λζγουςιν οι 

άνκρωποι είναι;» 

 

ΧΦΣΡΣΧ: 2ο δίωρο τθσ ΚΕ (γεγονότα τθσ ηωισ του Χριςτοφ – ςχζςεισ του με 

«περικωριακοφσ» ανκρϊπουσ τθσ εποχισ) 

ΧΞΕΥΨΛΞΣ: Βαςικόσ ςτόχοσ τθσ ΚΕ ςυνολικά είναι θ προςζγγιςθ τθσ προςωπικότθτασ 

και παρουςίασ του Χριςτοφ ςτον κόςμο· γι’ αυτό άλλωςτε οι μακθτζσ καλοφνται να 

αναγνωρίςουν και να αποτιμιςουν ςφαιρικά και κριτικά πολλζσ διθγιςεισ που 

αφοροφν τόςο ςτθ διδαςκαλία όςο και ςτθ ηωι του, αρκετζσ από τισ οποίεσ τουσ 

είναι ιδθ γνωςτζσ. Χτο 1ο δίωρο τθσ ΚΕ οι μακθτζσ ζχουν αναγνωρίςει τισ γνϊμεσ 

των ςφγχρονων ανκρϊπων -και τισ δικζσ τουσ- για τον Χριςτό. Κα μποροφςε αυτι θ 

πρϊτθ φάςθ τθσ διδαςκαλίασ να τελειϊνει με τα λόγια του Θςαΐα, κακϊσ μασ 

προςγειϊνουν ςτθν εποχι του Χριςτοφ. Χυνακόλουκα, ςτο δεφτερο δίωρο οι 

μακθτζσ επιχειροφν τθ διερεφνθςθ των τρόπων με τουσ οποίουσ ο Χριςτόσ είδε, 

αναφζρκθκε, επικοινϊνθςε, ςχετίςτθκε με τουσ ανκρϊπουσ τθσ εποχισ του –και 

ειδικότερα τουσ περικωριακοφσ, τουσ παρίεσ και τουσ παραβάτεσ του νόμου. *Χτο 

επόμενο δίωρο κα αςχολθκοφμε αντίςτοιχα με τισ ςχζςεισ του με τουσ ιςχυροφσ τθσ 

εποχισ+.  

      Ψα κείμενα που επεξεργαηόμαςτε είναι: α) διάλογοσ με Χαμαρείτιςςα (Λω 4, 1-

42), β) θ μοιχαλίδα (Λω 8, 3-11), γ) ο Ηακχαίοσ (Οκ 19, 1-10), δ) θ κεραπεία του 

ανκρϊπου με το παράλυτο χζρι (Π4 3, 1-6), ε) θ τιρθςθ του Χαββάτου (Πκ 2, 23-

http://youtu.be/dqHGWqrZTls
http://youtu.be/ZneAVZGM4gY
http://youtu.be/_yWSCmIBbbM
http://youtu.be/2NQIpEjdSuw
http://youtu.be/yZQikBe4ps8
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28) και ςτ) θ εκδίωξθ των εμπόρων από τον Ραό (Λω 2, 13-16). Πεκοδολογικά, ςτον 

βακμό που πρόκειται για γεγονότα, θ εφαρμογι των τεχνικϊν 5Υ & 1Γ και θ 

ΑΡΑΟΩΧΘ ΔΛΑΧΨΑΧΕΩΡ ευνοεί τθν ανάλυςθ και τθν ουςιαςτικι ερμθνεία και 

αξιολόγθςι τουσ.   

ΩΟΛΞΣ: κείμενο ΞΔ, Φφλλα Εργαςίασ με πλθροφοριακό υλικό, υπολογιςτισ και 

βιντεοπροβολζασ (ι διαδραςτικόσ πίνακασ) 

ΥΣΦΕΛΑ ΔΛΔΑΞΨΛΞΘΧ ΔΛΕΦΓΑΧΛΑΧ  

 Ζναρξθ από τον δάςκαλο (5ϋ): κυμίηει –ίςωσ γράφοντασ ςτον πίνακα- το Θς 11, 

1-4: «Ζνα κλωνάρι κα φυτρϊςει απ’ τον κορμό του Ιεςςαί κι ζνα κλαδί κα 

ξεπροβάλλει από τισ ρίηεσ του… Σίποτε δεν κα κρίνει από τα φαινόμενα οφτε κα 

αποφαςίηει από το λεγόμενα. Αλλά κα κρίνει με δικαιοςφνθ τουσ φτωχοφσ και 

κα υπεραςπίηεται με ευκφτθτα τουσ ταπεινοφσ τθσ χϊρασ… Θ δικαιοςφνθ κι θ 

πιςτότθτα κάναι γι’ αυτόν ςαν το ηωνάρι που τυλίγει τθ μζςθ του». Οόγια που 

εκφράηουν τθν προςδοκία για τθν παρουςία του Πεςςία Χριςτοφ ςτον κόςμο. 

Χιμερα επιχειροφμε να ανιχνεφςουμε με ποιον τρόπο όλα αυτά ζγιναν λόγοσ 

και πράξθ ςτισ ίδιεσ τισ ςχζςεισ του Χριςτοφ με τουσ ανκρϊπουσ τθσ εποχισ και 

του περιβάλλοντόσ του και βζβαια να εξετάςουμε το νόθμα που μποροφν να 

αποκτοφν για μασ. (Κζςθ ςτόχου τθσ εργαςίασ ςτουσ μακθτζσ).  

 Εργαςία ςε ομάδεσ με τθν τεχνικι 5Ρ & 1Γ  και ΑΝΑΛΥΣΘ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ (35ϋ): Σ 

δάςκαλοσ μοιράηει το υλικό ςτισ 6 ομάδεσ. Ξάκε ομάδα παίρνει ζνα Φφλλο 

Εργαςίασ που περιζχει: α) το ςχετικό κείμενο τθσ ΞΔ, β) πλθροφοριακό υλικό 

προετοιμαςμζνο από τον δάςκαλο (λ.χ. από Ρτ. Φοπσ, άλλα αποςπάςματα τθσ 

ΞΔ για το πϊσ κεωροφνταν ςτο περιβάλλον του Χριςτοφ οι περικωριακοί, 

αμαρτωλοί, αςκενείσ και παραβάτεσ του νόμου), γ)  ζνα πλαίςιο με τα 

ερωτιματα και διπλανό χϊρο για απαντιςεισ (ενδεικτικά βλ. παρακάτω πίνακα 

όπου ενςωματϊνονται ερωτιματα και από τισ δφο τεχνικζσ) και δ) ζνα ζργο 

τζχνθσ ςχετικό με το κζμα (ενδεικτικά βλ. ζργο  1 & 2).  

ΥΣΛΣ είναι το γεγονόσ; …………………………………………………………………. 

ΥΣΛΣΧ / ΥΣΛΣΛ 
ςυμμετείχαν; 

…………………………………………………………………. 

ΥΣΩ ςυνζβθ; …………………………………………………………………. 

ΥΣΨΕ ςυνζβθ; …………………………………………………………………. 

ΓΛΑΨΛ ςυνζβθ;  …………………………………………………………………. 

ΥΣΧΣ ςυχνά ςυνζβαιναν 
αντίςτοιχεσ καταςτάςεισ; 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

ΕΥΛΥΨΩΧΕΛΧ αυτϊν των 
καταςτάςεων ςτθ ηωι των 
ανκρϊπων 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 
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Σι ομάδεσ διαβάηουν τα κείμενά τουσ, βρίςκουν και ςυηθτοφν τισ απαντιςεισ 

ςτα ερωτιματα και καταγράφουν τα δεδομζνα τουσ. Χτθ ςυνζχεια, αξιολογοφν τθ 

ςτάςθ του Χριςτοφ, τισ «λφςεισ» που δίνει και τθ ςθμαςία τουσ για τουσ 

ανκρϊπουσ. Ενδεικτικά: 

Αϋ 
Χτο πθγάδι του Λακϊβ 

 πλθςιάηει πρϊτοσ μια ξζνθ, «αμαρτωλι» γυναίκα 

 διαλζγεται φιλικά και προςωπικά μαηί τθσ πάνω ςε ζνα 
ςοβαρότατο κεολογικό ηιτθμα τθσ εποχισ 

 …………………………………………….……………… 

Βϋ 
Ππροςτά ςτθ γυναίκα 
που κατθγορείται για 

μοιχεία 

 δεν δικάηει αλλά ςυναιςκάνεται τθ ςυντριβι τθσ γυναίκασ 

 φζρνει τουσ κατθγόρουσ τθσ αντιμζτωπουσ με τθ ςυνείδθςι τουσ 
 ……………………………..…………………………….. 

Γϋ 
Ηακχαίοσ 

 βλζπει ςτο βάκοσ τθσ καρδιάσ ενόσ αποτυχθμζνου ανκρϊπου 
 ………………………………….…………………………. 

Δϋ 
Κεραπεία παραλφτου 

 κεωρεί  τθ ςωτθρία τθσ ανκρϊπινθσ ηωισ πάνω από τον νόμο 
 ………………………….…………………………………. 

Εϋ 
Χυνζβθ κάποιο 

Χάββατο… 

 ο νόμοσ για τον άνκρωπο και όχι ο άνκρωποσ για τον νόμο 
 …………………………….………………………………. 

ΧΨϋ 
Εκδίωξθ εμπόρων 

 κρίνει με αυςτθρότθτα τθν εκμετάλλευςθ και τθν 
προςβολι του Ραοφ του Κεοφ 

 …………………………….………………………………. 

Ψζλοσ, θ κάκε ομάδα δουλεφει πάνω ςτο ζργο τζχνθσ που ζχει ςτο υλικό τθσ 

προετοιμάηοντασ ςχετικοφσ ρόλουσ και διαλόγουσ (π.χ. ςτο ζργο του Greco: τουσ 

ανκρϊπουσ που ςχολιάηουν τθ ςτάςθ του Λθςοφ και τουσ διωκόμενουσ). Θ ςκθνι κα 

παρουςιαςτεί μπροςτά ςτο ζργο τζχνθσ (ρόλοσ μζςα ςτθν εικόνα), το οποίο ο 

δάςκαλοσ κα προβάλλει ςε φυςικό μζγεκοσ ςτον τοίχο.    

 Ραρουςίαςθ τθσ εργαςίασ των ομάδων (20ϋ) και ςυηιτθςθ ςτθν τάξθ (20ϋ): 

(Ενδεικτικά: Υϊσ προςεγγίηει ο Χριςτόσ τθν ανκρϊπινθ ηωι; Ψι κζλει να 

διαςϊηουν οι άνκρωποι; Ψι τουσ ηθτάει τελικά; Υοια χαρακτθριςτικά του 

Χριςτοφ αναδεικνφονται ςτισ ιςτορίεσ; Πιπωσ οι ενζργειεσ του Χριςτοφ 

εξακολουκοφν ακόμθ και ςιμερα να είναι προκλθτικζσ;). Τλα αυτά ίςωσ 

οδθγιςουν τουσ μακθτζσ να εκφράςουν προςωπικζσ ςκζψεισ και 

προβλθματιςμοφσ για τθ δικι τουσ ςτάςθ απζναντι ςτουσ ςφγχρονουσ 

παραβατικοφσ και «αποτυχθμζνουσ» 

 Αξιολόγθςθ τθσ εργαςίασ μασ - ςυμπεράςματα (10ϋ)  

 Εργαςία για το ςπίτι: να διαβάςουν τθν παραβολι του Αςϊτου και να 

αναςτοχαηόμενοι τθ δουλειά τουσ ςτθν τάξθ να γράψουν ζνα κείμενο 

προςωπικισ τουσ ζμπνευςθσ.   
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El Greco, θ εκδίωξθ των εμπόρων από τον Ραό 
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7. Θ ΑΛΣΟΣΓΘΧΘ ΩΧ ΥΑΛΔΑΓΩΓΛΞΘ ΔΛΑΔΛΞΑΧΛΑ  

Χτθ διδαςκαλία του ΠτΚ, κζλουμε οι μακθτζσ μασ να ςυνκζτουν γνϊςεισ από τισ 

πλθροφορίεσ και τισ εμπειρίεσ τουσ, να καλλιεργοφν αξίεσ και ςτάςεισ, να 

αναπτφςςουν  ικανότθτεσ και δεξιότθτεσ, να αςκοφνται ςτθ ςυνκετικι ςκζψθ, να 

διαμορφϊνουν  κριτικό πνεφμα. Κζλουμε, μάλιςτα, θ παρεχόμενθ εκπαίδευςθ ςτα 

παραπάνω, να ςυντείνει ςτθ φυςικι, ςυναιςκθματικι, αιςκθτικι, κοινωνικι, θκικι, 

διανοθτικι και πνευματικι τουσ καλλιζργεια, ςτο ςφνολο, δθλαδι τθσ φπαρξισ 

τουσ. Σ κατάλογοσ των ςκοπϊν και ςτόχων του μακιματοσ είναι μακρφσ, κανζνα 

από τα ςυνκετικά του δεν περιττεφει. Τμωσ το κφριο πρόβλθμα με τουσ ςκοποφσ 

και τουσ ςτόχουσ είναι ο μεταςχθματιςμόσ τουσ ςε μάκθςθ. Υϊσ μποροφμε να 

ποφμε αν οι μακθτζσ μασ τουσ κατζχουν;  

Ψο Υρόγραμμα Χπουδϊν (ΥΧ) ζχει κζςει ςυγκεκριμζνουσ ςτόχουσ, κακϊσ επίςθσ 

περιγράφει τισ επικυμθτζσ μακθςιακζσ επάρκειεσ, που αποτελοφν τα ςθμεία 

αναφοράσ τθσ δουλειάσ μασ. Αν τα προςδοκϊμενα μακθςιακά αποτελζςματα είναι 

θ κεωρθτικι και υποκετικι αφετθρία μασ, ςτον  ςχεδιαςμό τθσ διδαςκαλίασ, 

υπάρχουν ορατοί δείκτεσ, κριτιρια και τεχνικζσ που μασ διευκολφνουν ςτο να 

ανιχνεφςουμε αν ακολουκοφμε τον ςωςτό δρόμο, δθλαδι, αν βοθκοφμε τουσ 

μακθτζσ μασ να ςυνειδθτοποιιςουν τισ δυνατότθτζσ τουσ ωσ ανκρϊπινεσ υπάρξεισ 

και αν ο τρόποσ διδαςκαλίασ μασ τουσ κατευκφνει αποτελεςματικά προσ αυτι τθν 

κατεφκυνςθ. Χρειαηόμαςτε, λοιπόν, μια διαδικαςία, τθν αξιολόγθςθ, 

ενςωματωμζνθ ςτο ςφνολο τθσ διδακτικισ και μακθςιακισ διαδρομισ, αδιαχϊριςτθ 

από όλεσ τθσ φάςεισ τθσ, που κα μασ βοθκιςει ςε κάκε ςτιγμι, να διαπιςτϊςουμε 

αν επιτυγχάνουμε τουσ ςτόχουσ και τουσ ςκοποφσ του μακιματοσ.  

Θ κεωρία και θ πρακτικι τθσ αξιολόγθςθσ μασ  παρζχει τισ μεκόδουσ και τα 

εργαλεία που είναι απαραίτθτα ϊςτε να παρατθροφμε νθφάλια, να μετροφμε 

αντικειμενικά και να περιγράφουμε άρτια τθν ατομικι και ομαδικι πρόοδο των 

μακθτϊν μασ και τθ διαδικαςία μάκθςθσ ςε όλεσ τθσ παραμζτρουσ τουσ. 

Υαράλλθλα, μασ παρζχει τρόπουσ να διερευνοφμε αν υπάρχει ανάγκθ να 

εμπλουτίςουμε, να βελτιϊςουμε ι να αλλάξουμε το περιεχόμενο ι τον τρόπο με 

τον οποίο διδάςκουμε. Πόνο μζςω τθσ αξιολόγθςθσ είμαςτε ςε κζςθ να 

περιγράψουμε εάν υπάρχει διαφορά ςτουσ μακθτζσ μασ ςτθ διάρκεια τθσ χρονιάσ 

και εάν οι επιδιωκόμενοι ςτόχοι του μακιματοσ ζχουν επιτευχκεί ςε ικανοποιθτικό 

βακμό. 

Για παράδειγμα, ο γραπτόσ και ο προφορικόσ λόγοσ είναι πεδία αξιολόγθςθσ 

που προςεγγίηουμε με ςυγκεκριμζνα κριτιρια και δείκτεσ. Τλοι μασ είμαςτε 

αςκθμζνοι ςτο να αξιολογοφμε τουσ μακθτζσ με τθ χριςθ προφορικϊν και γραπτϊν 

εξετάςεων. Τμωσ, όταν ακολουκοφμε μόνο τισ κλαςικζσ μεκόδουσ αξιολόγθςθσ θ 
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εικόνα που αποκτοφμε είναι πλιρθσ και αντικειμενικι; Δεν είναι ςπάνιεσ οι 

περιπτϊςεισ που διαπιςτϊνουμε ζνα κενό μάκθςθσ. Υαρ’ όλα αυτά, θ εικόνα που 

παρουςιάηουν κάποιοι μακθτζσ μασ ςτισ προφορικζσ ι γραπτζσ εξετάςεισ, δεν 

αντιςτοιχεί ςτθν εικόνα που ζχουμε γι’ αυτοφσ μζςα ςτθν τάξθ. Επιπρόςκετα, 

υπάρχουν φορζσ που ανακαλφπτουμε πωσ όςα ζχουν μάκει οι μακθτζσ μασ από τθ 

διδαςκαλία μασ, δεν είναι κακόλου αυτά που κεωροφςαμε πωσ διδάξαμε. Αυτό 

ςυμβαίνει κυρίωσ διότι θ αξιολόγθςι μασ ζχει καταλιξει να είναι μόνο τελικι, δθλ. 

