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Η πξφηαζε ηνπ λένπ Π ζηα Θξεζθεπηηθά (ΜηΘ) παξνπζηάδεη έλα κάζεκα
αλνηθηφ, πινπξαιηζηηθφ, πνπ δηαηεξεί ηνλ γλσζηαθφ θαη παηδαγσγηθφ ραξαθηήξα πνπ
είρε σο ηψξα, ιακβάλεη ππφςε ηηο απαηηήζεηο ησλ θαηξψλ, ηηο κνξθσηηθέο αλάγθεο
ησλ ζχγρξνλσλ καζεηψλ θαη εκπινπηίδεηαη κε πεξηζζφηεξα ζηνηρεία γηα ηηο
ρξηζηηαληθέο παξαδφζεηο ηεο Δπξψπεο θαη ηηο άιιεο ζξεζθείεο. Οη «ζπληεηαγκέλεο»
απηέο δηακνξθψλνπλ έλα πξφγξακκα ζξεζθεπηηθνχ καζήκαηνο ην νπνίν μεθηλά από
θαη έχεη επίθεληξν ηε ζξεζθεπηηθή παξάδνζε ηνπ ηφπνπ, ηελ παξάδνζε ηεο
Οξζφδνμεο Χξηζηηαληθήο Δθθιεζίαο, φπσο απηή ζαξθψζεθε ζηε δσή θαη
απνηππψζεθε ζηα κλεκεία ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπ. Ο θάζε καζεηήο ή καζήηξηα,
αλεμαξηήησο ηεο ζξεζθεπηηθήο ηνπ ηδηνπξνζσπίαο, είλαη ρξήζηκν θαη πνιχηηκν λα
γλσξίδεη ηε ζξεζθεπηηθή παξάδνζε ηνπ ηφπνπ. Απηφο είλαη ν πξώηνο θαη βαζηθόο
θύθινο ηνπ καζήκαηνο. Ο δεύηεξνο θύθινο είλαη νη κεγάιεο ρξηζηηαληθέο
παξαδφζεηο πνπ ζπλαληψληαη ζηελ Δπξψπε θαη γεληθφηεξα ζηνλ θφζκν, εθηφο ηεο
Οξζνδνμίαο φπσο ν Ρσκαηνθαζνιηθηζκφο θαη ν Πξνηεζηαληηζκφο κε ηηο θχξηεο θαη
βαζηθέο ηνπ νκνινγίεο. Ο ηξίηνο θύθινο πεξηιακβάλεη ηα κεγάια ζξεζθεχκαηα θαη
ηδίσο φζα ελδηαθέξνπλ ηελ ειιεληθή θνηλσλία πεξηζζφηεξν, δειαδή, νη
κνλνζετζηηθέο παξαδφζεηο ηνπ Ινπδατζκνχ θαη ηνπ Ιζιάκ θαη άιιεο ζξεζθείεο πνπ
θξίλεηαη φηη παξνπζηάδνπλ απμεκέλν ελδηαθέξνλ.
πλεπψο, πξφθεηηαη γηα έλα δηεπξπκέλν ζξεζθεπηηθφ κάζεκα, ην νπνίν
εμεηάδεη κε εξεπλεηηθφ, θξηηηθφ θαη δηαιεθηηθφ ηξφπν ηε ζπλεηζθνξά ζηελ ηζηνξία
θαη ζηνλ πνιηηηζκφ θάζε ζξεζθεπηηθήο παξάδνζεο, απνβιέπνληαο ζηνλ ζξεζθεπηηθφ
γξακκαηηζκφ, αιιά θαη ζηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη ζηνλ αλαζηνραζκφ ησλ καζεηψλ
απέλαληη ζην δηθφ ηνπο ζξεζθεπηηθφ πξνβιεκαηηζκφ. Φπζηθά, δελ είλαη δπλαηφλ ζην
Διιεληθφ ζρνιείν λα κελ είλαη θεληξηθφο ν ιφγνο ηεο νξζφδνμεο ζενινγίαο θαη
παξάδνζεο, ε νπνία, κέζα απφ ην ΜηΘ θαιείηαη λα πξνρσξήζεη πην πέξα θαη απφ ηελ
λεσηεξηθφηεηα θαη λα απνδερζεί ηνλ πινπξαιηζκφ θαη ηελ εηεξφηεηα, θαηά ηέηνην
ηξφπν, ψζηε ηαπηφρξνλα λα κελ ππνηηκά, ζπκβηβάδεη, πνιχ δε πεξηζζφηεξν λα
εγθαηαιείπεη ηελ απηνζπλεηδεζία ηεο. ηνηρεία κηαο ηέηνηαο ζενινγηθήο ζεψξεζεο
ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο σο αιιεινζεβαζκφο, απνδνρή θαη εηξεληθή ζπλχπαξμε κε
ηελ ζξεζθεπηηθή ή φπνηα άιιε εηεξφηεηα, είλαη δηάζπαξηα κέζα ζηελ Αγία Γξαθή
θαη ζηα παηεξηθά θείκελα. Απαηηείηαη ζαθψο κία άιιε λννηξνπία θαη έλαο άιινο
πξνζαλαηνιηζκφο γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη αμηνπνίεζή ηνπο. Μηα δηαθνξεηηθή
εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε κπνξεί λα αλαδείμεη θαη λα θσηίζεη θαίξηεο πηπρέο ηεο
ζενινγίαο ηεο εηεξφηεηαο. Άιισζηε, ε Οξζφδνμε ζενινγία απφ ηε θχζε ηεο δελ
πξνζπεξλά ηελ ζξεζθεπηηθή εηεξφηεηα, αιιά δηαιέγεηαη κε απηήλ, ρσξίο βεβαίσο
απηφ λα ζεκαίλεη φηη πξνδίδεη ηνλ εαπηφ ηεο.