ακροιςτικι βακμολόγθςθ τθσ επίδοςθσ φςτερα από προγραμματιςμζνεσ γραπτζσ 

και προφορικζσ εξετάςεισ. Υρζπει να ομολογιςουμε πωσ δεν ζχουμε αςκθκεί και 

δεν εφαρμόηουμε τθν αξιολόγθςθ ςε όλεσ τισ μορφζσ τθσ και γι’ αυτό δεν μποροφμε 

να ιςχυριςκοφμε πωσ με τον τελικό προφορικό και γραπτό βακμό που ςθμειϊνουμε 

για κάκε μακθτι, ζχουμε τθ βεβαιότθτα πωσ περιγράφουμε το ςυγκεκριμζνο 

πρόςωπο, με τισ γνϊςεισ, τισ δεξιότθτεσ και τισ ιδιαιτερότθτζσ του.  

Αποτελεί κοινι αίςκθςθ όςων ζχουν διδακτικι εμπειρία, πωσ οι «εξετάςεισ» 

κάκε μορφισ, μποροφν να αποτυπϊνουν ςε ζνα βακμό το αποτζλεςμα τθσ 

μάκθςθσ, δεν ζχουν όμωσ τθ δυνατότθτα να περιγράψουν τθ διαδικαςία τθσ. 

Ζχουμε πια τθ ςυναίςκθςθ πωσ θ διαδικαςία αυτι  αποτελεί ουςιαςτικό κομμάτι 

τθσ μάκθςθσ.  Τταν, μάλιςτα, το μάκθμα δεν εξαντλείται ςε ζνα κείμενο, που οι 

μακθτζσ καλοφνται να «μάκουν», αλλά εμπλουτίηεται με πθγζσ και διδάςκεται με 

νζεσ μεκόδουσ, τότε όχι μόνο για τθ βακμολογικι εκτίμθςθ, αλλά και για τθν ίδια 

τθν αποτελεςματικότθτα τθσ μάκθςθσ, εκτόσ από τθ διαπίςτωςθ του 

αποτελζςματοσ τθσ διδαςκαλίασ, είναι απαραίτθτθ και θ διερεφνθςθ τθσ 

διαδικαςίασ τθσ.  

Είναι αναγκαίο, λοιπόν, να προςεγγίςουμε τθν αξιολόγθςθ με διαφορετικό 

ςτόχο και τρόπο, επενδφοντασ τισ γνϊςεισ και εμπειρίεσ μασ ςε διαφορετικι 

κατεφκυνςθ. Θ αλλαγι αυτι, μπορεί να ςυνοψιςτεί ωσ εξισ: Θ βαςικι ερϊτθςθ 

κάκε διδάςκοντοσ «τι κα διδάξω, τι φλθ κα καλφψω και με ποιο τρόπο κα τθ 

μεταφζρω ςτθν τάξθ», δεν είναι πλζον κατάλλθλθ. Θ βαςικι ερϊτθςθ που ταιριάηει 

ςτο νζο ΥΧ διαμορφϊνεται ςτο «τι κα μάκουν οι μακθτζσ μου;» Θ ερϊτθςθ αυτι 

δεν μπορεί να απαντθκεί χωρίσ τθν εφαρμογι κατάλλθλων μεκόδων αξιολόγθςθσ 

των μακθτϊν, που κα είναι ατελζςφορεσ, όμωσ, αν δεν ςυνδυαςτοφν με 

διαδικαςίεσ αυτοαξιολόγθςθσ, κακϊσ επίςθσ αυτοαξιολόγθςθσ του διδάςκοντοσ και 

διάκεςθ προςαρμογισ. 

Θ ςφνκετθ αυτι προςζγγιςθ τθσ αξιολόγθςθσ μασ βοθκά να εςτιάςουμε ςτο τι 

ζχουν τθ δυνατότθτα οι μακθτζσ μασ να κάνουν ςτο τζλοσ του μακιματοσ, που δεν 

μποροφςαν να κάνουν ςτθν αρχι του. Ξατ’ επζκταςθ, πϊσ κα διαμορφϊςουμε τθ 

μζκοδο διδαςκαλίασ, ϊςτε να πετφχει τον παραπάνω ςτόχο. 

Ψελικά, θ κεντρικι ερϊτθςθ - οριςμόσ τθσ αξιολόγθςθσ είναι «πϊσ μπορϊ να 
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μάκω τι μποροφν να κάνουν οι μακθτζσ μου», όπωσ και «πϊσ μποροφν οι ίδιοι να 

διαπιςτϊςουν τι μποροφν να κάνουν». 

Σι πλθροφορίεσ που παίρνω από τα γραπτά και τα προφορικά ωσ ςιμερα, δεν 

είναι αρκετζσ. Εκείνεσ που υποπίπτουν ςτθν αντίλθψι μου, δεν είναι πλιρεισ και 

είναι ςυχνά υποκειμενικζσ. Είναι ανάγκθ να ςυμμετάςχουν ςτθν όλθ διαδικαςία και 

οι μεγάλοι μζχρι ςιμερα απόντεσ, δθλ. οι ίδιοι οι μακθτζσ μασ. Τπωσ ακριβϊσ θ 

ςυμμετοχι των μακθτϊν μασ ςτθ διδακτικι πράξθ κρίνεται απαραίτθτθ, ζτςι και το 

να μάκουν να μελετοφν, να ερευνοφν και να αξιολογοφν τουσ εαυτοφσ τουσ, ςε όλθ 

τθ διάρκεια μακθςιακισ διαδικαςίασ, είναι κρίςιμοσ παράγοντασ. Θ αξιολόγθςθ 

ςτθν οποία οι μακθτζσ προςεγγίηονται μόνο ωσ αξιολογοφμενοι κινδυνεφει να είναι 

μονομερισ και είναι ςυχνά ατελισ.  

Θ αξιολόγθςθ δεν αφορά μόνο τουσ μακθτζσ μασ, αλλά και εμάσ τουσ ίδιουσ. 

Πζςω τθσ ενθμζρωςισ για και από τουσ μακθτζσ μασ, παίρνουμε πολφτιμεσ 

πλθροφορίεσ για τθ διδαςκαλία μασ, τθ ςτάςθ μασ ωσ εκπαιδευτικϊν, τθν επάρκειά 

μασ, τισ ατζλειεσ και τα κενά τθσ δουλειάσ μασ. Κα ιταν λάκοσ αν κεωροφςαμε πωσ 

τα παραπάνω μασ οδθγοφν για μια ακόμθ φορά ςε μια μορφι τελικισ αξιολόγθςθσ, 

που κα μασ κρίνει και κα μασ βακμολογιςει. Θ αξιολόγθςθ των παιδιϊν είναι ζνα 

απαραίτθτο εργαλείο διδαςκαλίασ, μια ακόμθ δυνατότθτα για τθν προςωπικι μασ 

βελτίωςθ και τθν τελειοποίθςθ των ςυνκθκϊν εργαςίασ μασ.  

Χυμπεραςματικά, για να εξαςφαλίςουμε πωσ θ αξιολόγθςι μασ κα είναι 

αποτελεςματικι, κα πρζπει πρϊτα να ξεπεράςουμε οριςμζνεσ παρεξθγιςεισ: 

1. Θ αξιολόγθςθ δεν είναι ζλεγχοσ. 

Αποβλζπει ςτθν διαπίςτωςθ τθσ κατανόθςθσ μιασ πραγματικότθτασ, των 

ςτοιχείων που τθν απαρτίηουν, και καταγράφει τθ δυνατότθτα ερμθνευτικισ 

ανάλυςθσ, αναςτοχαςμοφ και αναςυγκρότθςθσ των ςτοιχείων αυτϊν, ςε άλλα 

δεδομζνα. Γι αυτό, ενϊ μια αξιολόγθςθ μπορεί να ελζγχει, ζνασ ζλεγχοσ δεν μπορεί 

να ενςωματϊςει μια αξιολόγθςθ. 

2. Από τα λάκθ μασ μακαίνουμε. 

Χτθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ, το λάκοσ δεν είναι πράξθ που επιςείει κυρϊςεισ, 

αλλά ζνδειξθ ότι ο μακθτισ δεν ζμακε ι δεν διδάχκθκε κάτι, ι ακόμθ ότι οι γνϊςεισ 

που κινθτοποίθςε για να πραγματϊςει μια εργαςία, δεν ιταν οι κατάλλθλεσ. Ζτςι, 

το λάκοσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ δείκτθσ που κα προκαλζςει αναπροςαρμογι 

των τρόπων και των μεκόδων διδαςκαλίασ. 

3. Θ αξιολόγθςθ δεν είναι ατομικι υπόκεςθ του διδάςκοντοσ. 

Σφείλουμε να αναγνωρίςουμε πωσ το να κεωρεί ο διδάςκων τθν αξιολόγθςθ 

ωσ ατομικι του υπόκεςθ, μάλλον μαρτυρεί τθν αβεβαιότθτά του ωσ προσ τα 

κριτιρια που χρθςιμοποιεί. Τπωσ θ  διδακτικι πράξθ δεν μπορεί να εφαρμοςτεί 

χωρίσ τθ ςυνεργαςία μεταξφ των διδαςκόντων ίδιασ αλλά και διαφορετικισ 
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ειδικότθτασ, ζτςι και θ αξιολόγθςθ, τόςο ςτθν προετοιμαςία τθσ, όςο και ςτθν 

εκτζλεςι τθσ, καλό είναι να αποτελεί αποτζλεςμα ςυνεργαςίασ. 

4. Θ αξιολόγθςθ δεν είναι αυτοςκοπόσ. 

Σι αξιολογικζσ δράςεισ ςτθ διδακτικι διεργαςία ζχουν ωσ κφριο ςκοπό τθν 

πολφπλευρθ ανατροφοδότθςθ του μακθτι, μζχρι τθν όςο γίνεται καλφτερθ 

επίτευξθ των προςδοκϊμενων μακθςιακϊν αποτελεςμάτων, κακϊσ επίςθσ 

ςυνολικά τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ, ςε μια κατεφκυνςθ ςυνεχοφσ βελτίωςθσ. 

Τλα τα παραπάνω δεν αποτελοφν καινοφανείσ αντιλιψεισ ςτθν ελλθνικι 

εκπαίδευςθ. Ωπάρχει εκτεταμζνθ ςχετικι βιβλιογραφία, κακϊσ επίςθσ πολλά 

ςθμεία τουσ ζχουν, ιδθ,  προςδιοριςτεί από τθν παλιότερθ και τθν υφιςτάμενθ 

νομοκεςία για τθν αξιολόγθςθ. Για παράδειγμα, το ΥΔ 409/94-ΦΕΞ 226/22-12-1994, 

για τθν αξιολόγθςθ μακθτϊν Γυμναςίου, περιγράφει εδϊ και χρόνια τθν 

αξιολόγθςθ όπωσ αναλφκθκε εδϊ: «Θ αξιολόγθςθ δεν αναφζρεται μόνο ςτθν 

επίδοςθ του μακθτι ςτα διάφορα μακιματα, αλλά και ςε άλλα χαρακτθριςτικά 

του, όπωσ είναι θ προςπάκεια που καταβάλλει, το ενδιαφζρον του, οι 

πρωτοβουλίεσ που αναπτφςςει, θ δθμιουργικότθτά του, θ ςυνεργαςία του με άλλα 

άτομα και ο ςεβαςμόσ των κανόνων λειτουργίασ του ςχολείου».  

Για να επιτευχκοφν, λοιπόν, οι ςτόχοι διδαςκαλίασ του μακιματοσ, είναι 

αναγκαία θ χριςθ των διάφορων τφπων αξιολόγθςθσ ςε ςυνδυαςμό με τισ 

ςτρατθγικζσ διδαςκαλίασ. 

 

7.1. Πορφζσ αξιολόγθςθσ 

Ξάκε μορφι αξιολόγθςθσ ζχει διαφορετικό ςκοπό. Ξαμία δεν είναι αρκετι από 

μόνθ τθσ. Είναι απαραίτθτθ θ ςυμπλθρωματικι χριςθ τουσ, αφοφ για μια πλιρθ 

αξιολόγθςθ ζχουμε ανάγκθ από αςφαλι δεδομζνα που προζρχονται από ποικιλία 

πθγϊν.  

 

7.1.1. Διαγνωςτικι αξιολόγθςθ 

Θ διαδικαςία τθσ αξιολόγθςθσ αρχίηει με τθ διαγνωςτικι αξιολόγθςθ, ςτθν αρχι τθσ 

χρονιάσ ι μιασ νζασ διδακτικισ ενότθτασ. Ππορεί, όμωσ,  να εφαρμοςτεί και ςε 

τακτά διαςτιματα, αν κζλουμε να εξετάςουμε τισ αλλαγζσ που ζχουν επιτευχκεί ςε 

κάποιο χρονικό διάςτθμα.  

Θ διαγνωςτικι αξιολόγθςθ μασ δίνει χριςιμεσ πλθροφορίεσ για τισ γνϊςεισ που 

ζχουν οι μακθτζσ μασ ςχετικά με τισ κεματικζσ ενότθτεσ τθσ τάξθσ τουσ, τισ 

εμπειρίεσ, τισ προςδοκίεσ, αλλά και τισ δεξιότθτζσ τουσ, τον τρόπο που μακαίνουν, 

τισ μακθςιακζσ προτιμιςεισ τουσ.  

Ψο βάροσ τθσ ςφνκεςθσ τθσ εικόνασ τθσ τάξθσ, όπωσ ςυντίκεται από τθν εικόνα 

κάκε μακθτι, πζφτει ςτουσ ϊμουσ του διδάςκοντοσ. Σ κόποσ τθσ παρατιρθςθσ και 
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τθσ ςυλλογισ πλθροφοριϊν δεν πάει χαμζνοσ. Θ απόςβεςι του επιτυγχάνεται 

γριγορα, αφοφ ζχοντασ ςτα χζρια του τθν πραγματικι εικόνα τθσ τάξθσ, μπορεί να 

επιλζξει το επίπεδο, τουσ τρόπουσ και τισ μεκόδουσ διδαςκαλίασ που αντιςτοιχοφν 

ςτουσ ςυγκεκριμζνουσ μακθτζσ του.  

Εκτόσ από τθν παρατιρθςθ, που χρθςιμοποιεί το απόςταγμα τθσ εμπειρίασ του 

διδάςκοντοσ, για τθ διαγνωςτικι αξιολόγθςθ ςυνικωσ  αξιοποιοφμε τεςτ και 

ερωτθματολόγια. Χε επιμζρουσ ΚΕ μποροφμε να αξιοποιιςουμε και άλλεσ τεχνικζσ 

όπωσ είναι θ διατφπωςθ αυτοαναφορικϊν κρίςεων, θ ςυνζντευξθ και ο καταιγιςμόσ 

ιδεϊν.   

Ψα τεςτ περιλαμβάνουν κλειςτζσ και ανοικτζσ ερωτιςεισ ι μικρά αποςπάςματα 

κειμζνων ι εικόνεσ από τθν φλθ των προθγοφμενων ετϊν, αλλά και αντίςτοιχο υλικό 

τθσ παροφςασ ςχολικισ χρονιάσ. Σι απαντιςεισ μπορεί να είναι ςυγκεκριμζνεσ 

πλθροφορίεσ (π.χ. τι ςθμαίνει, τι ςυνζβθ, ποιοσ ζκανε τι, ποια ιταν τα αίτια), 

αποτίμθςθ τθσ κατανόθςθσ πάνω ςε μια  κλίμακα βακμολόγθςθσ (π.χ. «διωγμόσ: 

ςθμειϊνω πόςο κατανοϊ τον όρο από  1-5 και μετά δίνω οριςμό), ςφντομεσ 

περιγραφζσ και παρατθριςεισ (π.χ. τι μου αρζςει ι όχι, τι παρατθρϊ), ςυςχετιςμόσ 

εννοιϊν, καταγραφι εμπειριϊν (π.χ. «μοναςτιρι» ζχω δει, ζχω πάει, ζχω μείνει), 

ανίχνευςθ ςτερεοτφπων ι/και παρεξθγιςεων τθσ προθγοφμενθσ ι τθσ 

προςφερόμενθσ γνϊςθσ. Πε τον τρόπο αυτό ο διδάςκων πλθροφορείται για το 

επίπεδο γνϊςθσ και κατανόθςθσ που ζχουν οι μακθτζσ από τα προθγοφμενα 

χρόνια, παράλλθλα όμωσ, και για τον βακμό ςτον οποίο οι μακθτζσ είναι ι όχι 

εξοικειωμζνοι με τισ βαςικζσ ζννοιεσ τθσ φετινισ χρονιάσ.  

Είναι αναγκαίο να πειςκοφν οι μακθτζσ πωσ θ διαδικαςία αυτι δεν είναι 

κριτικι και ανταγωνιςτικι και πωσ τα αποτελζςματα του διαγνωςτικοφ τεςτ δεν 

λαμβάνονται υπόψθ ςτθ διαμόρφωςθ του βακμοφ τουσ. Γι’ αυτό, μποροφν να 

γίνουν και ομαδικά ι ανϊνυμα, αφοφ όμωσ τα παιδιά ςθμειϊςουν ςε ποιο ποςοςτό 

γνϊριηαν τισ απαντιςεισ των ερωτιςεων.  

Σ τρόποσ που μακαίνουν τα παιδιά μιασ τάξθσ και οι μακθςιακζσ τουσ 

προτιμιςεισ, φανερϊνονται από τισ απαντιςεισ ςε κατάλλθλα ερωτθματολόγια. 

Εναλλακτικά μποροφμε να ηθτιςουμε από τουσ μακθτζσ να καταγράψουν  και να 

αιτιολογιςουν τθ μζκοδο που κρφβεται πίςω από τθ δουλειά τουσ, τθ διαδικαςία 

που ακολοφκθςαν για να απαντιςουν ςτο διερευνθτικό τεςτ.  Ηθτάμε, δθλαδι, από 

τα παιδιά, να καταγράψουν ςε μια ωσ δφο παραγράφουσ βιμα - βιμα τι ζκαναν και 

γιατί, ϊςτε να απαντιςουν ςτισ ερωτιςεισ μασ.  

 

Πίνακασ 7.1. Παράδειγμα ερωτθματολογίου για τον τρόπο μάκθςθσ και  

τισ μακθςιακζσ προτιμιςεισ 
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ΣΡΣΠΑΨΕΥΩΡΩΠΣ ΠΑΚΘΨΘ: 

 Ραι Τχι Χχόλια 

Μαθαίνω καλύτερα όταν ακούω    

Μαθαίνω καλύτερα όταν διαβάζω    

Μαθαίνω καλύτερα όταν κάνω κάτι    

Μετά το μάθημα, αισθάνομαι διαβασμένος    

Προτιμώ να διαβάζω στο σπίτι    

Χρειάζομαι βοήθεια στο σπίτι για να διαβάσω    

Μου αρέσει να απαντώ σε ερωτήσεις    

Προτιμώ να απαντάω γραπτά    

Προτιμώ τις προφορικές απαντήσεις    

Στο σπίτι αφιερώνω για το διάβασμα του μαθήματος Χρόνος:   

Εκφράζομαι με ευκολία    

Δοκιμάζω να απαντήσω ακόμη κι αν δεν ξέρω την απάντηση    

 

7.1.2. Διαμορφωτικι αξιολόγθςθ 

Θ διαμορφωτικι αξιολόγθςθ είναι το εργαλείο με το οποίο ελζγχουμε και 

εκτιμοφμε ςυνεχϊσ τθ διδακτικι διαδικαςία και τα αποτελζςματα τθσ μάκθςθσ, 

ζτςι ϊςτε θ πορεία τθσ διδαςκαλίασ να βρίςκεται ςε αντιςτοιχία με τισ ανάγκεσ και 

τθν πρόοδο των μακθτϊν μασ. Είναι αυτονόθτο ότι ωσ διαδικαςία περιλαμβάνει 

αλλά και αποβλζπει ςε όλουσ τουσ τομείσ τθσ μάκθςθσ και οπωςδιποτε ςε 

μεταγνωςτικζσ προςεγγίςεισ. Επομζνωσ, δεν αναφζρεται μόνο ςε γνϊςεισ και 

γνωςτικά επιτεφγματα, αλλά και ςε ικανότθτεσ, δεξιότθτεσ, ςτάςεισ, αξίεσ, κακϊσ 

επίςθσ ςε διαδικαςίεσ μάκθςθσ, προςδοκίεσ, ςυναιςκιματα, εντυπϊςεισ, 

δυςκολίεσ.  

Για τθ διαμορφωτικι αξιολόγθςθ ο διδάςκων χρειάηεται να αποτιμιςει 

ποςοτικά και ποιοτικά ςτοιχεία που προκφπτουν από τθν παρατιρθςθ, τισ ατομικζσ 

και ςυλλογικζσ εργαςίεσ, τουσ φακζλουσ εργαςίασ, τθν αυτοαξιολόγθςθ και τα τεςτ. 

 

7.1.2.α. Υαρατιρθςθ 

Τςο πιο ςυγκροτθμζνθ και ακριβισ είναι θ παρατιρθςθ, τόςο πλθρζςτερθ και 

αντικειμενικι μπορεί να είναι. Για να παρατθριςουμε ςωςτά τουσ μακθτζσ μασ, 

υπάρχουν εργαλεία περιγραφικισ αξιολόγθςθσ που μασ βοθκοφν. Ζνα 

ερωτθματολόγιο είναι ο καλφτεροσ τρόποσ.  
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Πίνακασ 7.2. Παράδειγμα περιγραφικισ αξιολόγθςθσ του μακθτι 

ΣΡΣΠΑΨΕΥΩΡΩΠΣ ΠΑΚΘΨΘ: 

 Χπάνια Χυχνά Υάντοτε Χχόλια 

Προετοιμάζεται στο σπίτι για το μάθημα;     

Συμμετέχει στις συζητήσεις;     

Εκφράζεται με ακρίβεια;     

Υποβάλλει ερωτήσεις;     

Εκφράζει προσωπικές ιδέες;     

Συνεργάζεται με τους συμμαθητές του στο μάθημα;     

Κάνει τις εργασίες για το σπίτι;     

Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες;     

Ζητάει βοήθεια όταν το χρειάζεται;     

Είναι συγκεντρωμένος στο μάθημα;     

Κάνει φασαρία;     

Επικοινωνεί με τους συμμαθητές του;     

 

Πίνακασ 7.2. Επιπλζον ςτοιχεία που χρειάηονται για περιγραφικι αξιολόγθςθ  
των μακθτϊν: 

ΣΡΣΠΑΨΕΥΩΡΩΠΣ ΠΑΚΘΨΘ: 

 Χχόλια 

Ικανότητές του στον γραπτό λόγο  

Ιδιαίτερες δεξιότητές του  

Ιδιαίτερα ενδιαφέροντά του  

Ιδιαίτερα προβλήματά του (οικογενειακά κ.ά.)  

Προβλήματα συμπεριφοράς του στο σχολείο  

 

Για να μπορζςει, όμωσ, ο διδάςκων να χρθςιμοποιιςει τισ πλθροφορίεσ που κα 

ςυγκεντρϊςει παρατθρϊντασ τα παιδιά, είναι απαραίτθτο να ζχει πρϊτα 

παρατθριςει τον εαυτό του ςτθ διδακτικι διαδικαςία. Σ διδάςκων που 

αυτοαξιολογείται, αποκτά τθ δυνατότθτα να γνωρίηει με αντικειμενικότθτα τον 

τρόπο που διδάςκει και άρα,  μπορεί να προχωριςει ςε διορκωτικζσ παρεμβάςεισ 

που να διευκολφνουν τουσ μακθτζσ του να μάκουν.  
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Πίνακασ 7.3. Παράδειγμα παρατιρθςθσ τθσ διδαςκαλίασ 

Ι. Θ ρεαλιςτικότθτα του ςχεδιαςμοφ μου: 

 Ποιοι ήταν οι στόχοι μου; Πόσο ξεκάθαρα τους είχα διατυπώσει; 

 Ο σχεδιασμός μου ήταν εκτεταμένος ή αδρομερής; 

 Πόσα και ποια πράγματα δεν χώρεσαν στον χρόνο;  

 Πώς το χειρίστηκα; 

II.  Θ υλοποίθςθ τθσ διδαςκαλίασ μου: 

 Ποιες διδακτικές αποφάσεις μου αποδείχθηκαν ορθές και ποιες πρέπει να 
επανεξεταστούν; 

 Υπήρχε ισορροπία πληροφόρησης, βιωματικής μάθησης και δράσης;  

 Μήπως μίλησα πολύ; Έδωσα σαφείς οδηγίες και εξηγήσεις;  

 Τι χαρακτήρα είχαν οι ερωτήσεις μου; Απευθύνονταν και στο συναίσθημα, στον 
στοχασμό, στις διαθέσεις των μαθητών; 

 Οι μαθητές εξέφρασαν απόψεις ή απλώς είπαν ό,τι «ήθελα» να ακούσω; 

 Χρησιμοποίησα παραδείγματα; Έδωσα τις απαραίτητες εξηγήσεις; Εκμεταλλεύτηκα 
τις ιδέες τους; Βγάλαμε «συμπεράσματα»; 

 Ποια μέσα χρησιμοποίησα;  

 Πόσο ενεργητικοί και δεσμευμένοι ήταν οι μαθητές μου στη διαδικασία; Δούλεψαν 
όλοι; 

 Κατάφεραν οι μαθητές μου να εμβαθύνουν; Πόσο τους βοήθησα; 

 Υπήρξαν «προεκτάσεις» του θέματος σε ζητήματα που τους αφορούν; 

 Πέτυχα τους στόχους της ενότητας; Τι έμαθαν οι μαθητές μου; Προκύπτει αυτό από 
«αντικειμενικές» μετρήσεις; Ποιες είναι αυτές; 

 Σε ποια μακροπρόθεσμα αποτελέσματα στόχευσα; Υπάρχουν στοιχεία που να με 
πείθουν ότι τα προσέγγισα; 

 Τι με δυσκόλεψε περισσότερο; Πώς σκέφτομαι να το αντιμετωπίσω; 

III. Θ ατμόςφαιρα τθσ τάξθσ μου: 

 Υπήρχε καλό «κλίμα» στην τάξη; Πόσο πρόθυμα συνεργάστηκαν οι μαθητές μου όταν 
χρειάστηκε; Πόσο τους παρακίνησα γι’ αυτό; 

 Ποια ήταν η διάθεσή μου; 

 Είχα την αίσθηση ότι επικοινωνώ με τους μαθητές μου; 

 Τους ενθάρρυνα όσο έπρεπε; 

 Ποιες λεπτομέρειες της συμπεριφοράς μου και των μαθητών μου χρειάζονται 
προσοχή; 

 

Τπωσ γίνεται φανερό θ παρατιρθςθ αφορά μια ςυγκεκριμζνθ διδαςκαλία και 

όχι τι νομίηουμε πωσ κάνουμε γενικότερα. Κα είχε μάλιςτα ιδιαίτερθ ςθμαςία αν -

για τθν ίδια διδαςκαλία- δϊςουμε τθν ευκαιρία να μασ πουν και οι μακθτζσ μασ τθ 

γνϊμθ τουσ.  Θ ςφγκριςθ των ςτοιχείων κα είναι ςίγουρα  πολφτιμθ! 

Είναι προφανζσ ότι ζνασ δάςκαλοσ που αςκείται ςυνεχϊσ ςτθν 

αυτοπαρατιρθςθ ςίγουρα κα καταφζρει να αντιλθφκεί πλθρζςτερα και εγγφτερα 

ςτθν πραγματικότθτα το τι πραγματικά γίνεται ςτθν τάξθ του!   
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Πίνακασ 7.4. Παράδειγμα παρατιρθςθσ μιασ ςυγκεκριμζνθσ διδαςκαλίασ  

και του δαςκάλου από τουσ μακθτζσ 

Χτο ςθμερινό μάκθμα: Ραι Τχι Δεν ξζρω 

Ο δάσκαλος, σάς ενημέρωσε για τους στόχους της δουλειάς;    
Απηύθυνε τον λόγο σε όλους τους μαθητές;    
Μονολογούσε;    
Καταλάβαινες τις ερωτήσεις του;    
Χρησιμοποιούσε παραδείγματα;    
Οι συμμαθητές σου εξέφρασαν απόψεις και γνώμες;    
Ο δάσκαλος χρησιμοποιούσε τις ιδέες των μαθητών;    
Παρακινούσε τους μαθητές να δουλέψουν;    
Υπήρχαν σημεία της διδασκαλίας που δεν καταλάβαινες;    
Υπήρχαν σημεία της διδασκαλίας που βαρέθηκες;    
Υπήρχε ησυχία στην τάξη;    
Οι συμμαθητές σου ήταν πρόθυμοι να συνεργαστούν;    
Συζητήσατε για δικές σας εμπειρίες σχετικές με το θέμα;    
Νομίζεις πώς έμαθες πράγματα;     
Τελικά, πέρασες καλά;    

 

 Πίνακασ 7.5. Παράδειγμα παρατιρθςθσ δαςκάλου από τουσ μακθτζσ 

 Ξακόλου Αρκετά Υολφ 

Είναι ευγενής;    

Γνωρίζει τα ονόματα των μαθητών;    

Ακούει προσεκτικά τους μαθητές;    

Ενθαρρύνει τους μαθητές;    

Σε βοηθάει όταν «κολλάς»;    

Ξοδεύει χρόνο για να εξηγήσει κάτι δύσκολο;    

Σου επιτρέπει να εκφράζεις τη γνώμη σου;    

Βοηθάει τα παιδιά που δυσκολεύονται;    

Ενδιαφέρεται για τις απόψεις σου;    

Γνωρίζει τα ενδιαφέροντά σου;    

Σε βοηθάει να αναγνωρίζεις τις δυνατότητές σου;    

Κάνει διακρίσεις;    

Είναι επιεικής;    

Μπορεί να συγχωρεί;    

Σε ενημερώνει για την επίδοσή σου;    

Βαθμολογεί με δικαιοσύνη;    

Μπορείς να τον εμπιστευθείς σε ένα σου πρόβλημα;    

Είναι ειλικρινής;    

Έχει καλές σχέσεις με τους συναδέλφους του;    

Χαμογελάει αρκετά;    

Αγαπάει αυτό που κάνει;    
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7.1.2.β. Αυτοαξιολόγθςθ μακθτϊν 

Χτισ ςφγχρονεσ διδακτικζσ θ αυτοαξιολόγθςθ των μακθτϊν αποτελεί βαςικό όρο τθσ 

αξιολόγθςθσ και μάλιςτα τθσ διαμορφωτικισ. Ωςτόςο για να πραγματοποιθκεί 

ουςιαςτικά και αποτελεςματικά, χρειάηεται να βοθκιςουμε τουσ μακθτζσ να 

ςυνειδθτοποιιςουν τον ρόλο τθσ και το πϊσ εφαρμόηεται. Για τουσ μικρότερουσ 

μακθτζσ μποροφμε να αρκοφμαςτε ςτο να κατανοιςουν ότι θ αυτοαξιολόγθςθ είναι 

θ κρίςθ τθσ ποιότθτασ τθσ δουλειάσ τουσ και τθσ ςυμμετοχισ τουσ ςτισ εργαςίεσ και 

ςτθ ηωι τθσ ςχολικισ τάξθσ και ότι τθν εφαρμόηουν με ςτόχο να γίνουν καλφτεροι. 

Ψουσ μεγαλφτερουσ μακθτζσ ςίγουρα κα χρειαςτεί να τουσ διευκολφνουμε να 

ςυνειδθτοποιιςουν επιπλζον τισ αποδείξεισ και τα κριτιρια πάνω ςτα οποία 

χρειάηεται να βαςίηουν τισ κρίςεισ τουσ. Αυτό ςθμαίνει ότι κα χρειαςτεί να 

ορίςουμε τθν αυτοαξιολόγθςθ ςτθν τάξθ, να ςυηθτιςουμε τα ορατά πλεονεκτιματά 

τθσ – ίςωσ και να «παίξουμε» ζνα παιχνίδι που κα κάνει τα πράγματα πιο φανερά – 

και να κουβεντιάςουμε πϊσ τθν αντιλαμβάνονται οι ίδιοι οι μακθτζσ. Ζπειτα, 

μποροφμε να αρχίςουμε τθν εφαρμογι τθσ με μικρά πράγματα και ευκαιρίεσ τθσ 

κακθμερινισ μασ δουλειάσ.   

Πίνακασ 7.6. Παράδειγμα αυτοαξιολόγθςθσ μακθτι 

ΣΡΣΠΑΨΕΥΩΡΩΠΣ ΠΑΚΘΨΘ: 

 
Χπάνια Χυχνά Υάντοτε 

Προετοιμάζομαι για το μάθημα στο σπίτι;    

Κάνω τις γραπτές εργασίες στο σπίτι;    

Συμμετέχω στις συζητήσεις;    

Είμαι συγκεντρωμένος/η στη διάρκεια του 
μαθήματος; 

   

Συνεργάζομαι με τους συμμαθητές μου;    

Φλυαρώ με τους συμμαθητές μου στη διάρκεια 
του μαθήματος; 

   

Ζητάω βοήθεια από τον δάσκαλό μου;    

Τελειώνοντας το μάθημα μπορώ να πω κάποια 
πράγματα που έμαθα; 

   

Τελειώνοντας το μάθημα ξέρω ακριβώς τι έχω να 
κάνω για την επόμενη φορά; 

   

Τελειώνοντας το μάθημα έχω τη διάθεση να 
διαβάσω ή να ψάξω για περισσότερα πράγματα 
γύρω από το θέμα; 
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Πίνακασ 7.7. Επιπλζον ςτοιχεία που μποροφν να δϊςουν οι μακθτζσ: 

ΣΡΣΠΑΨΕΥΩΡΩΠΣ ΠΑΚΘΨΘ:  

 ΧΧΣΟΛΑ 

Σε τι είμαι καλός/ή;  

Τι χρειάζεται να βελτιώσω;  

Ποια είναι η ατμόσφαιρα της τάξης μου;  

Πώς αισθάνομαι στη διάρκεια του μαθήματος;  

Πώς αισθάνομαι όταν γράφουμε test;  

Τι θα ήθελα να «πω» στον δάσκαλό μου;  

 

7.1.3. Ψελικι αξιολόγθςθ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακασ 7.8. Σα γραπτά τεςτ και τα ανακεφαλαιωτικά διαγωνίςματα, μζχρι ςιμερα, 

είναι μια  ςυνθκιςμζνθ πρακτικι για τθν αποτίμθςθ κυρίωσ τθσ επίδοςθσ του 

μακθτι. Θ αξιοποίθςθ ποικιλίασ ερωτιςεων κλιμακοφμενθσ δυςκολίασ είναι  

από τισ βαςικότερεσ προχποκζςεισ για τθν επιτυχία τουσ 

 

Ψελικι ι ακροιςτικι ονομάηεται θ αξιολόγθςθ με τθν οποία ελζγχουμε και 

εκτιμοφμε τθν επίδοςθ των μακθτϊν ςτο τζλοσ τθσ διδαςκαλίασ και τθν 

αποτυπϊνουμε βακμολογικά. Σ τελικόσ βακμόσ ςυνάγεται από το άκροιςμα των 

επιμζρουσ βακμολογιϊν, όπωσ ορίηεται ςτθν ιςχφουςα νομοκεςία, και θ ευκφνθ γι’ 

αυτόν, βαρφνει αποκλειςτικά τον διδάςκοντα. 

Ψελικά, θ αξιολόγθςθ δεν είναι το αποτζλεςμα τθσ διδακτικισ διαδικαςίασ, αλλά 

ζνα ουςιαςτικό κομμάτι τθσ, που αφορά το ςφνολο τθσ διαδικαςίασ τθσ μάκθςθσ, 

από τα πρϊτα βιματα με τθν αρχικι και τθ διαγνωςτικι αξιολόγθςθ και ςε κάκε 

«Ανοικτζσ» ερωτιςεισ   
(ελεφκερθσ απάντθςθσ) 

 

«Ξλειςτζσ» ερωτιςεισ   
(αντικειμενικοφ τφπου) 

  

 λογικι τεκμθρίωςθ 

 ζκφραςθ απόψεων 
 ςυνεπαγωγζσ 
 χαρακτθριςμοί 
 αξιολογιςεισ κ.ά 

 πολλαπλι επιλογι 

 ςωςτό-λάκοσ 

 ςφηευξθ 

 διάταξθ  

 ςυμπλιρωςθ κενοφ κ.ά. 
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φάςθ με τθ διαμορφωτικι αξιολόγθςθ. Είναι ζνασ αναπτυξιακόσ μακθςιακόσ 

μθχανιςμόσ και όχι ςφςτθμα απονομισ ποινϊν και αμοιβϊν ι ςωφρονιςμοφ. Θ 

τελικι, δθλαδι, αξιολόγθςθ, δεν προκφπτει από τθν εικόνα που μασ δίνουν τα 

παιδιά όποτε τα εξετάςουμε προφορικά ι γραπτά, αλλά από τα ςτοιχεία  που 

ςυγκεντρϊνουμε και τα ελζγχουμε ςε όλθ τθ διάρκεια των μακθμάτων.  