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Γεληθνί ζθνπνί θαη πξνζαλαηνιηζκνί ηνπ ΜηΘ
Σν ΜηΘ εληάζζεηαη θαη ζπκβάιιεη κε ηνλ ηδηαίηεξν γλσζηηθφ θαη κνξθσηηθφ
ραξαθηήξα ηνπ ζην γεληθφηεξν πιαίζην θαη ζθνπφ ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα, πνπ
δελ είλαη άιινο απφ ηελ νιφπιεπξε, αξκνληθή θαη ηζφξξνπε θαιιηέξγεηα θαη
αλάπηπμε ησλ καζεηψλ θαη ηελ πξνεηνηκαζία γηα ηελ έληαμή ηνπο ζηελ θνηλσλία σο
ειεχζεξσλ θαη ππεχζπλσλ πνιηηψλ.
ην πιαίζην απηφ, νη γεληθνί ζθνπνί ηνπ ΜηΘ θαζνξίδνληαη σο εμήο:
1. Να νηθνδνκήζεη έλα ζηηβαξφ κνξθσηηθφ πιαίζην γλψζεο θαη θαηαλφεζεο ηνπ
Χξηζηηαληζκνχ θαη ηεο Οξζνδνμίαο, σο πλεπκαηηθήο θαη πνιηηηζκηθήο
παξάδνζεο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξψπεο αιιά θαη σο δσληαλήο πεγήο
έκπλεπζεο, πίζηεο, εζηθήο θαη λνεκαηνδφηεζεο γηα ηνλ θφζκν θαη ηνλ
άλζξσπν, ηε δσή θαη ηελ ηζηνξία.
2. Να παξέρεη ζηνπο καζεηέο ηθαλνπνηεηηθή θαηάξηηζε γηα ηε θχζε θαη ην ξφιν
ηνπ ζξεζθεπηηθνχ θαηλνκέλνπ, ζην ζχλνιφ ηνπ θαη ζηηο επηκέξνπο εθθάλζεηο
ηνπ (ηηο ζξεζθείεο ηνπ θφζκνπ), ζεσξψληαο ηεο σο δσληαλή πεγή πίζηεο,
πνιηηηζκνχ θαη εζηθνχ ηξφπνπ δσήο.
3. Να δεκηνπξγήζεη ηηο πξνυπνζέζεηο θαη λα πξνζθέξεη ηηο επθαηξίεο γηα λα
αλαπηχμνπλ νη καζεηέο ηθαλφηεηεο θαη επάξθεηεο -αιιά θαη δηαζέζεηο θαη
ζηάζεηο- πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνλ ζξεζθεπηηθά εγγξάκκαην άλζξσπν,
θαιιηεξγψληαο παξάιιεια ηελ εζηθή θαη θνηλσληθή ηνπ επαηζζεζία.
4. Να πξνάγεη ηε γλσξηκία, ηελ θξηηηθή θαηαλφεζε, ηνλ ζεβαζκφ θαη ηνλ
δηάινγν κεηαμχ αλζξψπσλ κε δηαθνξεηηθέο απφςεηο, αληηιήςεηο ή δεζκεχζεηο
πάλσ ζε δεηήκαηα πίζηεο θαη εζηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ.
5. Να ζπλεηζθέξεη ζηνλ ειεχζεξν θαη ππεχζπλν απηνπξνζδηνξηζκφ ηεο
πξνζσπηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο θαζψο θαη ζηελ νιφπιεπξε (ζξεζθεπηηθή,
γλσζηηθή, πλεπκαηηθή, θνηλσληθή, εζηθή, αηζζεηηθή θαη δεκηνπξγηθή)
αλάπηπμε ησλ καζεηψλ, κέζα απφ ηελ αλαδήηεζε ηνπ λνήκαηνο θαη ηελ
ππαξμηαθή αλακέηξεζε κε ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ κπζηεξίνπ ηεο δσήο.
Οη γεληθνί απηνί ζθνπνί ηνπ ΜηΘ κπνξνχλ λα εμεηδηθεπηνχλ ζηνπο παξαθάησ
επηκέξνπο εθπαηδεπηηθνύο πξνζαλαηνιηζκνύο:
1. ηελ αλάδεημε ησλ νηθνπκεληθψλ αμηψλ ηφζν ηνπ Χξηζηηαληζκνχ φζν θαη
ησλ άιισλ ζξεζθεηψλ ηνπ θφζκνπ
2. ηε δηεξεχλεζε πηπρψλ θαη φςεσλ ηεο ηνπηθήο ζξεζθεπηηθήο ηζηνξίαο
θαη παξάδνζεο, κε ζηφρν ηε γλψζε, ηε δηαθχιαμε θαη ηελ αλαλέσζε ηεο
ηνπηθήο πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο
3. ηελ εξκελεπηηθή θαη θξηηηθή θαηαλφεζε ησλ δνγκαηηθψλ, ιαηξεπηηθψλ,
ππαξμηαθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ εθθξάζεσλ ηεο Οξζφδνμεο Δθθιεζίαο, ησλ
άιισλ κεγάισλ ρξηζηηαληθψλ νκνινγηψλ, θαζψο θαη άιισλ ζξεζθεπκάησλ
4. ηελ πξνζέγγηζε ηεο ζξεζθεπηηθήο πίζηεο γεληθφηεξα θαη ηνπ Χξηζηηαληζκνχ
ηδηαίηεξα κε πνιιαπιά θξηηήξηα (πνιηηηζκηθά, εζηθά, θνηλσληθά, ηζηνξηθά,
πξνζσπηθά, ζενινγηθά)
5. ηελ απνθσδηθνπνίεζε ηνπ ζξεζθεπηηθνχ ππνβάζξνπ ησλ
πνιηηηζκηθψλ παξαδφζεσλ θαη ηελ αλαγλψξηζε ησλ ζξεζθεπηηθψλ
δηαζηάζεσλ ηνπ ζχγρξνλνπ πνιηηηζκνχ
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6. ηελ θαηαλφεζε ησλ αμηψλ αιιά θαη ησλ αξλεηηθψλ ή επηθίλδπλσλ