 

7.2. Πζκοδοι και τεχνικζσ αξιολόγθςθσ 

Σ εκπαιδευτικόσ ζχει ςτθ διάκεςι του πλικοσ μεκόδων, τεχνικϊν και μζςων 

αξιολόγθςθσ. Πποροφμε να αξιοποιιςουμε προφορικζσ, γραπτζσ, ερευνθτικζσ, 

βιωματικζσ και ςυνεργατικζσ δραςτθριότθτεσ. Ακόμθ, να ςυνδυάςουμε τισ 

προςωπικζσ αξιολογικζσ προςεγγίςεισ με τεχνικζσ ατομικισ και ομαδικισ 

αυτοαξιολόγθςθσ, ι ακόμθ και ομαδοςυνεργατικισ αλλθλοαξιολόγθςθσ.  

Ξαμία μζκοδοσ ι τεχνικι αξιολόγθςθσ δεν είναι πλιρθσ από μόνθ τθσ. Σ 

ςυνδυαςμόσ τουσ και θ εναλλαγι τεχνικϊν μπορεί να εγγυθκεί καλφτερεσ 

διαγνϊςεισ. Ξάκε μζκοδοσ αξιολόγθςθσ ζχει τα δικά τθσ χαρακτθριςτικά. Είναι 

απαραίτθτο να γνωρίηουμε τι ακριβϊσ κζλουμε να μάκουμε για το πρόςωπο που 

αξιολογοφμε. Πε διαφορετικό τρόπο αξιολογοφμε τισ γνϊςεισ, τθν ικανότθτα 

ανάλυςθσ, ςφνκεςθσ, κρίςθσ, επιλογισ κλπ. Είναι χριςιμο να ανακοινϊνουμε ςτουσ 

μακθτζσ μασ τι κζλουμε να αξιολογιςουμε με τθν επιλογι μιασ μεκόδου θ τεχνικισ. 

Σι δειγματικζσ τεχνικζσ που προτείνονται ςτθ ςυνζχεια, είναι κατάλλθλεσ για 

τθν αξιολόγθςθ ςυγκεκριμζνθσ μάκθςθσ και ηθτθμάτων, δεν χρθςιμεφουν όμωσ 

μόνο γι’ αυτό. Είναι αςκιςεισ που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν και ωσ φφλλα 

εργαςίασ για τθ διερεφνθςθ ενόσ κζματοσ, ατομικά, ςε ηευγάρια, ι ςε ομάδεσ. Ψόςο 

ςτισ μεκόδουσ όςο και ςτισ τεχνικζσ που παρουςιάηονται παρακάτω προκρίκθκε θ 

επιλεκτικι παρουςίαςθ καινοτομικϊν και εναλλακτικϊν μορφϊν αξιολόγθςθσ. 

 

7.2.1. Ψεχνικζσ αξιολόγθςθσ 

Σ διδάςκων δεν είναι απαραίτθτο να δθμιουργεί όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ που 

περιγράφονται εδϊ και αλλοφ μόνοσ του. Είναι χριςιμο να ηθτιςει από τουσ 

μακθτζσ να δθμιουργιςουν κάποια άςκθςθ, ι ερωτιςεισ ανοικτοφ ι κλειςτοφ 

τφπου ι ολόκλθρο τεςτ για ζνα κζμα. Ππορεί, ακόμθ, να διοργανϊςει διαγωνιςμό 

καλφτερου εκπαιδευτικοφ υλικοφ ανάμεςα ςε ομάδεσ ι τμιματα του ίδιου 

ςχολείου (δεν ςυνιςτάται να δίνονται τζτοια κακικοντα ατομικά). Θ εμπλοκι των 

παιδιϊν ςτθ δθμιουργία εκπαιδευτικοφ υλικοφ, μπορεί να ενταχκεί ςτθ φάςθ 

διερεφνθςθσ μιασ κεματικισ ενότθτασ, ι να χρθςιμοποιθκεί ωσ τεχνικι 

αξιολόγθςθσ, που επιτυγχάνει να αξιολογιςει διαφορετικι γνϊςθ, δεξιότθτα ι 

ςτάςθ, ανάλογα με το περιεχόμενο που κα ηθτθκεί. 

7.2.1.α. Τεχνικζσ αξιολόγθςθσ τθσ γνϊςθσ, τθσ ανάκλθςισ και τθσ κατανόθςισ τθσ 
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Απαντιςεισ ςε ζνα λεπτό: Σι μακθτζσ καλοφνται να απαντιςουν ςε δφο ι τρία 

λεπτά μια ερϊτθςθ του τφπου «Υοιο ιταν το πιο ενδιαφζρον πράγμα που ζμακα 

ςιμερα», «ποιο είναι το πιο ςκοτεινό ςθμείο του κζματοσ», «ποιεσ ερωτιςεισ μου 

ζμειναν αναπάντθτεσ» κ.ά. Υαραλλαγι του είναι να ηθτιςουμε από τα παιδιά να 

γράψουν ζνα πολφ μικρό κείμενο, όπου να εξθγοφν ςε κάποιο ςυγκεκριμζνο 

πρόςωπο (ζνα μικρό παιδί, ζναν θλικιωμζνο, ζναν ςυνομιλικο, ςτο κατοικίδιό τουσ 

κλπ) το ςθμερινό μάκθμα. Χρθςιμεφει ςτο να παρζχει με γριγορο και απλό τρόπο 

ανατροφοδότθςθ των καινοφριων γνϊςεων των μακθτϊν (π.χ. τι ιταν ξεκάκαρο, τι 

παραμζνει άγνωςτο κλπ).  

Ερωτθματολόγιο: Δίνεται ςτουσ μακθτζσ ςτθν αρχι μιασ κεματικισ ενότθτασ ι 

πριν τθν ειςαγωγι ςε νζο κζμα. Βοθκά τουσ διδάςκοντεσ να διαμορφϊςουν πορεία 

διδαςκαλίασ ανάλογθ με το επίπεδο και τθν ιδιοςυγκραςία τθσ τάξθσ. 

Κατάλογοσ ςθμαντικϊν εννοιϊν: Σ διδάςκων δίνει ςτουσ μακθτζσ μια βαςικι 

λζξθ, πρόταςθ θ ζννοια τθσ κεματικισ ενότθτασ και τουσ ηθτά να καταγράψουν ζναν 

κατάλογο με ιδζεσ που ςχετίηονται με αυτιν. Εναλλακτικά, μπορεί να ηθτιςει να 

καταγράψουν ςχετικζσ προκαταλιψεισ και παρανοιςεισ. Χρθςιμεφει ϊςτε ο 

διδάςκων να γνωρίςει τι ξζρουν τα παιδιά για το περιεχόμενο τθσ κεματικισ 

ενότθτασ, τι εμπειρίεσ ζχουν και με τι ςυςχετίηουν το περιεχόμενό τθσ. 

 

7.2.1.β. Τεχνικζσ αξιολόγθςθσ τθσ ικανότθτασ ανάλυςθσ και τθσ κριτικισ ςκζψθσ 

Ανάλυςθ υπόκεςθσ: Σι μακθτζσ ςε μια το πολφ ςελίδα, αναλφουν ζνα 

ςυγκεκριμζνο πρόβλθμα ι κζμα. 

Κατάλογοσ πλεονεκτθμάτων και μειονεκτθμάτων ςε ζνα ςυγκεκριμζνο κζμα. 

Κατθγοριοποίθςθ: Σι μακθτζσ τοποκετοφν ςυγκεκριμζνεσ πλθροφορίεσ (λζξεισ, 

ζννοιεσ, γεγονότα, προτάςεισ κλπ.) ςτισ κατάλλθλεσ λογικζσ κατθγορίεσ (π.χ. κετικζσ 

αρνθτικζσ, ςχετικζσ άςχετεσ, ςε ςειρά –χρονολογικι, ςπουδαιότθτασ- με κριτιριο αν 

προςεγγίηουν ι αν απζχουν από μια βαςικι ζννοια κλπ. 

φντομεσ απαντιςεισ ςτισ ερωτιςεισ «τι» (περιεχόμενο), «πϊσ» (μορφι-αιτία) 

και «γιατί» (λειτουργία) για ζνα γεγονόσ, μινυμα, υπόκεςθ κλπ. 

 

7.2.1.γ. Τεχνικζσ αξιολόγθςθσ ςυνκετικισ και κριτικισ ςκζψθσ 

Δίνω τίτλο: Σι μακθτζσ δθμιουργοφν ζναν τίτλο για ζνα κείμενο, μια εικόνα ι 

ζνα κζμα και ςτθ ςυνζχεια καλοφνται να εξθγιςουν ςε μια παράγραφο, γιατί 

επζλεξαν τον ςυγκεκριμζνο τίτλο. 

ε μία πρόταςθ: Σι μακθτζσ αφοφ ςυλλζξουν τα ςτοιχεία που χρειάηονται ϊςτε 

να απαντιςουν ςτθν ερϊτθςθ: «Υοιοσ κάνει τι ςε ποιον, πότε, ποφ, πϊσ και γιατί». 

ςτθ ςυνζχεια, καλοφνται να ςυνκζςουν τθν απάντθςι τουσ ςε μια απλι και 

περιεκτικι πρόταςθ. 
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Χάρτθσ των ςυςχετιςμϊν ι εννοιολογικόσ χάρτθσ: Σ διδάςκων δίνει ςτουσ 

μακθτζσ ζνα φφλλο χαρτί, ςτο οποίο υπάρχουν διάςπαρτεσ ςχετικζσ ι λιγότερο 

ςχετικζσ ζννοιεσ (από ζνα μάκθμα, μία ενότθτα, μία ι πολλζσ επιςτιμεσ κλπ.) Σι 

μακθτζσ ςυνδζουν τισ λζξεισ με διαφορετικζσ ενδείξεισ (διαφορετικά χρϊματα, 

ςχιματα ι γραμμζσ), ϊςτε να δθλϊςουν τθν ανάλογθ ςχζςθ των εννοιϊν μεταξφ 

τουσ. 

Φανταςτικοί διάλογοι: Πετά τθ διερεφνθςθ μιασ κεματικισ ενότθτασ, οι 

μακθτζσ καλοφνται να επιλζξουν πραγματικά ι φανταςτικά πρόςωπα ι/και ζνα 

ςχετικό κζμα και να προετοιμάςουν ι/και να παρουςιάςουν ζνα διάλογο. 

Εναλλακτικά, θ παρουςίαςθ μπορεί να γίνει με «ηωντανζσ ςκθνζσ», όπου ομάδεσ ι 

όλθ θ τάξθ τοποκετείται ςτον χϊρο  ανάλογα με τθ ςκθνι, το περιεχόμενο και τα 

ςυναιςκιματα που κζλει να εκφράςει. 

 

7.2.1.δ. Τεχνικζσ αξιολόγθςθσ επίλυςθσ προβλθμάτων 

Δίνονται ςουσ μακθτζσ ςφντομα προβλιματα, διλιμματα και τουσ ηθτείται να 

αναγνωρίςουν το είδοσ του προβλιματοσ ι/και τισ αρχζσ και τισ αξίεσ που είναι 

ςχετικζσ με το πρόβλθμα ι/και τουσ ςυςχετιςμοφσ του με τθ κεματικι ενότθτα. 

Εναλλακτικά, ηθτείται από τουσ μακθτζσ να καταγράψουν τα βιματα που 

ακολοφκθςαν ϊςτε να καταλιξουν ςε λφςθ του.  

 

7.2.1.ε. Τεχνικζσ αξιολόγθςθσ πρακτικισ εφαρμογισ τθσ γνϊςθσ 

Αναδόμθςθ κειμζνου: Σι μακθτζσ αλλάηουν ζνα κείμενο που χρθςιμοποιικθκε 

ςτθ διάρκεια τθσ επεξεργαςίασ μιασ κεματικισ ενότθτασ και το διαμορφϊνουν ϊςτε 

να γίνει κατάλλθλο για άλλο αποδζκτθ από τον αρχικό. Είναι ελεφκεροι να 

αλλάξουν τθν ορολογία και τον τρόπο ζκφραςθσ, πρζπει όμωσ το νζο κείμενο να 

είναι ιςάξιο του αρχικοφ. 

Δθμιουργία άςκθςθσ, ερϊτθςθσ ι τεςτ. 

 

7.2.1.ςτ. Τεχνικζσ αξιολόγθςθσ τθσ επίγνωςθσ προςωπικϊν αξιϊν και ςτάςεων 

Παρουςίαςθ ςπουδαίων προςϊπων, πράξεων, αξιϊν: Χφντομθ παρουςίαςθ ςε 

μια παράγραφο, ι ςε πόςτερ, ι με ςυνδυαςμό λόγου και τζχνθσ, ωσ προσ ζνα 

χαρακτθριςτικό τουσ (ςτοιχείο προςωπικότθτασ, ιςτορικό γεγονόσ, πράξθ κλπ), ι 

μια ζννοια, ςτάςθ ι αξία (ελευκερία, δθμοκρατία, ιςότθτα, αγωνιςτικότθτα, 

γενναιότθτα, αντίςταςθ κλπ) 

Θκικά διλιμματα: Ηθτοφνται ςφντομεσ απαντιςεισ ανϊνυμα. Εναλλακτικά, 

μπορεί να ηθτθκοφν οι αξίεσ που χρθςιμοποιοφνται ωσ επιχειριματα για τθν 

απάντθςθ. Χτοχεφουμε ςτο να αςκθκοφν τα παιδιά να ζχουν και να εκφράηουν 

γνϊμθ. Είναι ενδιαφζρον να επαναλθφκεί θ άςκθςθ ςτθν αρχι και ςτο τζλοσ μιασ 
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κεματικισ ενότθτασ, και να διαπιςτωκοφν διαφορζσ. Χτθν τελευταία μορφι, δεν 

μασ ενδιαφζρει τόςο θ προςωπικι, αλλά θ γενικι ζκφραςθ γνϊμθσ. 

φυγμομετριςεισ, ι ζκφραςθ γνϊμθσ με χζρια, το κετικό-αρνθτικό, είναι 

παραδείγματα από τισ πολλζσ τεχνικζσ που βοθκοφν τουσ μακθτζσ να πάρουν κζςθ 

ςε ςυγκεκριμζνα κζματα, διλιμματα, υποκζςεισ, προβλιματα, εκφράηοντασ 

ςφντομα τθν άποψι τουσ. Σι τεχνικζσ αυτζσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςτθν 

αρχι μιασ κεματικισ ενότθτασ, ωσ αφόρμθςθ, ι αποτφπωςθ των γνϊςεων, των 

παρεξθγιςεων κλπ. και να επαναλθφκοφν ςτθ διάρκεια ι ςτο τζλοσ τθσ ενότθτασ, 

με το ίδιο περιεχόμενο, ϊςτε να διαπιςτωκεί θ αλλαγι ςτάςθσ των παιδιϊν. 

 

7.2.1.η. Τεχνικζσ αξιολόγθςθσ τθσ αυτεπίγνωςθσ 

Τλεσ οι τεχνικζσ αξιολόγθςθσ, αλλά ιδιαίτερα αυτζσ που ανικουν ς’ αυτι τθν 

κατθγορία, προτείνεται να εφαρμοςτοφν και από τουσ διδάςκοντεσ για τον εαυτό 

τουσ, ςτο πλαίςιο τθσ απαραίτθτθσ διαδικαςίασ αυτοαξιολόγθςισ τουσ. Για τθ 

χριςθ αυτι, αφοφ εφαρμόςουμε ςτον εαυτό μασ τθν τεχνικι όπωσ τθν προτείνουμε 

ςτουσ μακθτζσ, τθν επαναλαμβάνουμε, αντικακιςτϊντασ τον όρο μάκθςθ με τον 

όρο διδαςκαλία. 

Αυτοβιογραφικό ςχεδιάγραμμα: Σι μακθτζσ γράφουν ζνα μονοςζλιδο 

αυτοβιογραφικό ςχεδιάγραμμα, περιγράφοντασ μια καλι εμπειρία μάκθςθσ ςτο 

ςχολείο. 

Φφλλα αυτοαξιολόγθςθσ: Σι μακθτζσ βακμολογοφν τθ διαδικαςία μάκθςθσ (τισ 

φάςεισ τθσ – αφόρμθςθ, διερεφνθςθ, αποτελζςματα, αξιολόγθςθ ι/και ςυμμετοχι, 

ενδιαφζρον, δραςτθριοποίθςθ, ομαδικότθτα, κετικά-αρνθτικά ςθμεία κ.ά.) και τα 

αποτελζςματά τθσ (γνϊςθ - δεξιότθτεσ  - ςτάςεισ). Θ τεχνικι μπορεί να 

χρθςιμοποιθκεί για τον ατομικό τρόπο μάκθςθσ του κάκε μακθτι (π.χ. μακαίνω-

δεν μακαίνω ι κατανοϊ-δυςκολεφομαι όταν … (ακοφω, βλζπω, παρατθρϊ, γράφω, 

δοκιμάηω, μετράω, ςυγκρίνω, παίηω, ςκζφτομαι κλπ). 

 

7.2.1.θ. Τεχνικζσ εναλλακτικισ αξιολόγθςθσ πολλαπλισ ςτόχευςθσ  

Σι μζκοδοι που ενδεικτικά αναφζρονται εδϊ, είναι  χριςιμεσ κυρίωσ για τθν τελικι 

αξιολόγθςθ του περιεχομζνου, τθσ διαδικαςίασ, τθσ αποτελεςματικότθτασ, των 

τεχνικϊν και των μεκόδων που ακολουκικθκαν. Ανάλογα με τα κζματα που ο 

διδάςκων κα κζςει προσ αξιολόγθςθ, μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν και ωσ 

αςκιςεισ επεξεργαςίασ μιασ κεματικισ ενότθτασ. 

Φάκελοσ μακθτι (portfolio): Θ οργάνωςθ φακζλου από τον μακθτι, που κα 

περιζχει το εκπαιδευτικό υλικό του μακιματοσ, είναι εξαιρετικά χριςιμθ για τθν 

προαγωγι τθσ μάκθςθσ. Υαράλλθλα, μπορεί να δϊςει ςτοιχεία -ποςοτικά κα 

ποιοτικά- για τθ μακθςιακι πορεία του μακθτι και επομζνωσ να εξυπθρετιςει τθν 
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ανάγκθ και τον ςκοπό τθσ αξιολόγθςθσ. Ππορεί να περιλαμβάνει από ερευνθτικζσ 

εργαςίεσ, φφλλα εργαςίασ, αςκιςεισ, υλικό που ζδωςε ο εκπαιδευτικόσ θ οργάνωςε 

ο μακθτισ, διακρίςεισ, μζχρι αυτοαξιολογικά και αυτοαναφορικά κείμενα. 

Θλεκτρονικι αξιολόγθςθ: Σι νζεσ τεχνολογίεσ πλθροφορίασ και επικοινωνίασ 

(ΨΥΕ) παρζχουν άφκονεσ  δυνατότθτεσ για δθμιουργία και αξιοποίθςθ ψθφιακϊν 

αςκιςεων διάφορων τφπων ι ακόμθ για θλεκτρονικι εφαρμογι πολλϊν από τισ 

ςυμβατικζσ τεχνικζσ. Υλεονεκτιματά τθσ είναι το ελκυςτικό και παιγνιϊδεσ 

μακθςιακό περιβάλλον, θ δυνατότθτα εμπλοκισ ςτισ αξιολογικζσ δραςτθριότθτεσ 

πολυμζςων όλων των τφπων (υπερκείμενο, ιχοσ, εικόνα, βίντεο), θ δικτφωςθ ςτον 

παγκόςμιο ιςτό ι ςε τοπικό δίκτυο, θ λειτουργία αυτόματων εργαλείων 

βακμολόγθςθσ και ανατροφοδότθςθσ, θ αυτόματθ προςαρμογι του περιβάλλοντοσ 

αξιολόγθςθσ ςε ανάγκεσ παιδιϊν με ιδιαιτερότθτεσ ι αναπθρίεσ κ.ά.  

4 γωνίεσ: Σ διδάςκων ονομάηει τισ τζςςερισ γωνίεσ τθσ τάξθσ με αξιολογικά 

κριτιρια (π.χ. βακμολογία 1-5, 6-10, 11-15, 16-20 ι επιτυχζσ, ςχετικά καλό, ςχεδόν 

αρνθτικό, ανεπιτυχζσ κλπ). Χτθ ςυνζχεια απευκφνει ερωτιςεισ ςτο ςφνολο τθσ τάξθσ 

και οι μακθτζσ παίρνουν κζςθ ςτισ αντίςτοιχεσ γωνίεσ. Σι ομάδεσ ςε κάκε γωνία 

ςυηθτοφν τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ τθν επζλεξαν και ζνασ τουσ παρουςιάηει 

ςτθν ολομζλεια. Σ διδάςκων προχωρεί ςτθν επόμενθ ερϊτθςθ, χωρίσ ςχολιαςμό (ο 

ςχολιαςμόσ μπορεί να γίνει κατόπιν, ςε ολομζλεια). 

τόχοσ ι αράχνθ: Σ διδάςκων ςχθματίηει ςε μεγάλα κομμάτια χαρτιοφ 

ομόκεντρουσ κφκλουσ (ςτόχο) ι ιςτό αράχνθσ. Ανάλογα με τον αρικμό των προσ 

αξιολόγθςθ ςτοιχείων, μπορεί να χωρίςει τουσ κφκλουσ ςε κομμάτια, ςχεδιάηοντασ 

ακτίνεσ.  Υάνω από κάκε ςτόχο ι μζροσ του ςτόχου, γράφει τον τίτλο του ςτοιχείου 

που κζλει να αξιολογιςει (π.χ. γνϊςεισ, ενδιαφζρον, διαδικαςία, κοφραςθ, 

χρονιςμόσ, πλθρότθτα πλθροφοριϊν, καταλλθλότθτα αςκιςεων κ.ά.) Ξάκε 

μακθτισ, ςθμειϊνει ςτο αντίςτοιχο μζροσ τθ γνϊμθ του, κετικι όςο πιο κοντά ςτο 

κζντρο του κφκλου και αρνθτικι όςο πιο κοντά ςτθν εξωτερικι περιφζρεια. Σ 

ςχολιαςμόσ μπορεί να γίνει κατόπιν, ςε ολομζλεια. 

Ψθφοφορία: Χτινονται μία ι περιςςότερεσ κάλπεσ, ανάλογα με τα προσ 

αξιολόγθςθ ςτοιχεία. Εναλλακτικά, θ αξιολόγθςθ μπορεί να γίνει με ανάταςθ του 

χεριοφ ι με βακμολόγθςθ με τα δάκτυλα. Σ ςχολιαςμόσ μπορεί να γίνει κατόπιν, ςε 

ολομζλεια. 
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7.3. Υαρακολουκϊντασ τθν πρόοδο του κρθςκευτικοφ γραμματιςμοφ 

των μακθτϊν μασ  

ΕΕ
ΡΡ

ΙΙ
ΡΡ

ΕΕ
ΔΔ

ΟΟ
  ΣΣττάάδδιιαα  ααννάάππττυυξξθθσσ  

ττωωνν  γγννϊϊςςεεωωνν,,  ιικκααννοοττιιττωωνν  κκααιι  κκααττααννοοιιςςεεωωνν  ττωωνν  

μμαακκθθττϊϊνν,,  όόςςοονν  ααφφοορράά::  

ΣΣττάάδδιιαα  ααννάάππττυυξξθθσσ  

ςςττθθνν  ζζκκφφρρααςςθθ  ςςττοοχχααςςμμϊϊνν,,  κκρρίίςςεεωωνν  κκααιι  

ααννττιιλλιιψψεεωωνν,,  όόςςοονν  ααφφοορράά::  

ππθθγγζζσσ,,  ιιςςττοορρίίεεσσ  

κκααιι  δδιιδδααςςκκααλλίίεεσσ  

ττωωνν  κκρρθθςςκκεειιϊϊνν  

ππρραακκττιικκζζσσ  κκααιι  

ττρρόόπποουυσσ  ηηωωιισσ  

ττωωνν  ππιιςςττϊϊνν  

ττφφπποουυσσ  ζζκκφφρρααςςθθσσ  

κκααιι  ςςφφμμββοολλαα  ττωωνν  

κκρρθθςςκκεειιϊϊνν  

ττααυυττόόττθθτταα  κκααιι  

δδζζςςμμεευυςςθθ  
ςςθθμμααςςίίεεσσ  κκααιι  

ςςκκοοπποοφφσσ  
ααξξίίεεσσ  κκααιι    

ςςττάάςςεειισσ  

11  

Κυμοφνται μιαν 
ιςτορία και μιλοφν 
γφρω από αυτιν 

Χρθςιμοποιοφν 
ςωςτζσ λζξεισ 
μιλϊντασ γφρω από 
τθ κρθςκεία 

Αναγνωρίηουν 
κρθςκευτικά 
ςφμβολα  

Πιλοφν για εμπειρίεσ 
και βιϊματά τουσ 

Εκφράηουν τι 
βρίςκουν 
ενδιαφζρον ι 
αινιγματικό  

Υεριγράφουν τι 
είναι ςθμαντικό 
για τουσ ίδιουσ 
και για τουσ 
άλλουσ 

π.χ. γφρω από τθ 
γζννθςθ του Χριςτοφ 

π.χ. «αυτόσ είναι 
ζνασ ναόσ, ζνα τηαμί, 
μια ςυναγωγι», 
«αυτόσ 
προςεφχεται» 

π.χ. Χταυρόσ, αςτζρι 
του Δαβίδ, 
θμιςζλθνοσ 

π.χ. περιγράφουν  
πϊσ νιϊκουν για 
τουσ φίλουσ τουσ  
ςτο ςχολείο 

π.χ. τι τουσ 
εντυπωςίαςε ςτθ 
διιγθςθ τθσ Εξόδου 

π.χ. πϊσ ζνιωςαν 
όταν ζνασ 
ςυμμακθτισ τουσ  
μίλθςε για τα 
χαρίςματά τουσ 
και πϊσ νομίηουν 
ότι ζνιωςε ο 
ςυμμακθτισ  τουσ 
όταν αυτοί 
μίλθςαν για τα 
δικά του 

22  

Αφθγοφνται οι ίδιοι 
μιαν ιςτορία 

Αναγνωρίηουν κοινά 
ςτοιχεία ςτισ 
κρθςκείεσ 

Αναγνωρίηουν τθ 
ςθμαςία των 
ςυμβόλων και 
εκφράςεων 
κρθςκευτικισ τζχνθσ 

Υροβλθματίηονται 
γφρω από τισ 
εμπειρίεσ, τα 
βιϊματα και τα 
ςυναιςκιματα 
κρθςκευτικϊν 
προςϊπων   

Εντοπίηουν ςθμεία 
ςε κρθςκευτικζσ 
ιςτορίεσ που 
δθμιουργοφν 
απορίεσ και 
ερωτιματα 

Εκφράηουν 
απόψεισ για 
ςθμαντικοφσ 
κανόνεσ και αρχζσ 
τθσ κρθςκείασ   

π.χ. αφθγοφνται τθ 
γζννθςθ του Χριςτοφ 
όπωσ τθν ζμακαν 
από τθν Ξαινι 
Διακικθ 

π.χ. και οι Χριςτιανοί 
και οι 
Πουςουλμάνοι 
ζχουν ιερά βιβλία 

π.χ. ο ςταυρόσ 
κυμίηει ςτουσ 
Χριςτιανοφσ τθ 
Χταφρωςθ του 
Χριςτοφ 

π.χ. ιεραποςτολικζσ 
εμπειρίεσ του Απ. 
Υαφλου·  
π.χ. εμπειρίεσ Αγ. 
Φραγκίςκου τθσ 
Αςίηθσ  

π.χ. περιγράφουν 
απορίεσ τουσ για τθ 
ςχζςθ του Κεοφ με 
τουσ ανκρϊπουσ ςτισ 
διθγιςεισ τθσ Εξόδου 

π.χ. διατυπϊνουν 
τθν άποψθ:  
«ςυμφωνϊ με 
τουσ κανόνεσ του 
Δεκαλόγου, 
επειδι είναι 
απόλυτα δίκαιοι»· 
π.χ. ευγζνεια ςτον 
Ξομφοφκιο 

33  

Υεριγράφουν μιαν 
ιδζα τθσ 
κρθςκευτικισ 
ιςτορίασ  που ζχει 
νόθμα για τον πιςτό      

Υεριγράφουν 
ομοιότθτεσ και 
διαφορζσ ςε 
εκδθλϊςεισ και 
ςυμπεριφορζσ 
πιςτϊν διαφόρων 
κρθςκειϊν  

Υεριγράφουν 
τρόπουσ με τουσ 
οποίουσ εκφράηεται 
θ κρθςκευτικι πίςτθ 
ςτθν τζχνθ και ςτθ 
λατρεία  

Ξατανοοφν τισ 
επιρροζσ τθσ 
κρθςκείασ ςτουσ 
πιςτοφσ κάνοντασ 
ςυγκρίςεισ με δικζσ 
τουσ προςωπικζσ 
επιρροζσ   

Ωποβάλλουν 
ερωτιςεισ γφρω από 
τθ ηωι και το νόθμά 
τθσ και 
αναγνωρίηουν 
ςχετικζσ απαντιςεισ 
των κρθςκειϊν 

Επιςθμαίνουν 
επιρροζσ αξιϊν 
και ςτάςεων ηωισ 
κρθςκευτικϊν 
προςϊπων ςτον 
τρόπο που οι ίδιοι  
ςκζφτονται και 
ςυμπεριφζρονται  

π.χ. από τθν 
αφιγθςθ τθσ 
Γζννθςθσ:  ο Χριςτόσ 
ιρκε ςτον κόςμο 
«ςαν ξζνοσ»· 
π.χ. από τθν 
παραβολι του 
καλοφ ποιμζνα: ο 
Κεόσ αναηθτάει το 
χαμζνο του παιδί  

π.χ. και οι 
Πουςουλμάνοι και 
οι Χριςτιανοί 
προςεφχονται, αλλά 
με διαφορετικοφσ 
τρόπουσ 

π.χ. πζντε ςτφλοι του 
Λςλάμ· 
π.χ. Πυςτιρια του 
Χριςτιανιςμοφ· 
π.χ. ναοί ανατολικϊν 
κρθςκειϊν· 
π.χ. εικόνεσ του 
Κεοφ 

π.χ. θ επιρροι τθσ  
πίςτθσ ςτθ ηωι των 
πρϊτων Χριςτιανϊν 
(κοινοκτθμοςφνθ, 
ιςότθτα) / οι 
επιρροζσ που τουσ 
ζχουν ςθμαδζψει 

π.χ. γιατί κάποιοι 
άνκρωποι πιςτεφουν 
ςτθ μετά κάνατον 
ηωι;  

π.χ. περιγράφουν 
πϊσ θ ιςτορία τθσ 
Πθτζρασ Ψερζηασ 
τουσ ζκανε να 
ςκεφτοφν και να 
ςυμπεριφερκοφν 
αλλιϊσ απζναντι 
ςτουσ ανκρϊπουσ 
που ζχουν ανάγκθ 
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44  

Εξθγοφν τθ βαςικι 
ιδζα μιασ 
κρθςκευτικισ 
αφιγθςθσ ι 
διδαςκαλίασ και 
δείχνουν πϊσ 
ςυνδζεται με τθ ηωι 
των πιςτϊν   

Υεριγράφουν, 
χρθςιμοποιϊντασ 
ςωςτό λεξιλόγιο και 
ςυγκρίνουν 
πρακτικζσ και 
εμπειρίεσ 
διαφορετικϊν 
κρθςκευτικϊν 
παραδόςεων 

Αναγνωρίηουν ιδζεσ, 
αντιλιψεισ και 
ςτάςεισ που 
εκφράηονται ςτθν 
τζχνθ και ςτθ 
λατρευτικι ηωι τθσ 
κρθςκευτικισ 
κοινότθτασ   

Υροβλθματίηονται 
γφρω από τα 
χαρακτθριςτικά τθσ 
κρθςκευτικισ 
ταυτότθτασ και τα 
αναγνωρίηουν ςτθ 
ηωι και τθ δράςθ 
ςπουδαίων 
προςϊπων   

Ωποβάλλουν 
ερωτιςεισ γφρω από 
το νόθμα και τον 
ςκοπό τθσ ηωισ και 
εξετάηουν 
απαντιςεισ που 
προτείνονται από τθ 
κρθςκεία/εσ 

Διατυπϊνουν 
ερωτιςεισ και 
προβλθματιςμοφσ 
γφρω από τισ 
θκικζσ αποφάςεισ -
δικζσ τουσ και των 
άλλων- και 
ςυνειδθτοποιοφν 
τθ κρθςκευτικι 
βάςθ κάποιων 
αποφάςεων για 
δράςθ 

π.χ. ιδζεσ τθσ Βίβλου 
ι του Ξορανίου για 
τουσ φτωχοφσ, με τθ 
φιλανκρωπία ςτθ 
ηωι των Χριςτιανϊν, 
των Εβραίων και των 
Πουςουλμάνων· 
π.χ. θ αφιγθςθ τθσ 
Δθμιουργίασ, με τισ  
απόψεισ των 
Χριςτιανϊν  για τισ 
ευκφνεσ του 
ανκρϊπου για τον 
κόςμο· 
π.χ. θ διδαςκαλία 
του Κεοφ ωσ Ψριάδα, 
με τισ αντιλιψεισ για 
τισ ςχζςεισ των 
ανκρϊπων    

π.χ. Βάπτιςμα / 
Χρίςμα Χριςτιανϊν, 
Ππαρ Πιτςβά 
Εβραίων 
 

π.χ.  τθν 
ευχαριςτιακι ςτάςθ 
ηωισ     

π.χ. γράφουν μια 
φανταςτικι 
ςυνζντευξθ από τουσ 
Ξφριλλο και 
Πεκόδιο, 
αναδεικνφοντασ 
ςτάςεισ και ενζργειζσ 
τουσ  προσ τον 
«άλλον» που 
ςυγκροτοφν τθ 
χριςτιανικι τουσ 
ταυτότθτα· 
π.χ. Γκάντι 
 

π.χ. ςυγκεντρϊνουν 
ερωτιματα γφρω 
από τθ μετά κάνατον 
ηωι και εξετάηουν τισ 
απαντιςεισ που 
απορρζουν από τθν 
πίςτθ ςτθν 
Ενςάρκωςθ και τθν 
Ανάςταςθ του 
Χριςτοφ 

π.χ. γράφουν μια 
αναφορά γφρω 
από το 
περιβάλλον 
εξθγϊντασ τθν 
θκικι/κρθςκευτικ
ι  βάςθ τθσ 
απόφαςισ να 
οργανϊςουν μια 
οικολογικι δράςθ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

55  

Εξθγοφν τουσ 
διαφορετικοφσ 
τρόπουσ 
προςζγγιςθσ των 
ιερϊν βιβλίων ςτισ 
κρθςκείεσ και το 
πϊσ αυτοί παράγουν 
διαφορετικζσ 
απαντιςεισ ςε 
ςθμαντικά ηθτιματα 
ηωισ και θκικισ 

Αναγνωρίηουν 
ομοιότθτεσ και 
διαφορζσ εντόσ των 
κρθςκειϊν και το 
πϊσ αυτζσ 
ςυνεπάγονται 
διαφορζσ ςτθ ηωι 
των ανκρϊπων των 
κρθςκευτικϊν 
κοινοτιτων  