εθθξάζεσλ ησλ ζξεζθεηψλ, πνπ απηέο εκπεξηέρνπλ, δηαηεξνχλ ή
ππνβάιινπλ
7. ηελ θαηαλφεζε ηεο επνρήο θαη ησλ αλαγθψλ ηεο θαη ηε κεζεξκελεία ηνπ
ζενινγηθνχ ιφγνπ ζηηο ζχγρξνλεο πνιππνιηηηζκηθέο θνηλσλίεο
8. ηνλ πξνβιεκαηηζκφ θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε απέλαληη ζηα θνηλσληθά
πξνβιήκαηα ηεο επνρήο, ηα ππαξμηαθά εξσηήκαηα θαη ηα εζηθά δηιήκκαηα
ηνπ αλζξψπνπ
9. ηνλ ζεβαζκφ ηνπ δηθαηψκαηνο θάζε αλζξψπνπ
ζηε ζξεζθεπηηθή
ειεπζεξία, ζηελ αλαδήηεζε θαη ζηνλ ζξεζθεπηηθφ απηνπξνζδηνξηζκφ
10. ηελ αλαγλψξηζε θαη ηνλ ζεβαζκφ ζηελ ηδηαίηεξε ζξεζθεπηηθή θαη πνιηηηζηηθή
πξνέιεπζε θαη ζπλάθεηα θάζε καζεηή
11. ηελ αλάπηπμε νηθνινγηθήο ζπλείδεζεο θαη ηνλ ζεβαζκφ ζην θπζηθφ
πεξηβάιινλ
12. ηελ αλζξσπηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο ζξεζθεπηηθήο κάζεζεο, κε ηελ
παξάιιειε αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξεη ε ζχγρξνλε
ηερλνινγία
13. ηελ αλάδεημε ηνπ νιηζηηθνχ θαη κεηακνξθσηηθνχ ραξαθηήξα ηεο
ζξεζθεπηηθήο εθπαίδεπζεο
14.ηε ζεκειίσζε ηεο ζξεζθεπηηθήο εθπαίδεπζεο ζε ζηέξεεο παηδαγσγηθέο
ζεσξήζεηο θαη ζε ζπλερή ελεκέξσζε θαη δηάινγν κε ηηο ζχγρξνλεο
θηινζνθηθέο αληηιήςεηο πεξί γλψζεο
15. ηε ζπλεηζθνξά ηνπ ΜηΘ ζηε δηακφξθσζε καζεηψλ πνπ αλαπηχζζνπλ ζεηηθή
ζηάζε πξνο ηε κάζεζε, εκπηζηνζχλε ζηνλ εαπηφ ηνπο θαη επζχλε γηα ηνλ
θφζκν.
Όπσο γίλεηαη θαλεξφ, ην λέν Π ηνπ ΜηΘ έρεη έλα δηεπξπκέλν νξίδνληα
πξνζαλαηνιηζκνχ πνπ απνζθνπεί ζηε δηακφξθσζε ζξεζθεπηηθά εγγξάκκαησλ
καζεηψλ. Η εζηίαζή ηνπ θηλείηαη, φρη κφλν ζε έλα πξψην επίπεδν επαθήο κε ζθέςεηο,
γλψζεηο θαη ηδέεο, αιιά ζε κηα ζπλνιηθφηεξε ζεψξεζε ζχλδεζεο ηεο γλψζεο κε
ηελ πξάμε πνπ απνζθνπεί ζηελ ππεχζπλε θαη ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηνλ
αγψλα γηα ηε βειηίσζε ηεο δσήο ηνπ θφζκνπ.
Τα πεξηερόκελα ηνπ ΠΣ
Όπσο είλαη θπζηθφ, ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ πεξηερνκέλσλ ελφο Π ζρεηίδνληαη
αθελφο κε ηνλ ηχπν ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη αθεηέξνπ κε ηνπο πξνζαλαηνιηζκνχο θαη
ηνπο ζθνπνχο ηνπ. ην βαζκφ πνπ ην παξφλ Π ζπληζηά έλα Πξφγξακκα δηαδηθαζίαο
κε θαηεχζπλζε ζπλζεηηθή (αλζξσπηζηηθή – θνηλσληθή – ηερλνθξαηηθή), ζηελ επηινγή
ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπ θαη γηα ηνπο ηξεηο θχθινπο ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο
επηρεηξήζεθε κηα ζχλζεζε δηαθφξσλ εηδψλ θξηηεξίσλ.
Πην ζπγθεθξηκέλα, επηιέρζεθαλ πεξηερφκελα ηα νπνία:
- είλαη ζεκειηψδε γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ Χξηζηηαληζκνχ θαη άιισλ ζξεζθεηψλ
- ελζαξξχλνπλ ηνπο καζεηέο λα εξκελεχνπλ ηα θαηλφκελα ηνπ πνιηηηζκνχ,
εληφο ηνπ νπνίνπ δνπλ
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έρνπλ ρξεζηκφηεηα γηα ηελ ηδησηηθή θαη δεκφζηα δσή ησλ καζεηψλ
πξνάγνπλ ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο απαξαίηεηεο γηα λα δήζνπλ δεκηνπξγηθά
ζην παξφλ θαη ην κέιινλ ηνπο
- πξνθαινχλ ελδηαθέξνλ θαη επραξίζηεζε ζηνπο καζεηέο
- ζπλδένληαη κε ηα άιια γλσζηηθά αληηθείκελα
- ζπκβάιινπλ ζηελ πεξαηηέξσ κάζεζε
- ιεηηνπξγνχλ παξαδεηγκαηηθά
- είλαη ζεκαληηθά εληφο ηνπ πιέγκαηνο ηεο ζενινγηθήο επηζηήκεο.