Αιτιολογοφν 
ομοιότθτεσ και 
διαφορζσ ςτισ 
πολιτιςτικζσ 
εκφράςεισ των 
κρθςκειϊν 

Διατυπϊνουν κρίςεισ 
και απόψεισ γφρω 
από τον ρόλο τθσ 
κρθςκευτικισ 
ταυτότθτασ 

Ωποβάλλουν 
ερωτιςεισ γφρω από 
το νόθμα και τον 
ςκοπό τθσ ηωισ και 
εξετάηουν τθ  ςχζςθ 
των κρθςκευτικϊν 
απαντιςεων με τθ 
ηωι -τθ δικι τουσ και 
των άλλων 

Αναγνωρίηουν 
απαντιςεισ των 
κρθςκειϊν πάνω 
ςε ςφγχρονα 
κοινωνικά 
ηθτιματα   

π.χ. θ ςχζςθ των 
Χριςτιανϊν με  τθ 
Βίβλο ωσ 
κεόπνευςτο βιβλίο 
και των 
Πουςουλμάνων με  
το Ξοράνι ωσ βιβλίο 
«από τον ουρανό»· 
π.χ. οι απαντιςεισ 
που παίρνουμε από 
τα βιβλικά κείμενα 
με τθν κατά γράμμα 
ερμθνεία τουσ 

π.χ. Σρκόδοξοι – 
Φωμαιοκακολικοί· 
θ εξουςία και ο 
ρόλοσ του Υάπα, θ 
Χφνοδοσ 
π.χ. Χιίτεσ – Χουνίτεσ, 
αποδοχι μαρτφρων 

π.χ. οι ναοί των 
Σρκοδόξων -  
Φωμαιοκακολικϊν - 
Υροτεςταντϊν 

π.χ. γράφουν μια 
αναφορά ι ζναν 
διάλογο πάνω ςτθ 
ηωι μιασ 
κρθςκευτικισ 
προςωπικότθτασ ι 
κοινότθτασ, 
καταγράφοντασ με 
επιχειριματα τι τουσ 
εντυπωςιάηει και 
τουσ εμπνζει· 
π.χ. διερευνοφν 
φανατιςμοφσ και 
εκτροπζσ που 
ςυμβαίνουν ςτο 
όνομα τθσ 
κρθςκευτικισ 
ταυτότθτασ  

π.χ.  γράφουν μια 
μικρι ιςτορία ςτθν 
οποία ςυνδζουν τθν 
δικι τουσ προςωπικι 
αναηιτθςθ με τα 
ερωτιματα για το 
νόθμα και τον ςκοπό 
τθσ ηωισ τθσ 
κρθςκείασ που 
μελετοφν 

π.χ. διερευνοφν τθ 
ςτάςθ  ςφγχρονων 
κρθςκευτικϊν 
προςωπικοτιτων·  
π.χ. παίρνουν μια 
ςυνζντευξθ ι 
γράφουν μια 
αναφορά πάνω 
ςτο ηιτθμα και τθ 
ςθμαςία τθσ 
ειρθνικισ 
ςυνφπαρξθσ 
ανκρϊπων με 
διαφορετικι 
κρθςκεία 

Πίνακασ 7.9. 
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8.  Σ ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΛΞΣΧ ΨΣΩ ΠΨΚ 
 

8.1. Διδάςκοντασ Κρθςκευτικά ςτο Δθμοτικό Χχολείο 

Χτο πλαίςιο των Ρζων Υ.Χ. τθσ Ωποχρεωτικισ Εκπαίδευςθσ (Πείηον, Αϋ, Α.2) ο ρόλοσ 

του δαςκάλου είναι: κακοδθγθτικόσ ςτθ μάκθςθ, ςυντονιςτικόσ τθσ ομάδασ-τάξθσ, 

εμψυχωτικόσ ςτθ μακθςιακι διαδικαςία, διαμεςολαβθτικόσ ανάμεςα ςτον μακθτι 

και ςτθ γνϊςθ, ςυμβουλευτικόσ-παιδαγωγικόσ, ςτοχαςτικόσ και αναςτοχαςτικόσ 

ςε όλθ τθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ (Πείηον, Βϋ, Β.1.3). 

Χθμαντικόσ παράγοντασ για τθ διδαςκαλία ενόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου είναι θ 

άρτια διδακτικι και ψυχοπαιδαγωγικι κατάρτιςθ των δαςκάλων γφρω από το 

αντικείμενο αυτό ζτςι ϊςτε να ανταποκρίνονται ςτισ  ανάγκεσ και τισ απαιτιςεισ του 

ςθμερινοφ ςχολείου και των μακθτϊν τουσ. 

Αυτονόθτα θ πρϊτθ τζτοια επαφι πρζπει να πραγματοποιείται ςτα 

Υανεπιςτιμια, ςτισ Υαιδαγωγικζσ Χχολζσ, όπου φοιτοφν και απ’ όπου αποφοιτοφν 

οι δάςκαλοι του Δθμοτικοφ Χχολείου, ίςωσ και ςε ςυνεργαςία με τισ Κεολογικζσ 

Χχολζσ για τθν περίπτωςθ του μακιματοσ των Κρθςκευτικϊν.. Επίςθσ ωσ αυτονόθτθ 

πρζπει να κεωρείται και θ προγραμματιςμζνθ επιμόρφωςθ των δαςκάλων τθσ 

Υρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και ςτο αντικείμενο αυτό (για τουσ λόγουσ που 

ιςχφουν για κάκε επιςτιμθ/μάκθμα) με τθ ςυνεργαςία των παραπάνω 

Υανεπιςτθμιακϊν Χχολϊν και των Χχολικϊν Χυμβοφλων. Θ επιμόρφωςθ αυτι 

κακίςταται ςιμερα ιδιαιτζρωσ επιτακτικι για το ΜτΘ επειδι αφ’ ενόσ θ 

πανεπιςτθμιακι αυτι κατάρτιςθ των ςθμερινϊν δαςκάλων ςτθ χϊρα μασ είναι 

ανεπαρκισ και αφ’ ετζρου επειδι με το νζο ΡΣ ειςάγονται ςθμαντικζσ αλλαγζσ 

ςτθ φυςιογνωμία και τον χαρακτιρα του ΜτΘ ςε ςχζςθ με τα προθγοφμενα. 

Το ΜτΘ  αποτελεί κατ’ αρχιν, και αυτό όπωσ όλα, μεταςχθματιςμό και 

αναπλαιςίωςθ μιασ επιςτθμονικισ γνϊςθσ ςε ςχολικι γνϊςθ. Ξατά ςυνζπεια οι 

δάςκαλοι που διδάςκουν το ΠτΚ ςτο Δθμοτικό Χχολείο, εφαρμόηοντασ το νζο 

Υρόγραμμα Χπουδϊν, ωσ διαμεςολαβθτζσ ανάμεςα ςτουσ μακθτζσ και ςτθ γνϊςθ,  

είναι ςθμαντικό να γνωρίηουν τα απαραίτθτα για τθ φφςθ τοφ αντικειμζνου τοφ 

μακιματοσ δθλαδι να ζχουν μια επαρκι κεολογικι παιδεία. Υρϊτα – πρϊτα να 

είναι εξοικειωμζνοι με τισ βαςικζσ κρθςκευτικζσ ζννοιεσ (κεολογίασ και πίςτθσ, 

τζχνθσ και λατρείασ, κεςμϊν και θκικισ) που διδάςκονται ςτο Δθμοτικό Χχολείο 
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τόςο ςτθν ιςτορικι τουσ εξζλιξθ όςο και ςτθ ςυςτθματικι τουσ κατάταξθ και 

ανάλυςθ κατά κζμα.  

Ωσ τζτοιεσ ζννοιεσ πρζπει να εννοοφνται κατ’ αρχάσ αυτζσ που δθμιουργικθκαν 

από τισ αναηθτιςεισ και τον λόγο των μεγάλων κεολόγων τθσ ιςτορίασ για να 

προτακοφν απαντιςεισ ςτα ερωτιματα που τίκενται από τθν ανκρϊπινθ ςκζψθ 

ςχετικά με τθ κεϊκι φπαρξθ, το υπερβατικό νόθμα του κόςμου, τθ ηωι και τον 

κάνατο, τθ ηωι μετά τον κάνατο κ.τ.λ. Επίςθσ με τθν ζννοια τθσ πίςτθσ ςτισ 

διάφορεσ κρθςκευτικζσ, ιδίωσ, παραδόςεισ αλλά και ςτθν πολφτροπθ εμπλοκι τθσ 

ςτο πλαίςιο του ΠτΚ κακϊσ και με τισ ζννοιεσ του βιϊματοσ, τθσ εμπειρικισ γνϊςθσ 

και του μυςτθρίου (Γιανναράσ, Αλφαβθτάρι). 

Πε τισ ζννοιεσ πρόςωπο, ςχζςθ και μάλιςτα με τθν ζννοια κοινωνία προςϊπων 

και των ςυνεπειϊν και εφαρμογϊν τουσ που είχαν και ζχουν οι ζννοιεσ αυτζσ τόςο 

ςτθ φιλοςοφία και τισ επιςτιμεσ όςο και ςτθν κοινωνικι ηωι των ευρωπαϊκϊν, 

ιδίωσ, λαϊν μζςω τθσ τζχνθσ (κατ’ αρχάσ τθσ λατρευτικισ), τθσ μουςικισ, τθσ 

αρχιτεκτονικισ, τθσ ηωγραφικισ κ.ά. κακϊσ επίςθσ και ςτουσ κεςμοφσ (κατ’ αρχάσ 

τουσ θκικοφσ) όπωσ του δικαίου, των οικογενειακϊν και κοινοτικϊν, των θκϊν και 

των εκίμων αλλά και αυτισ τθσ πολιτικισ κ.τ.λ. Ψο ίδιο το νζο Υρόγραμμα Χπουδϊν 

βαςίηεται ςτθ διαμόρφωςθ ομάδασ μζςω καλϊν ςχζςεων μεταξφ των προςϊπων 

που εμπλζκονται ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία (Ηθηιοφλασ, Being).  

Χτθ ςυνζχεια του διαμεςολαβθτικοφ τουσ ρόλου οι δάςκαλοι του Δθμοτικοφ 

Χχολείου είναι ςθμαντικό να γνωρίηουν και τθν άλλθ, τθν πρωταρχικι διάςταςθ τθσ 

φφςθσ τοφ αντικειμζνου τοφ ΠτΚ. Ψον ςτοχαςτικό λόγο περί κεοφ είτε ςε 

ςτενότερο κρθςκευτικό πλαίςιο είτε και ιδίωσ ωσ φιλοςοφικό ςτοχαςμό (τθν 

«πρϊτθ φιλοςοφία» κατά τον Αριςτοτζλθ) ςε ευρφτερο κρθςκευτικό πλαίςιο είτε 

ακόμθ και εκτόσ τυπικοφ κρθςκευτικοφ πλαιςίου. Ωσ διευκολυντζσ-εμψυχωτζσ οι 

δάςκαλοι κατά τθ διδαςκαλία του ΠτΚ πρζπει να λαμβάνουν υπόψθ τα πορίςματα 

τθσ αναπτυξιακισ ψυχολογίασ ςχετικά με τα ςτάδια τθσ κρθςκευτικισ ανάπτυξθσ 

των παιδιϊν (κρθςκευτικι ωρίμανςθ) και τισ προχπάρχουςεσ εμπειρίεσ τουσ τισ 

οποίεσ κα ενεργοποιιςει ο δάςκαλοσ, ϊςτε να οικειωκοφν κρθςκευτικζσ ζννοιεσ 

που είναι ςε κζςθ να κατανοιςουν. Γνωρίηοντασ τθν εξζλιξθ τθσ ςκζψθσ των 

παιδιϊν, κα βρίςκονται ςε κζςθ να διευκολφνουν τθ κρθςκευτικι ςυηιτθςθ ςτθν 

τάξθ, να αναδιατυπϊνουν τισ ςυνειςφορζσ των παιδιϊν με τρόπο που να γίνονται 
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κατανοθτζσ και από τα άλλα παιδιά, να κζτουν τισ διαφωνίεσ των παιδιϊν ωσ 

προβλιματα που κα πρζπει να λυκοφν από τα ίδια κ.τ.λ. (Πείηον Βϋ, Β.1.4).  

Ζτςι κα ςυνδζουν τθν επιςτιμθ με τον ςτοχαςμό, ςτοχαηόμενοι και 

αναςτοχαηόμενοι κριτικά και δθμιουργικά πάνω ςτισ γνϊςεισ που ανακαλφπτουν 

και δομοφν ςτο πλαίςιο του ΠτΚ ςε όλθ τθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ τόςο 

προςωπικά όςο και ςε ςυνεργαςία με τα παιδιά τθσ τάξθσ τουσ.  

Τςον αφορά ςτθν επιςτθμονικι διάςταςθ του ΠτΚ θ κζςθ και το ζργο των 

δαςκάλων του Δθμοτικοφ Χχολείου, δεν διαφζρει ιδιαίτερα από ό, τι ιςχφει για τα 

άλλα μακιματα των ανκρωπιςτικϊν και κοινωνικϊν επιςτθμϊν (π.χ. τθσ ιςτορίασ ι 

τθσ κοινωνικισ και πολιτικισ αγωγισ ι των καλλιτεχνικϊν μακθμάτων κ.τ.λ.). Για 

παράδειγμα ωσ κακοδθγθτζσ οι δάςκαλοι κατά τθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ και 

λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ανάγκεσ και τα ενδιαφζροντα των παιδιϊν αλλά και τισ 

ιδιαιτερότθτεσ τθσ διδακτικισ ενότθτασ μποροφν να ειςάγουν, ενδεικτικά 

αναφζροντασ, τθ ηωντανι, αντικειμενικι και ςαφι ιςτορικι αφιγθςθ (ιςτορικι 

μελζτθ) κακϊσ και τθ μελζτθ πθγϊν (ιςτορικι αλλά και ςυςτθματικι ζρευνα) 

(Πείηον, Βϋ, Β.1.7). Επίςθσ γεωγραφικοφσ όρουσ και χωροκετιςεισ κακϊσ επίςθσ 

ακόμθ και ςτοιχεία από το πεδίο των μακθματικϊν και των φυςικϊν επιςτθμϊν 

ιδιαίτερα ςε κζματα τζχνθσ και λατρείασ. Θ διεπιςτθμονικότθτα και θ 

διακεματικότθτα του ΜτΘ είναι από τα παραπάνω προφανισ. Θ κοινωνικοποίθςθ 

των μακθτϊν που είναι και ζνασ από τουσ προβαλλόμενουσ ςτόχουσ τθσ 

διακεματικισ διδαςκαλίασ, είναι ανζφικτοσ χωρίσ να λαμβάνεται υπόψθ ο 

κοινωνικόσ ρόλοσ των κρθςκειϊν, χωρίσ να τφχουν επεξεργαςίασ κζματα που τουσ 

απαςχολοφν όπωσ είναι ο ρόλοσ των φφλων, θ αγάπθ, ο πόνοσ, θ ελευκερία, ο 

κάνατοσ κ.ά. Πε τθ διακεματικι διδαςκαλία, αφθρθμζνεσ ζννοιεσ που δφςκολα 

γίνονται κατανοθτζσ και αφινουν αδιάφορουσ τουσ μακθτζσ, προβάλλονται μζςω 

τθσ κακθμερινισ εμπειρίασ κι ζτςι ενεργθτικά μποροφν να αντιλθφκοφν 

κρθςκευτικζσ ζννοιεσ και αξίεσ που μποροφν να εφαρμοςτοφν και να 

νοθματοδοτιςουν τθ ηωι τουσ. Ψα παιδιά ς’ αυτι τθν περίοδο τθσ ηωισ τουσ δεν 

διαχωρίηουν τθ γνϊςθ ςε επιςτθμονικά πεδία. Βλζπουν τθ γνϊςθ ωσ μια ενότθτα. 

Τ,τι μακαίνουν δεν διαχωρίηεται ςε μάκθμα Γλϊςςασ, Λςτορίασ, Κρθςκευτικϊν, 

Φυςικισ, Πακθματικϊν. Θ διακεματικι διδαςκαλία είναι θ πιο κατάλλθλθ για τθν 

θλικία των μακθτϊν ςτο παιδικό και προεφθβικό ςτάδιο. Είναι απαραίτθτο θ 
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κρθςκευτικι γνϊςθ να μθ διαχωρίηεται, αλλά να αλλθλοςυμπλζκεται και να 

εμπλουτίηει τισ προχπάρχουςεσ εμπειρίεσ, ιδζεσ και γνϊςεισ τουσ. Υ.χ. οι 

αντιλιψεισ τουσ για το φυςικό περιβάλλον (γθ, φωσ, νερό, αζρασ, ηϊα, φυτά, 

άνκρωποσ), μποροφν να ςυνδεκοφν με λαϊκζσ και κρθςκευτικζσ παραδόςεισ και 

ζννοιεσ, λαογραφικζσ επιβιϊςεισ, με το μάκθμα τθσ φυςικισ, τθν κοινωνικι και 

πολιτικι αγωγι και τθν περιβαλλοντικι αγωγι για τθν προςταςία του. 

Αυτονόθτθ, βζβαια, πρζπει να κεωρείται και θ παιδαγωγικι και διδακτικι 

αξιοποίθςθ των τεχνϊν και των Ψ.Υ.Ε. όπου κρίνεται χριςιμο ι αναγκαίο κατά τθ 

διάρκεια τθσ διδαςκαλίασ. Εξ άλλου οι δάςκαλοι του Δθμοτικοφ Χχολείου είναι 

πλζον με βάςθ τα νζα Υ.Χ. αλλά και τθν προςωπικι τουσ κεωρία ςυνδιαμορφωτζσ 

τοφ διδακτικοφ/μακθςιακοφ υλικοφ  μαηί με τα παιδιά και ανάλογα με τισ ανάγκεσ 

και τισ εμπειρίεσ τουσ. Σ δάςκαλοσ ςτζκεται δίπλα ςτα παιδιά βοθκόσ και 

ςυμπαραςτάτθσ τουσ ςτθν αναηιτθςθ από μζρουσ τουσ νοιματοσ τθσ ηωισ. 

Δθμιουργεί ατμόςφαιρα εμπιςτοςφνθσ, ενκαρρφνοντασ και διαλεγόμενοσ  με όλα 

τα παιδιά τθσ τάξθσ ενιςχφοντασ τισ δραςτθριότθτεσ τθσ ενεργοφσ ςυμμετοχισ τουσ. 

Διαλζγεται με ειλικρίνεια, με ςεβαςμό ςτισ κζςεισ τουσ, χωρίσ δογματιςμοφσ, 

ανοίγοντάσ τουσ τον δρόμο για ν’ανακαλφψουν τα ίδια τθν αλικεια. Κεωρεί τουσ 

μακθτζσ ςυνερευνθτζσ, ςζβεται τθ διανοθτικι τουσ ικανότθτα και αποδζχεται τθν 

κριτικι τουσ ςκζψθ. 

Χτο πλαίςιο του νζου ΠτΚ πρζπει, εξ άλλου, να διευκρινιςτεί ότι οι δάςκαλοι  

του Δθμοτικοφ Χχολείου ςτα ςχολεία τθσ ςφγχρονθσ πολυπολιτιςμικισ κοινωνίασ 

είναι ςθμαντικό κατά τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία να αποςταςιοποιοφνται κατά το 

δυνατόν από τθ κρθςκεία ςτθν οποία ενδεχομζνωσ ανικουν είτε πατροπαράδοτα 

είτε από επιλογι. Επίςθσ δεν αρκεί ςτο ΠτΚ να μθν αναφζρονται επικριτικά και 

υποτιμθτικά για άλλεσ κρθςκείεσ, αλλά αναλόγωσ των κρθςκευτικϊν προτιμιςεων 

κάποιων παιδιϊν τθσ τάξθσ να αναηθτοφν τρόπουσ για να τισ αναδείξουν και ςτουσ 

υπόλοιπουσ ςυμμακθτζσ τουσ ζτςι ϊςτε να τισ γνωρίςουν και να αποδυναμωκοφν 

τα εκατζρωκεν ςτερεότυπα και οι προκαταλιψεισ που οδθγοφν ςε αρνθτικζσ 

αντιλιψεισ και ςτάςεισ απζναντι ςτον «άλλο» ςυμμακθτι. Θ Ξοινοβουλευτικι 

Χυνζλευςθ του Χυμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ ςυμφϊνθςε και τονίηει για τθν ανάγκθ 

Κρθςκευτικισ Αγωγισ: «Διδάςκοντασ ςτα παιδιά τθν ιςτορία και τθ φιλοςοφία των 

κφριων κρθςκειϊν με ςφνεςθ, αντικειμενικότθτα και με ςεβαςμό προσ τισ αρχζσ τθσ 
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Ευρωπαϊκισ Χυνζλευςθσ των δικαιωμάτων του ανκρϊπου, το ςχολείο κα 

καταπολεμιςει αποτελεςματικά τον φανατιςμό» (Βλζπε περιςςότερα ςτο κεφ. 

6.4.1. Ηθτιματα πολιτιςμικισ διαφοροποίθςθσ, του παρόντοσ Σδθγοφ). 

Γίνεται φανερό ότι ο δάςκαλοσ που κινείται μζςα ς’ αυτά τα πλαίςια 

αναδεικνφει το ΠτΚ ωσ μάκθμα προςωποκεντρικισ παιδείασ,  ωσ παιδεία 

ελευκερίασ και κατά ςυνζπεια αναγκαίο για τθν πορεία ολοκλιρωςθσ τθσ 

προςωπικότθτασ όλων των μακθτϊν του Δθμοτικοφ Χχολείου αφοφ αποβλζπει ςτθν 

καλλιζργεια ςθμαντικϊν αξιϊν, τθσ ελευκερίασ, τθσ αλλθλεγγφθσ, τθσ ειρινθσ, τθσ 

γνωριμίασ και τθσ αποδοχισ του άλλου και του ςεβαςμοφ τθσ κτίςθσ και ακόμθ 

αποκαλφπτεται το πνεφμα που βρίςκεται πίςω από τα αξιολογότερα μνθμεία του 

πολιτιςμοφ.   

 Πε τιμιότθτα λοιπόν και υπευκυνότθτα απζναντι ςτθν κοινωνία, που τουσ ζχει 

εμπιςτευτεί αυτόν τον ρόλο, οι δάςκαλοι  κα διδάξουν ό,τι τουσ ανατίκεται από τθν 

Υολιτεία.  Υπό αυτι τθν ζννοια δεν υφίςταται καμιά ιδιαίτερθ, κρθςκευτικοφ 

χαρακτιρα προχπόκεςθ για να διδάξει ζνασ δάςκαλοσ το ΜτΘ. Πάλλον ωσ 

απευκταίεσ κα πρζπει να  κεωροφνται τζτοιεσ προδιακζςεισ. Ζνασ άκρθςκοσ ι 

αγνωςτικιςτισ ι αδιάφοροσ μπορεί να διδάξει με επιτυχία το ΠτΚ όπωσ και ζνασ 

κρθςκευόμενοσ. Αντίκετα ζνασ ηθλωτισ κρθςκευόμενοσ ζχει μάλλον 

εξαςφαλιςμζνθ τθν αποτυχία, όπωσ τραγικά ζχει αποδείξει το εγγφσ παρελκόν του 

μακιματοσ. Γενικά τόςο ο κρθςκευτικόσ όςο και ο αντικρθςκευτικόσ φανατιςμόσ 

ενόσ δαςκάλου βλάπτουν εξ ίςου τθ κρθςκευτικι (και όχι μόνο) παιδεία και 

μόρφωςθ των παιδιϊν, τα οποία ανεξάρτθτα από το αν κελιςουν να 

ακολουκιςουν τθν πατροπαράδοτθ κρθςκεία τουσ ι να ενταχτοφν ςε μια άλλθ ι να 

μείνουν ανζνταχτοι, χρειάηονται τον κρθςκευτικό  γραμματιςμό ςιμερα 

περιςςότερο, ίςωσ, παρά ποτζ. 

 

8.2. Σ κεολόγοσ τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ  

Θ προςωπικότθτα, θ επιςτθμονικι και παιδαγωγικι κατάρτιςθ, τα ιδιαίτερα 

χαρακτθριςτικά, θ προςωπικι εκπαιδευτικι κεωρία, ο τρόποσ τθσ διδακτικισ 

εργαςίασ, οι επικοινωνιακζσ δεξιότθτεσ και οι εκπαιδευτικζσ ςχζςεισ του 

εκπαιδευτικοφ είναι κρίςιμοι παράγοντεσ ςτθ λειτουργία του εκπαιδευτικοφ ζργου. 

Ψα ηθτιματα αυτά προςδιορίηουν κακοριςτικά τθ διδακτικι διεργαςία ςε όλο το 

εφροσ τθσ. Ειδικότερα, τον τρόπο προςζγγιςθσ του ΥΧ, τθ κεϊρθςθ τθσ 
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ςκοποκεςίασ, τθν προετοιμαςία εκπαιδευτικοφ υλικοφ, το μοντζλο λειτουργίασ τθσ 

τάξθσ, τθν κακοδιγθςθ των μακθτϊν ςτθν επαφι με τα διδακτικά δεδομζνα, τισ 

διδακτικζσ δραςτθριότθτεσ, τισ διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ και τελικά τα μακθςιακά 

αποτελζςματα. Επιπλζον, ζχουν ςυνζπειεσ ςτθν αντίλθψθ τθσ αυτοεικόνασ και 

αυτοεκτίμθςθσ του εκπαιδευτικοφ κακϊσ επίςθσ τθ διαδικαςία ανάπτυξισ του.  

Χτθν πλοφςια βιβλιογραφία για τθν αποςτολι και τον ρόλο του κεολόγου 

εκπαιδευτικοφ ςτο ελλθνικό ςχολείο, ςε μεγάλο βακμό, διαπιςτϊνεται μια τάςθ 

οριςμοφ τθσ παιδαγωγικισ ευκφνθσ και του ζργου του κεολόγου καταρχιν με 

κεολογικά και εκκλθςιαςτικά κριτιρια και ςπάνια το αντίςτροφο. Αφετθριακι ιδζα 

αυτισ τθσ κεϊρθςθσ είναι θ απόδοςθ διαςτάςεων τθσ κατιχθςθσ ςτο παιδαγωγικό 

ζργο και θ ςφγχυςθ ανάμεςα ςτον ρόλο του εκπαιδευτικοφ με εκείνο του 

κρθςκευτικοφ δαςκάλου. Ζτςι, ςυνικωσ, ο κεολόγοσ εκπαιδευτικόσ εμφανίηεται ωσ 

παιδαγωγικι ιδιαιτερότθτα, ανυψϊνεται ςε ιδιόμορφο παιδαγωγικό πρότυπο με 

βάςθ περιςςότερο κρθςκευτικζσ παρά παιδαγωγικζσ αξίεσ, ενϊ ςτθ διδακτικι 

πράξθ χρεϊνεται τθν πετυχθμζνθ ι αποτυχθμζνθ ςχζςθ των μακθτϊν με τθ 

κρθςκευτικότθτα. 

Θ διαςφνδεςθ μεταξφ κρθςκευτικισ εκπαίδευςθσ και κατθχθτιςμοφ ζχει 

διάφορεσ όψεισ, ωσ προσ το περιεχόμενο και τθν ζνταςθ, ςτισ ποικίλεσ μετεξελίξεισ 

του ΠτΚ μζχρι τισ μζρεσ μασ. Άλλοτε ζχουμε ςυςχζτιςθ ςκοπϊν, άλλοτε ταφτιςθ 

περιεχομζνων, άλλοτε αλλθλοπεριχϊρθςθ παιδαγωγικϊν αρχϊν και διδακτικϊν 

μεκόδων. Υζρα από τισ κεωριςεισ των αναλυτικϊν προγραμμάτων και τισ όποιεσ 

κετικζσ αλλαγζσ των τελευταίων ετϊν, το μεγαλφτερο μζροσ των κεολόγων 

εκπαιδευτικϊν εξακολουκεί να βιϊνει αυτι τθ διελκυςτίνδα τουλάχιςτον ωσ 

δίλθμμα προβλθματιςμοφ. Χτο ςθμερινό εκπαιδευτικό κεολογικό τοπίο, 

εντοπίηουμε μια ποικιλία εκπαιδευτικϊν ςτάςεων, που απορρζουν από τθν κλίμακα 

αυτισ τθσ διαλεκτικισ ςχζςθσ, ξεκινϊντασ από τθ κεϊρθςθ του κεολόγου ωσ 

«θκικοφ παιδαγωγοφ», ωσ ενδιάμεςου για τθ μεταλαμπάδευςθ τθσ κρθςκευτικισ 

εμπειρίασ, ωσ απολογθτι-ομολογθτι των κρθςκευτικϊν ιδεϊν, ωσ εντεταλμζνου 

από τον νόμο και το εκνικό κακικον να διδάςκει τισ παραδόςεισ, ωσ προτφπου 

διαπαιδαγϊγθςθσ ςτα πρότυπα ενόσ «πνευματικοφ πατζρα», μζχρι τθ κεϊρθςθ του 

κεολόγου ωσ ιςτορικοφ του εκκλθςιαςτικοφ και κρθςκευτικοφ πολιτιςμοφ.  

Σι επιλογζσ αυτζσ ςχετίηονται εν μζρει με τον τρόπο που ο κεολόγοσ ζχει 

απαντιςει ςτο ερϊτθμα για τον λεγόμενο χαρακτιρα του ΠτΚ. Ψο τελευταίο 

ηιτθμα είναι ςφνκετο, δεν μπορεί να προςεγγίηεται απλουςτευτικά και γενικευτικά, 

και ςχετίηεται με πολλοφσ επιμζρουσ παράγοντεσ που είναι διαφορετικοί μεταξφ 

τουσ, όπωσ α) θ ονομαςία του μακιματοσ, β) ο ςκοπόσ, γ) το νομικό πλαίςιο και οι 

κεςμοί τθσ διδαςκαλίασ, δ) το περιεχόμενο, ε) θ διαδικαςία, ςτ) το διδακτικό υλικό, 

η) οι ςυντελεςτζσ τθσ διδαςκαλίασ.  
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Αναμφιςβιτθτα, τον ρόλο του κεολόγου προςδιορίηουν καταρχιν το 

υφιςτάμενο εκπαιδευτικό πλαίςιο και ο τρόποσ λειτουργίασ των εκπαιδευτικϊν 

κεςμϊν. Υαράλλθλα, ζχει ιδιαίτερθ ςθμαςία θ αντίλθψθ που ζχουν οι μακθτζσ γι’ 

αυτόν. Από τθν άλλθ πλευρά, είναι πολφ ςθμαντικι θ αυτοκεϊρθςθ του κεολόγου, 

δθλ. ο τρόποσ που ο ίδιοσ αντιλαμβάνεται τον εαυτό του και το ζργο του, επειδι 

αυτόσ επθρεάηει αποφαςιςτικά τθ λειτουργία του εκπαιδευτικοφ ζργου ςε κρίςιμα 

ςθμεία.  

Θ τυχόν προβλθματικι απάντθςθ ςτο ηιτθμα αυτό ζχει ςυνζπειεσ ςτθ διδακτικι 

εργαςία του κεολόγου και ςυνικωσ οδθγεί ςε προβλθματικζσ διδακτικζσ 

προςεγγίςεισ και ςτερεοτυπικζσ ςυμπεριφορζσ, με βάςθ ψευτοδιλιμματα. Σι πιο 

γνωςτζσ από αυτζσ είναι: Θ τυπολατρικι εμμονι ςτθν «παράδοςθ», θ νοοτροπία 

ενόσ αδιζξοδου και επικετικοφ αντιρρθτιςμοφ, θ υπερεναςχόλθςθ με τα 

κρθςκευτικά παράδοξα και τα παρακρθςκευτικά φαινόμενα, θ πόλωςθ ανάμεςα 

ςτο λεγόμενο «κοςμικό» και το κρθςκευτικό φρόνθμα, θ ταφτιςθ των ορίων 

Ελλθνιςμοφ και Χριςτιανιςμοφ, διάφορεσ μονομζρειεσ του εκςυγχρονιςτικοφ 

ςτόχου, το δίλθμμα εάν θ κεολογία είναι επιςτιμθ, θ υποτίμθςθ προςεγγίςεων των 

«κφρακεν» επιςτθμϊν, θ απλουςτευτικι ςυηιτθςθ εάν το μάκθμα είναι 

περιςςότερο «γνϊςθ» ι «βίωμα» κ.ά.  

Τταν οι παραπάνω ςτάςεισ γίνονται ακραίεσ προκφπτουν ποικίλα προβλιματα 

ςτο διδακτικό ζργο: Υροςανατολιςμόσ τθσ διδαςκαλίασ με βάςθ προςωπικζσ 

κεολογικζσ αρχζσ και όχι τθν κακοριςμζνθ ςκοποκεςία. Διδαςκαλία εριμθν του ΥΧ, 

του βιβλίου του εκπαιδευτικοφ και μερικζσ φορζσ του βιβλίου του μακθτι. 

Ωποτίμθςθ των εγκεκριμζνων διδακτικϊν μζςων και των προτεινόμενων 

εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων και υποβάκμιςθ κάκε ζννοιασ αξιολόγθςθσ. 

Διαμόρφωςθ διδακτζασ φλθσ με βάςθ προςωπικζσ προτιμιςεισ και απουςία 

διδακτικισ ςτρατθγικισ. Ανάπτυξθ μιασ ιδιόμορφθσ παιδαγωγικισ ςχζςθσ με τουσ 

μακθτζσ που βαςίηεται ςε επιφανειακά ςυναιςκιματα αλλθλοαποδοχισ. 

Σι εκτροπζσ αυτζσ δεν οφείλονται μόνο ςε προβλθματικζσ απαντιςεισ ςτα 

ερωτιματα για τθ κεολογικι ταυτότθτα του εκπαιδευτικοφ και τθ διδακτικι 

αποςτολι του ΠτΚ. Χχετίηονται, επίςθσ, με το παγιωμζνο δαςκαλοκεντρικό μοντζλο 

τθσ διδαςκαλίασ, όπου ο εκπαιδευτικόσ λειτουργεί ωσ ο βαςικόσ μεταφορζασ-

μεταλαμπαδευτισ ζτοιμθσ γνϊςθσ. Αυτι θ δομι, ςτον βακμό που ζχει επικρατιςει, 

επθρεάηει όλεσ τισ επιμζρουσ πτυχζσ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ. Ζτςι, θ 

ανακάλυψθ του νζου μακιματοσ μετατρζπεται ςε «παράδοςθ», θ αποτελεςματικι 

διαχείριςθ τθσ τάξθσ ταυτίηεται με τθν απόλυτθ πεικαρχία ςτουσ κανόνεσ που κζτει 

ο εκπαιδευτικόσ, θ αξιολόγθςθ γίνεται ποςοτικι αποτίμθςθ από τον εκπαιδευτικό 

τθσ επίτευξθσ των διδακτικϊν ςτόχων κοκ. Ψο πρότυπο αυτό ζχει κακθλϊςει τον 

εκπαιδευτικό ςτον ρόλο του αφθγθτι-εξεταςτι, ενϊ αποτελεςματικότεροι 
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εκπαιδευτικοί κεωροφνται κυρίωσ οι επιδζξιοι ςτον δαςκαλομακθτικό διάλογο και 

εκείνοι που εμπλουτίηουν τθ διδαςκαλία τουσ με λίγα εποπτικά μζςα και 

υποςτθρικτικό υλικό. Από τθ κζςθ αυτι, ο εκπαιδευτικόσ κεωρείται ο βαςικόσ 

ςυντελεςτισ τθσ αγωγισ και εκπαίδευςθσ των μακθτϊν, ενϊ ολόκλθρο το διδακτικό 

ζργο βαςίηεται ςτθ «χαριςματικι» προςφορά τθσ διδακτζασ φλθσ τθν οποία 

καλοφνται οι μακθτζσ να «αφομοιϊςουν». Χε γενικζσ γραμμζσ, θ πορεία 

διδαςκαλίασ περιορίηεται ςε α) εξζταςθ του προθγοφμενου μακιματοσ, β) 

παράδοςθ-παρουςίαςθ του νζου (προςφορά, επεξεργαςία, και ςτθν καλφτερθ 

περίπτωςθ ζκφραςθ-εφαρμογι, ςυνικωσ με θκικό προςανατολιςμό), ςφμφωνα με 

ερβαρτιανά και ςυμπεριφοριςτικά πρότυπα. Τπωσ φαίνεται, ςε πολλζσ 

περιπτϊςεισ, αντιμετωπίςτθκαν με το ίδιο πνεφμα και τα βιβλία των Κρθςκευτικϊν 

του Γυμναςίου που γράφτθκαν με βάςθ το ΔΕΥΥΧ, παρά το γεγονόσ ότι ζχουν άλλθ 

λογικι και καταβάλλουν προςπάκειεσ για τον εμπλουτιςμό τθσ διδαςκαλίασ με 

δθμιουργικζσ δραςτθριότθτεσ.  