Όπσο γίλεηαη θαλεξφ, ηα πεξηερφκελα επηιέγνληαη κε βαζηθφ θξηηήξην ηε ζθνπηά ηνπ
καζεηή θαη δεπηεξεπφλησο ηελ απαίηεζε γηα εμαληιεηηθή θάιπςε ηνπ ζπλφινπ ηνπ
ζενινγηθνχ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Πξφθεηηαη γηα άιιε κηα ζεκειηψδε θαηλνηνκία,
θαζψο κέρξη ηψξα ζηελ Διιάδα ηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα ηνπ ΜηΘ -φπσο
άιισζηε θαη θάζε καζήκαηνο- ηαπηίδνληαλ κε ηα πεξηερφκελά ηνπο· βαζηθφ δε
θξηηήξην επηινγήο ηνπο ήηαλ ε πιεξφηεηα ηεο παξνπζίαζήο ηνπο ζχκθσλα κε ηε
ζπζηεκαηηθή απαίηεζε ηεο αθαδεκατθήο ζενινγίαο. Όια απηά βέβαηα, κε θαλέλα
ηξφπν δελ ζεκαίλνπλ πσο ζην λέν Π δελ ππάξρεη έλα ζψκα γλψζεσλ πνπ ρξεηάδεηαη
λα απνθηεζεί· φ,ηη ππνγξακκίδεηαη είλαη ε πξνηεξαηφηεηα ηεο «ιεηηνπξγηθήο» ζρέζεο
αλάκεζα ζηνλ καζεηή θαη ηε ζξεζθεπηηθή γλψζε.
Μηα εμίζνπ βαζηθή θαηλνηνκία πνπ αθνξά ζηα πεξηερφκελα ηνπ λένπ Π, είλαη
ε αλάπηπμε ηωλ ζεκάηωλ πάλω ζε έλαλ ηζηνξηθό θακβά πνπ απαξηίδεηαη απφ ηα
γεγνλφηα ηεο πξψηεο Χξηζηηαληθήο Δθθιεζίαο ζην Β΄ θχθιν θαη απφ ζεκαληηθά
ηζηνξηθά-ζξεζθεπηηθά γεγνλφηα ζην Γ΄ θχθιν. Γελ πξφθεηηαη βέβαηα γηα ηελ θιαζηθή
ζεψξεζε ηεο Δθθιεζηαζηηθήο Ιζηνξίαο, κε ηελ παξάζεζε γεγνλφησλ θαη
ιεπηνκεξεηψλ πνπ ζπρλά δελ ελδηαθέξνπλ ηνπο καζεηέο. Οη καζεηέο ζην λέν Π
πξνζεγγίδνπλ ην ζξεζθεπηηθφ «άιιν, άιινηε θαη αιινχ», φρη γηα λα
απνκλεκνλεχζνπλ πιεξνθνξίεο, αιιά γηα λα δηαιερζνχλ πξνζσπηθά καδί ηνπ· κε
έκθαζε ζηελ εξκελεία θαη ηελ θξηηηθή θαηαλφεζε, ζηελ άξλεζε εχθνισλ
ζπκπεξαζκάησλ θαη ζηελ επνηθνδνκεηηθή ιεηηνπξγία κηαο κάζεζεο κε ζηφρν ηελ
αλακέηξεζε κε ην λφεκα. Ση θεξδίδνπκε ινηπφλ δηαηεξψληαο ηελ ηζηνξηθή αθνινπζία
ζηα πεξηερφκελα ηνπ ΜηΘ;
 Έλα επίπεδν ζπζηεκαηηθφηεηαο ησλ γλψζεσλ, πνπ θαίλεηαη απαξαίηεηε γηα
ηελ πεξαηηέξσ δεκηνπξγηθή επεμεξγαζία ησλ ζξεζθεπηηθψλ ζεκάησλ/
δεηεκάησλ.
 Μέζα ζηελ ηζηνξία απνθαιχθζεθαλ, αλαδείρζεθαλ θαη δηακνξθψζεθαλ νη
κεγάιεο αιήζεηεο-πξνηάζεηο ηνπ Χξηζηηαληζκνχ, φπσο άιισζηε θαη θάζε
ζξεζθείαο, θαη κέζα ζε απηήλ έγηλαλ πξάμε θαη δσή. Οη καζεηέο ινηπφλ
θαινχληαη λα επεμεξγαζηνχλ θαη λα θξίλνπλ, φρη απιψο ηδέεο θαη ζεσξίεο,
αιιά ηα ζπγθεθξηκέλα γεγνλφηα θαη ηηο πξάμεηο εληφο ησλ νπνίσλ απηέο
αλαπηχρζεθαλ.
 Οη καζεηέο εξγάδνληαη ζε έλα δηεπξπκέλν γλσζηηθφ πεξηβάιινλ, είηε απηφ
αθνξά ηζηνξηθέο πεξηφδνπο θαη πνιηηηζκνχο είηε πνηθίιεο ηζηνξηθέο πεγέο, κε
ζπλέπεηα ην δηδαθηηθφ πιηθφ λα πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ αλζξψπηλσλ
δξαζηεξηνηήησλ. Έηζη, αθελφο, θαηαλννχλ ηε δηαρξνληθφηεηα ησλ κεγάισλ
-
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θαη θξίζηκσλ δεηεκάησλ πνπ απαζρνινχλ ηνλ Χξηζηηαληζκφ θαη ηηο ζξεζθείεο
ηνπ θφζκνπ θαη, αθεηέξνπ, ηε δνκηθή θαη επνηθνδνκεηηθή «ιεηηνπξγία» ηεο
ζξεζθείαο ζηε δσή θαη ηνλ πνιηηηζκφ.
ηα ηζηνξηθά γεγνλφηα αλαδεηθλχνληαη άλζξσπνη πνπ βίσζαλ ηα ζξεζθεπηηθά
πξνβιήκαηα/δεηήκαηα θαη έδσζαλ ηηο δηθέο ηνπο απαληήζεηο. Οη καζεηέο
ζπλαληνχλ απηνχο ηνπο αλζξψπνπο θαη «ζπλνκηινχλ» καδί ηνπο, θξίλνπλ θαη
αμηνινγνχλ ηηο επηινγέο ηνπο. «Πεγαίλνληαο» νη καζεηέο πξνο απηή ηε
ζπλάληεζε, κε ηα δηθά ηνπο ζρεηηθά εξσηήκαηα θαη εκπεηξίεο, είλαη ζε ζέζε
λα αδξάμνπλ ηελ νπζία ησλ δεηεκάησλ θαη λα ζπλαηζζαλζνχλ ηε ζεκαζία
ησλ απαληήζεσλ θαη ηηο επηπηψζεηο κηαο πηζαλήο εθαξκνγήο ηνπο -ηφηε θαη
ηψξα.
Πξνρσξψληαο ζηαδηαθά απφ ηελ ηζηνξία σο αθήγεζε ζηελ ηζηνξία σο
πξφβιεκα, θαη κε ηε δηαινγηθή νξγάλσζε ησλ ΘΔ γχξσ απφ κεγάια
ζξεζθεπηηθά πξνβιήκαηα/εξσηήκαηα πνπ απαζρφιεζαλ θαη απαζρνινχλ
πνιινχο αλζξψπνπο, νη καζεηέο απνθηνχλ ζπλαίζζεζε ηεο ζπλέρεηαο, ηεο
ζεκαζίαο θαη ηεο επίδξαζεο ηνπ παξειζφληνο ζην παξφλ. Πξνζιακβάλνπλ
θξηηηθά ην παξειζφλ θαη ην ζπλδένπλ κε ην παξφλ κέζσ ηεο αλαγλψξηζεο
αηηίσλ θαη θηλήηξσλ, ηεο ζχγθξηζεο πνιηηηζκψλ, επνρψλ, ζπιινγηθψλ
ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ θαη ηεο ζπλεηδεηνπνίεζεο κεηαβνιψλ θαη
αληηλνκηψλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ε ζξεζθεπηηθή γλψζε απνζπλδέεηαη απφ
ηδενινγηθέο ρξήζεηο ή πεηξαζκνχο ρεηξαγψγεζεο θαη αλαθηά ηνλ πεξηπεηεηψδε
ραξαθηήξα ηεο.
Οη καζεηέο -αλάινγα κε ηηο πεγέο πνπ κειεηνχλ- έρνπλ ηε δπλαηφηεηα είηε λα
ζπλζέηνπλ γεληθεχνληαο εξσηήκαηα θαη απαληήζεηο είηε λα αλαιχνπλ
εμεηδηθεχνληαο ζε πεξηπηψζεηο κε ηηο νπνίεο αλαπηχζζνπλ έλαλ πην
πξνζσπηθφ δηάινγν κε βάζε ηηο δηθέο ηνπο εκπεηξίεο. Δίηε έηζη είηε αιιηψο,
θηλνχληαη ζηελ πξννπηηθή κηαο ππαξμηαθήο πξνζέγγηζεο ησλ ππξεληθψλ
αμηψλ ηεο ζξεζθείαο.
Μέζα απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο αθήγεζεο -ηδηαίηεξα γηα ηνπο καζεηέο ηεο
Πξσηνβάζκηαο- νη καζεηέο ελζαξξχλνληαη λα θαληαζηνχλ, λα επηλνήζνπλ, λα
ζηνραζηνχλ θαη λα νηθνδνκήζνπλ ηε γλψζε. Άιισζηε νη ζξεζθεπηηθέο
αθεγήζεηο κε ηελ αξρεηππηθή θαη δηαρξνληθή ηνπο ιεηηνπξγία είλαη απηέο πνπ
δηακνξθψλνπλ ζπρλά θαηαιπηηθά εθείλα ηα ηφζν θξίζηκα «θαινχπηα» γηα ηηο
εκπεηξίεο
Γεκηνπξγνχλ λνεηηθά ζρήκαηα αηηηφηεηαο θαη εξκελείαο ησλ γεγνλφησλ, ησλ
ζηάζεσλ θαη ησλ ηδεψλ.
Απνθηνχλ ηελ απαξαίηεηε ηθαλφηεηα ρξήζεο ησλ πεγψλ -θεηκεληθψλ,
εηθαζηηθψλ θ.α.
Γνπιεχνληαο κε ηέηνηνπο ηξφπνπο ην ηζηνξηθφ πιηθφ νη καζεηέο
ζπλεηδεηνπνηνχλ ηε γφληκε δπζθνιία ησλ θξίζεσλ αιιά θαη ηελ επηθίλδπλε
επθνιία ησλ πξνθαηαιήςεσλ. ηαδηαθά ζα αλαγλσξίδνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα
λα αθνχλ θαη λα ζέβνληαη ηηο γλψκεο ησλ άιισλ· λα δηακνξθψλνπλ δειαδή
κηα δηαλνεηηθή εζηθή.