Ψο νζο ΥΧ Κρθςκευτικϊν επιδιϊκει τθ δθμιουργικι απελευκζρωςθ του 

κεολόγου εκπαιδευτικοφ με γόνιμθ ενίςχυςθ του παιδαγωγικοφ ρόλου του και 

επαρκι υποςτιριξθ όλων των πτυχϊν του διδακτικοφ ζργου.  

Ψα παλιότερα αναλυτικά προγράμματα κινικθκαν ςτθ λογικι τθσ ζκκεςθσ 

διδακτικϊν περιεχομζνων ι, αργότερα, μαηί με τα περιεχόμενα περιζλαβαν και 

γενικοφσ και ειδικοφσ ςκοποφσ τθσ διδαςκαλίασ. Θ εμπειρία ζδειξε ότι αυτά τα ΥΧ 

αξιοποιικθκαν κυρίωσ ςτθ φάςθ τθσ προετοιμαςίασ διδακτικϊν βιβλίων, για τθν 

κακοδιγθςθ των ςυγγραφζων τουσ, ενϊ ςτουσ εκπαιδευτικοφσ παρζμειναν 

αχρείαςτα ζωσ άγνωςτα.  

Ψο παρόν ΥΧ απευκφνεται ςτον εκπαιδευτικό, φιλοδοξϊντασ να είναι ζνα 

αποτελεςματικό εκπαιδευτικό εργαλείο ςτα χζρια του. Υροτείνει ζνα νζο τρόπο 

διδακτικισ εργαςίασ που είναι περιςςότερο ςφγχρονοσ, δθμιουργικόσ, 

ςυνεργατικόσ και αποτελεςματικόσ. Επιτρζπει αλλά και ενκαρρφνει τθν ανάλθψθ 

πρωτοβουλιϊν από τουσ διδάςκοντεσ για τον ςχεδιαςμό τθσ πορείασ διδαςκαλίασ-

μάκθςθσ κακϊσ επίςθσ τθν επιλογι των κατάλλθλων διδακτικϊν μζςων και υλικϊν. 

Σδθγεί ςε αποτελεςματικζσ και δθμιουργικζσ διδακτικζσ δραςτθριότθτεσ. 

Υεριλαμβάνει επαρκείσ ενθμερϊςεισ για τισ κεωρίεσ μάκθςθσ και τισ ςτρατθγικζσ 

διδαςκαλίασ που αξιοποιεί, κακϊσ επίςθσ για τισ ςφγχρονεσ διδακτικζσ 

προςεγγίςεισ ςτο ΠτΚ. Διακζτει πρόνοιεσ για τον ζλεγχο τθσ αποτελεςματικότθτασ 

τθσ διδαςκαλίασ και τισ μακθςιακζσ επάρκειεσ των μακθτϊν. Βαςίηεται και 

παραπζμπει ςε ποικιλία διδακτικοφ υλικοφ. Υροωκεί τθ διακεματικότθτα και 

αξιοποιεί τισ δυνατότθτεσ των νζων ΨΥΕ. Χυνυπολογίηει τα νζα κοινωνικά και 

πολιτιςτικά δεδομζνα, προάγοντασ ςε κεμιτό βακμό τθ διαπολιτιςμικότθτα και τον 
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ςεβαςμό ςτθν ετερότθτα. Απελευκερϊνει τον εκπαιδευτικό από τισ δεςμεφςεισ του 

κρθςκευτικοφ και γνωςιοκεντρικοφ διδακτιςμοφ.  

Χτισ εκπαιδευτικζσ διαδικαςίεσ του νζου ΥΧ, θ κζςθ του εκπαιδευτικοφ είναι 

ςθμαντικι και ο ρόλοσ του κακοριςτικόσ. Διδαςκαλία δεν μπορεί να υπάρξει χωρίσ 

τον εκπαιδευτικό. Τμωσ, χρειάηεται να δοφμε τα πράγματα περιςςότερο ολιςτικά, 

μζςα από μια νζα φιλοςοφία και τελικά ζνα νζο ρόλο, όπου ο εκπαιδευτικόσ 

καλείται: 

 Ρα κτίηει τθ διδακτικι διεργαςία ςυνυπολογίηοντασ όλουσ τουσ ςυντελεςτζσ 

τθσ μάκθςθσ.  

 Ρα λειτουργεί ωσ ο ενκουςιϊδθσ και δθμιουργικόσ ςυντονιςτισ τθσ 

μακθςιακισ διαδικαςίασ και όχι ωσ τυπικόσ πομπόσ τθσ γνϊςθσ.  

 Ρα οργανϊνει ζνα διδακτικό πλαίςιο ιςότιμθσ ςυμμετοχισ και ζκφραςθσ 

όλων των μακθτϊν.  

 Ρα είναι περιςςότερο κακοδθγθτισ για τθν ανακάλυψθ τθσ γνϊςθσ και 

εμψυχωτισ των παιδιϊν παρά αυκεντία πλθροφόρθςθσ.  

 Ρα ςτοχεφει ςτθ μακθςιακι ανάπτυξι τουσ και όχι ςτθν ολοκλιρωςθ μιασ 

ποςότθτασ οριςμζνθσ φλθσ.  

 Ρα αναδεικνφει και να αξιοποιεί τισ ικανότθτεσ και δεξιότθτζσ τουσ.  

 Ρα ενδιαφζρεται για τθ ςτοχαςτικοκριτικι μάκθςθ και ζκφραςθ.   

 Ρα παρζχει ποικίλουσ τρόπουσ επεξεργαςίασ των διδακτικϊν κεμάτων, όπωσ 

ακριβϊσ θ ανκρϊπινθ ηωι είναι ςφνκετθ, υπερβαίνοντασ τθ μονομερι 

προςκόλλθςθ ςτισ πλθροφορίεσ ενόσ διδακτικοφ εγχειριδίου.  

 Ρα προωκεί ποικιλία διδακτικϊν μεκόδων και τεχνικϊν ερευνθτικισ, 

βιωματικισ, διαλογικισ και ςυνεργατικισ μάκθςθσ.  

 Ρα είναι πραγματικά δθμοκρατικόσ και ςυνεργατικόσ ςτθ ςχζςθ του με τουσ 

μακθτζσ και όχι απλά φιλικόσ και επιεικισ.  

 Ρα επιηθτά και να υπολογίηει τισ προςδοκίεσ, τισ επιλογζσ και τισ αξιολογικζσ 

κρίςεισ των μακθτϊν.  

Χτο πλαίςιο αυτό, δεν αποκλείονται ςυμβατικζσ και παραδοςιακζσ μζκοδοι, 

όμωσ, πρζπει να ζχουν τθ κζςθ που τουσ αναλογεί. Τλεσ οι εκπαιδευτικζσ 

ςτρατθγικζσ είναι αποδεκτζσ ςτον βακμό που υπθρετοφν με επιτυχία τθν 

επιδιωκόμενθ μάκθςθ. Σπωςδιποτε, εκείνο που πρζπει να αποκλειςτεί είναι θ 

αυταρχικι και θ ανεπαρκισ εκπαίδευςθ. 

Ωσ προσ το ΠτΚ, εκτόσ από τισ γενικζσ παιδαγωγικζσ αρχζσ που αφοροφν ςε 

όλουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ, ο κεολόγοσ καλείται να ςυνυπολογίςει: 

1. Θ αποςτολι του ζχει καταρχιν παιδαγωγικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τουσ 

γενικοφσ ςκοποφσ τθσ εκπαίδευςθσ και του ΠτΚ. Βαςικόσ ςκοπόσ του ΠτΚ είναι ο 

κρθςκευτικόσ γραμματιςμόσ των μακθτϊν. Δεν μιλοφμε για τθν εξαςφάλιςθ 
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«αντικειμενικισ» ενθμζρωςθσ των μακθτϊν για το κρθςκευτικό φαινόμενο ι 

μονομεροφσ πλθροφόρθςθσ για τθ κρθςκεία που τουσ ενδιαφζρει. Υρόκειται για 

μια αναπτυξιακι μακθςιακι διαδικαςία που ςυνκζτει α) πλθροφορίεσ, γνϊςεισ, 

κατανοιςεισ, εφαρμογζσ, αξιολογιςεισ, β) ςτάςεισ, ςυμπεριφορζσ, πεποικιςεισ, 

αξίεσ, ιδζεσ, ςυναιςκιματα, βιωματικζσ προςεγγίςεισ, γ) νοθτικζσ, ςυνεργατικζσ, 

ςυμμετοχικζσ, επικοινωνιακζσ και εκφραςτικζσ δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ. Σ καμβάσ 

αυτοφ του πλαιςίου κρθςκευτικισ μάκθςθσ δίνει ζμφαςθ ςε τζςςερισ πόλουσ 

ενδιαφερόντων: α) Ψισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ, προςδοκίεσ και ανθςυχίεσ των εφιβων 

μακθτϊν, β) τθν τοπικι κρθςκευτικι και πολιτιςτικι παράδοςθ, γ) το οικουμενικό 

κρθςκευτικό φαινόμενο, και δ) τισ πανανκρϊπινεσ και κακολικά αποδεκτζσ 

παιδαγωγικζσ και πολιτιςτικζσ αξίεσ. Επομζνωσ, άλλο πράγμα είναι θ «ανάπτυξθ 

κρθςκευτικισ ςυνείδθςθσ» ωσ παιδαγωγικόσ ςκοπόσ τθσ Εκπαίδευςθσ και άλλο με 

βάςθ κρθςκευτικά ι εκκλθςιαςτικά κριτιρια. 

2. Θ προςωπικι ελευκερία των μακθτϊν είναι απαραβίαςτθ. Σ κεολόγοσ 

οφείλει όχι μόνο να εξαςφαλίηει τθν ελευκερία των μακθτϊν αλλά να επιδιϊκει τθν 

ανάπτυξι τθσ μζςα από τθ διδαςκαλία. Χφμφωνα με αυτι τθ κζςθ, ο ςεβαςμόσ 

ςτθν ετερότθτα, θ καλλιζργεια κριτικισ ςκζψθσ, θ αξιοποίθςθ τθσ 

διαπολιτιςμικότθτασ είναι βαςικοί άξονεσ ςτο ζργο του.  

3. Θ διδακτικι διαδικαςία του ΠτΚ διεξάγεται με όρουσ παιδαγωγικοφσ, 

ςφμφωνα με τθ διδακτικι κεωρία και πρακτικι. Είναι περιττό να τονιςτεί ότι τα 

διδακτικά περιεχόμενα του μακιματοσ, που διακρίνονται από εξαιρετικό πλοφτο, 

ποικιλία και ζχουν επίκαιρεσ διαςτάςεισ, είναι ςυμβατά με τισ νζεσ κεωρίεσ 

μάκθςθσ και τισ προτεινόμενεσ διδακτικζσ ςτρατθγικζσ. Ψο ΠτΚ ζχει όλεσ εκείνεσ τισ 

προχποκζςεισ που χρειάηονται ϊςτε να λειτουργιςει ωσ ζνα αυκεντικό και 

δθμιουργικό εργαςτιρι μάκθςθσ. 

4. Ψο νζο ΥΧ προωκεί τθ ςυνεργαςία μεταξφ διαφορετικϊν μακθμάτων, 

ςχολικϊν ομάδων και εκπαιδευτικϊν διαφορετικϊν ειδικεφςεων. Σ κεολόγοσ 

καλείται να αξιοποιιςει ακόμθ περιςςότερο τθ διακεματικότθτα και τισ 

διεπιςτθμονικζσ προςεγγίςεισ, ςε ςυνεργαςία με διδάςκοντεσ άλλων μακθμάτων. 

Σι διακεματικζσ δραςτθριότθτεσ μποροφν να είναι ςφντομθσ ι μακράσ διάρκειασ, 

να αφοροφν πτυχζσ του μακιματοσ και να διεξάγονται μζςα ςτθν τάξθ ι να 

υπερβαίνουν τα ςτενά όρια του μακιματοσ και τθσ τάξθσ.  

5. Ψζλοσ, θ επαγγελματικι μάκθςθ και θ επικυμθτι ανάπτυξθ του κεολόγου 

εκπαιδευτικοφ είναι μια δυναμικι διαδικαςία, που ξεπερνά τθν αρχικι 

επιςτθμονικι και παιδαγωγικι κατάρτιςθ και απαιτεί δια βίου ανατροφοδοτιςεισ. 

Ψο ΥΧ των Κρθςκευτικϊν, παρωκεί τον κεολόγο εκπαιδευτικό για αυτόνομθ 

ανάπτυξθ, προτείνοντασ ταυτόχρονα ςφγχρονουσ τρόπουσ διδακτικισ εργαςίασ. 

Είναι προφανζσ, ότι καμιά προςπάκεια για τθ δθμιουργικι ανφψωςθ του 
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μακιματοσ δεν μπορεί να πετφχει εάν δεν ςυνταιριάξει το προςωπικό ενδιαφζρον, 

τθ δθμιουργικι ςυμμετοχι, τθν αναπτυξιακι δραςτθριοποίθςθ όλων των 

εκπαιδευτικϊν.   

 
Πίνακασ 8.1. χθματικι αντιςτοίχθςθ βαςικϊν λειτουργιϊν του εκπαιδευτικοφ  

ςτθν παλιά και τθ νζα διδακτικι προςζγγιςθ 

Σε παλιότερεσ κεωριςεισ Στθ νζα προςζγγιςθ 

Ο εκπαιδευτικόσ  

βλζπει τθ μάκθςθ ωσ διαδικαςία μόρφωςθσ των 
μακθτϊν με βάςθ τθ δικι του επιςτθμονικι 
αυκεντία 

κεωρεί τουσ μακθτζσ ςκεπτόμενα πρόςωπα  που 
αναπτφςςουν δικζσ τουσ προςεγγίςεισ μάκθςθσ 

δίνει ζμφαςθ  ςτθ διδακτζα φλθ δίνει ζμφαςθ ςτθ μακθςιακι διαδικαςία 

λειτουργεί ωσ πομπόσ ι αναμεταδότθσ τθσ 
γνϊςθσ 

λειτουργεί ωσ ςυντονιςτισ και αναπτυξιακόσ 
ςυντελεςτισ τθσ μάκθςθσ 

δίνει βαρφτθτα ςτθν επίτευξθ των  
προκακοριςμζνων διδακτικϊν ςτόχων 

δθμιουργεί ζνα πλοφςιο μακθςιακό 
περιβάλλον, με κίνθτρα και παρωκιςεισ 

επιδιϊκει τθν καλλιζργεια ειδικϊν δεξιοτιτων 
που ςχετίηονται με ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ 

επιδιϊκει τθν καλλιζργεια ανϊτερων νοθτικϊν 
ικανοτιτων και ςτρατθγικϊν 

προςεγγίηει μεμονωμζνα τθ ςυμμετοχι κάκε 
μακθτι ςτο μάκθμα 

εμπλζκει όλουσ τουσ μακθτζσ ςτθ διδακτικι 
διεργαςία με ςυνεργατικζσ δραςτθριότθτεσ 

δίνει ζμφαςθ ςτθ βακμολόγθςθ ποςοτικϊν 
δεδομζνων τθσ επίδοςθσ του μακθτι (επιμζλεια, 
προςπάκεια, ςυμμετοχι) 

ςυνδζει τθν αξιολόγθςθ με όλεσ τισ πτυχζσ τθσ 
διδαςκαλίασ, αξιοποιεί ποικιλία τεχνικϊν και 
δίνει ζμφαςθ ςε ποιοτικά ςτοιχεία  

Ο θεολόγοσ εκπαιδευτικόσ 

ενθμερϊνει τουσ μακθτζσ για το κρθςκευτικό 
φαινόμενο παρζχοντασ επαρκι πλθροφόρθςθ 

ενκαρρφνει τουσ μακθτζσ να διερευνιςουν και 
να προςεγγίςουν κριτικά τισ διαςτάςεισ τθσ 
κρθςκευτικότθτασ 

αντλεί κυρίωσ από τθ δεξαμενι του δικοφ του 
κρθςκευτικοφ περιβάλλοντοσ 

κακοδθγεί τουσ μακθτζσ ςτθ διαδρομι από το 
τοπικό ςτο παγκόςμιο και αντίςτροφα 

προτάςςει τθ διδαχι κρθςκευτικϊν μθνυμάτων 
(πεποικιςεων, ιδεϊν, αξιϊν) 

τον ενδιαφζρει θ υπαρξιακι, ιςτορικι, κοινωνικι 
και πολιτιςτικι διάςταςθ τθσ κρθςκείασ 

καλεί τουσ μακθτζσ να αφομοιϊςουν τισ 
επιταγζσ τθσ επίςθμθσ κρθςκευτικισ παράδοςθσ 

διευκολφνει τουσ μακθτζσ να κατανοιςουν τισ 
δικζσ τουσ αξίεσ και των άλλων και να 
διαμορφϊςουν προςωπικζσ ςτάςεισ 

αντιμετωπίηει  μετωπικά τισ ερωτιςεισ και τισ 
κρθςκευτικζσ ανθςυχίεσ των μακθτϊν 

αξιοποιεί τθ δυναμικι τθσ ομάδασ και προωκεί 
τθν ελεφκερθ ζρευνα και ζκφραςθ  
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