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Άιιε κηα ζεκειηψδεο θαηλνηνκία σο πξνο ηελ επηινγή ησλ πεξηερνκέλσλ είλαη
ην άλνηγκα γλωξηκίαο κε ηηο ζξεζθείεο ηνπ θόζκνπ. Η αλαθνξά ζε ζηνηρεία άιισλ
ζξεζθεπηηθψλ παξαδφζεσλ είλαη νξγαληθά εληαγκέλε ζηηο δηάθνξεο πηπρέο ησλ
Βαζηθψλ Θεκάησλ ηνπ λένπ Π, γίλεηαη κε ηξφπν θξηηηθφ θαη εξκελεπηηθφ, ψζηε λα
ζπληειέζεη ζην ζξεζθεπηηθφ γξακκαηηζκφ αιιά θαη ζηνλ ζεβαζκφ ηεο ζξεζθεπηηθήο
εηεξφηεηαο.
Γνκή θαη δηάξζξωζε ηνπ λένπ ΠΣ
Σν πξψην ζεκειηψδεο ελδηαθέξνλ πνπ ζπληζηά ηελ ζξεζθεπηηθή γλψζε ζην
ΜηΘ κάο νδεγεί ζε κηα εκπεηξηθή πξνζέγγηζε· απηφ δειαδή πνπ ελδηαθέξεη ηνλ
καζεηή είλαη λα κπνξεί λα απαληάεη ζε εξσηήζεηο, λα γλσξίδεη θαλφλεο θαη λφκνπο
πνπ δηέπνπλ ην ζπγθεθξηκέλν γλσζηηθφ αληηθείκελν. ηελ πεξίπησζε απηή κπνξνχκε
λα πνχκε φηη ν καζεηήο ζηέθεηαη «έμσ» απφ ην αληηθείκελν θαη ηδηαίηεξα σο πξνο ην
ΜηΘ, ελδηαθέξεηαη λα κάζεη δηάθνξα δεδνκέλα γχξσ απφ ηε γιψζζα, ηνπο
ζπκβνιηθνχο θψδηθεο, ηνπο θαλφλεο θαη ηηο εθαξκνγέο ηνπο ζε θάζε ζξεζθεία.
Σν δεχηεξν ελδηαθέξνλ ζρεηίδεηαη κε ηελ εζσηεξηθή ιεηηνπξγία ηεο
ζπγθεθξηκέλεο επηζηήκεο, πνπ νδεγεί ζε έλαλ εξκελεπηηθό ηύπν γλώζεο. ε απηή
ηελ πεξίπησζε, ν καζεηήο ζέιεη λα θαηαλνήζεη, λα επηρεηξήζεη ζπλδέζεηο αλάκεζα
ζηα πξάγκαηα· εηζέξρεηαη, δειαδή, «εληφο» ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ.
πγθεθξηκέλα, σο πξνο ην ΜηΘ ν καζεηήο ελδηαθέξεηαη λα γλσξίζεη ηη ζεκαίλεη θαη
πψο ζπλδέεηαη θαη επεξεάδεη κηα ζπγθεθξηκέλε ζενινγηθή ζεψξεζε ή ζξεζθεία ηελ
πξνζσπηθή θαη θνηλσληθή νξγάλσζε ηνπ βίνπ ησλ πηζηψλ ηεο, αιιά θαη ηε ζρέζε ησλ
ηειεπηαίσλ κε ηνπο πηζηνχο άιισλ ζξεζθεηψλ ή κε ηνπο ζξεζθεπηηθά αδηάθνξνπο
ζπλαλζξψπνπο ηνπο.
ην ηξίην ελδηαθέξνλ γηα ηελ γλψζε κπνξνχκε λα αλαγλσξίζνπκε φ,ηη, πάλσ
θαη πέξα απφ ηελ ηερληθή θαη εξκελεπηηθή θαηαλφεζε, ππάξρεη θαη έλα ελδηαθέξνλ
ηνπ καζεηή, ηνπ θάζε καζεηή, γηα κηα αλαδήηεζε απηνχ πνπ νξίδεη σο
«ρεηξαθέηεζε». Οη άλζξσπνη ιαρηαξνχλ λα είλαη ειεχζεξνη, λα δηακνξθψλνπλ ηηο
δηθέο ηνπο γλψκεο, λα ζθέθηνληαη θαη λα απνθαζίδνπλ νη ίδηνη γηα ηνλ εαπηφ ηνπο. Η
γλψζε είλαη αιεζηλή, φηαλ καο ειεπζεξψλεη απφ φ,ηη νλνκάδεηαη «πξφζδεζε ζην
παξειζφλ». Χσξίο απηφ ην «ρεηξαθεηηθφ ελδηαθέξνλ», νη «αιήζεηεο» νπνηαζδήπνηε
επηζηήκεο θαη γλψζεο ιεηηνπξγνχλ ζηαηηθά θαη ελδερνκέλσο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα
πνηθηιφηξνπε ρεηξαγψγεζε. Ο ηξφπνο γλψζεο πνπ ππεξεηεί θαη θαιιηεξγεί ην
ρεηξαθεηηθφ ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ είλαη ν θξηηηθόο ή ν απηνζηνραζηηθόο ηξόπνο.
ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ν καζεηήο ζα επηβεβαηψζεη φηη ε επηζηήκε ηνικά, επηλνεί
θαη ειεπζεξψλεη. Αθφκε πεξηζζφηεξν, φηη ε ίδηα ε καζεζηαθή δηεξγαζία δελ είλαη κηα
ηερληθή πξνκειεηεκέλεο παγίδεπζεο – κε ρεηξαγσγνχκελν ηνλ ίδην ηνλ καζεηή– αιιά
κηα αλνηθηή δηεξγαζία φπνπ ε θξηηηθή ηνπ ηθαλφηεηα είλαη πξαγκαηηθά δσληαλή. ε
απηφ ην αλνηρηφ πεξηβάιινλ ν καζεηήο πξνζέξρεηαη γηα λα αλαξσηεζεί γηα ηελ αμία
νπνηαζδήπνηε πιεπξάο ηεο ζενινγηθήο γλψζεο ή ηεο ζξεζθείαο πνπ κειεηά, ψζηε λα
είλαη βέβαηνο φηη ζρεκαηίδεη κηα πξαγκαηηθά αθξηβνδίθαηε εηθφλα ηεο. ε κηα ηέηνηα
πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο, νη ζπλεζηζκέλεο κεζνδνινγίεο ή αθφκε θαη ε αλνηθηή
ζπδήηεζε είλαη απιψο αλεπαξθείο. Χξεηάδεηαη βαζεηά θαιιηέξγεηα γηα λα θαηαθέξεη ν
καζεηήο λα δηακνξθψζεη κηα πξαγκαηηθά δηθή ηνπ άπνςε, αιιά θαη αληη–άπνςε, λα
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«δηαβάζεη» ζε εχξνο θαη βάζνο ην δήηεκα πνπ ηνλ απαζρνιεί, λα βγεη έμσ ζηνλ
θφζκν θαη λα δηεξεπλήζεη εμεηαζηηθά αλζξψπνπο πνπ εκπιέθνληαη πξνζσπηθά κε φ,ηη
κειεηά. Κακηά απφδεημε δελ γίλεηαη απνδεθηή κε «ειαθξηά θαξδηά», ηίπνηε δελ
ζεσξείηαη
δεδνκέλν,
θακηά
εμνπζία
δελ
είλαη
ππεξάλσ
θξηηηθήο,
ζπκπεξηιακβαλφκελεο θαη ηεο απζεληίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ.
Η πξφηαζή γηα ην λέν Πξφγξακκα πνδψλ ηνπ ΜηΘ θηλείηαη ζηελ
θαηεχζπλζε, αθελφο, ηνπ ζξεζθεπηηθνχ γξακκαηηζκνχ ησλ καζεηψλ θαη, αθεηέξνπ,
ηεο θξηηηθήο εθπαίδεπζεο πνπ νδεγεί ζηε ρεηξαθέηεζε θαη ζηελ αιιαγή. Άιισζηε,
κέζα απφ κηα ηέηνηα θξηηηθή πξνζέγγηζε ε εθπαίδεπζε κπνξεί λα απνθηά κηα
πξαγκαηηθά εζηθή δηάζηαζε. Καζψο γίλεηαη πξνθαλέο, πξνηείλνπκε έλα Π ην νπνίν
ζεκειηψλεηαη ζηε ζρέζε ηνπ κε ηνλ ιφγν θαη ηελ εξκελεία ηνπ, ζηνρεχεη ζην λα
νηθνδνκήζεη ινγηθά ηελ ζξεζθεπηηθή αγσγή ησλ παηδηψλ θαη ησλ εθήβσλ κέζα απφ
ηελ θαηαλφεζε, ηελ εξκελεία θαη ηελ θξηηηθή, θαη δη’ απηνχ λα ζπκβάιεη ζηελ
πξνζσπηθή θαη ειεχζεξε ινγηθή ζπγθξφηεζή ηνπο, ε νπνία είλαη απαξαίηεηε
πξνυπφζεζε γηα ηελ ελ γέλεη πξνζσπηθή, θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμή
ηνπο.
Η ζεκειίσζε θαη ε θιηκαθνχκελε αλά βαζκίδα αλάπηπμε ηνπ ΜηΘ σο κηα
ζηαζεξή αλαθνξά ζηελ εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε/δηαπξαγκάηεπζε ηνπ ζενινγηθνχ θαη
ζξεζθεπηηθνχ ιφγνπ θαη ησλ επηκέξνπο παξαζηαηηθψλ, αθεγεκαηηθψλ, ζπκβνιηθψλ,
θαιιηηερληθψλ, εζηθψλ, θνηλσληθψλ ή άιισλ εθθξάζεψλ ηνπ, ελλνείηαη πσο δελ
παξαγλσξίδεη νχηε ππνηηκά δηαζηάζεηο, φπσο ε εκπεηξία, ε ζπλαηζζεκαηηθή εκπινθή,
ην βίσκα, ε θαληαζία θ.ά., νχηε βέβαηα επηδηψθεη ηε κεηαηξνπή ηνπ ΜηΘ ζε έλα
πεδίν άζθεζεο κηαο ζηείξαο θαη κνλφηξνπεο λνεζηαξρίαο. Αληηζέησο, ζε απηή ηε λέα
πξννπηηθή ηνπ, ην Π αλαδεηθλχνληαο θαη αμηνπνηψληαο ηνλ εξκελεπηηθφ ιφγν σο ην
ζπλεθηηθφ ηζηφ γηα ηε ζθέςε, ηε θαληαζία, ην αίζζεκα θαη ηελ έθθξαζε, επηηξέπεη
ζην ΜηΘ λα ππεξεηήζεη ηε κεηάβαζε ηνπ καζεηή απφ ην αηνκηθφ θξφλεκα ζηνλ
θνηλφ ιφγν θαη απφ ην γξάκκα ζην πλεχκα ησλ ζξεζθεηψλ, δειαδή ζην ππαξμηαθφ,
ιαηξεπηηθφ, θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ αμηαθφ ηνπο αληίθξηζκα – εθεί φπνπ κνξθή
(έθθξαζε) θαη πεξηερφκελν (ζθέςε, θαληαζία, αίζζεκα) ζπλπθαίλνληαη ζε έλα εληαίν
θαη αδηάζπαζην ζχλνιν. Σαπηφρξνλα, ζηελ ίδηα πξννπηηθή, ην ΜηΘ νδεγεί ην καζεηή
ζε κηα θξηηηθή θαηαλφεζε ησλ ζεκεξηλψλ πξνβιεκάησλ ηνπ αλζξψπνπ θαη ησλ
ζπγρξφλσλ θνηλσληψλ θαη ηνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ή ηα θαηάιιεια εξγαιεία θαη ηηο
γλψζεηο γηα έλαλ πιεξέζηεξν θαη γη' απηφ πην επνηθνδνκεηηθφ δηάινγν κε απηά.
Με βάζε, ινηπφλ, ηελ πξννπηηθή απηή θαη ιακβάλνληαο ζνβαξά ππφςε ηελ
ειηθηαθή ηδηαηηεξφηεηα ησλ καζεηψλ, πξνηείλνπκε κηα ζηαδηαθή κεηάβαζε ζηνλ
ηξφπν πξνζέγγηζεο ησλ ζεκαηηθψλ αμφλσλ ηνπ ΜηΘ σο εμήο:
Νεπηαγωγείν θαη Γεκνηηθό – Ο θόζκνο ηεο Θξεζθείαο
Πξφθεηηαη γηα ηελ ζξεζθεία απηή θαζεαπηή, δειαδή, γηα ηελ ζηαδηαθή
ραξηνγξάθεζε θαη αλαγλψξηζε ησλ βαζηθψλ εμσηεξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο. ηελ
βαζκίδα απηή παξέρνληαη αθεγεκαηηθά ζηνηρεία γχξσ απφ ηα πξόζωπα, ηα έζηκα, ηα
ζύκβνια, ηηο παξαδόζεηο, ηελ ηζηνξία, ηα κλεκεία, ηελ θνηλωληθή θαη πνιηηηζηηθή δωή
ησλ ζξεζθεπηηθψλ παξαδφζεσλ. Η πνξεία απηή έρεη σο αθεηεξία ηελ νξζφδνμε
ζξεζθεπηηθή παξάδνζε ηνπ ηφπνπ θαη θαηφπηλ αλνίγεηαη ζηνλ ζξεζθεπηηθφ νξίδνληα
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νιφθιεξνπ ηνπ θφζκνπ. Ιδηαίηεξα σο πξνο ηελ Γ΄ θαη Γ΄ ηάμε είλαη αλάγθε λα
πξνζιακβάλεη ηα ελδηαθέξνληα, ηηο πξνζιακβάλνπζεο έλλνηεο, παξαζηάζεηο θαη
εηθφλεο ησλ παηδηψλ, λα έρεη παηγληψδε θαη ζπκκεηνρηθφ ραξαθηήξα θαη λα απαληά
ζηα εξσηήκαηα απηήο ηεο θξίζηκεο ειηθίαο ζηελ πξψηε θαη θαζνξηζηηθή επαθή ηεο
κε ηελ ζρνιηθή ζξεζθεπηηθή αγσγή. Σν ίδην ζα κπνξνχζε λα ηζρχζεη ελ κέξεη θαη ζηηο
δχν ηειεπηαίεο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ. Η θαηαλφεζε ηνπ ρξφλνπ, ηεο επζχλεο, ε
ζεκαζία ησλ ζρέζεσλ θαη ησλ θαλφλσλ θ.ά. ζηνηρεία ηεο πξνεθεβηθήο απηήο ειηθίαο,
δηεπθνιχλεη ηελ αλαθάιπςε θαη πξνζέγγηζε θεηκέλωλ, κλεκείωλ, πξνζώπωλ, ηόπωλ
θαη γεγνλόηωλ. Δδψ, φκσο, ρξεηάδεηαη λα πξνζηεζνχλ θαηάιιεια πξνζαξκνζκέλα γηα
ηελ βαζκίδα απηή θαη νξηζκέλα ζηνηρεία θαη πεξηερφκελα απφ ηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο
ηνπ Γπκλαζίνπ σο νινθιήξσζε ηνπ Γεκνηηθνχ, αιιά θαη σο εηζαγσγή ζε πην
ζπγθξνηεκέλεο ζεκαηηθέο πεξηνρέο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ ζην Γπκλάζην.

Γπκλάζην – Θξεζθεία θαη Ιζηνξία ωο έθθξαζε Πνιηηηζκνύ
Η ζξεζθεία θαη ν πνιηηηζκφο πνπ παξήγαγε ηζηνξηθά κέζα απφ κηα ακθίδξνκε
δηαδηθαζία: αθελφο έθθξαζεο, καξηπξίαο θαη εξκελείαο ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο
βηψκαηνο ζε κνξθέο επηθνηλσλίαο θαη αθεηέξνπ, αλακέηξεζεο θαη δηαιφγνπ κε ηελ
εθάζηνηε επνρή θαη ηα ζπζηήκαηα–παξαδείγκαηα λνεκαηνδφηεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ
βίνπ. Έηζη, δίλεηαη έκθαζε ζηε δωή, ζηελ ηζηνξία, ζηελ ηέχλε θαη ζηνλ πνιηηηζκό πνπ
ζάξθσζαλ ν Χξηζηηαληζκφο, ηδηαίηεξα ε Οξζνδνμία θαη νη κεγάιεο ζξεζθεπηηθέο
παξαδφζεηο, ελψ γίλεηαη θαη κηα θξηηηθή παξνπζίαζή ηνπο κέζα απφ ζεκειηψδεηο
άμνλεο, φπσο Θεόο, θόζκνο, άλζξωπνο, εζηθή, θνηλωλία, πνιηηηζκόο, ζύγχξνλε δωή.
ηελ Α΄ ηάμε, έρνληαο σο γεληθφηεξν πιαίζην ηελ πξννπηηθή «πνξείαο θαη
αλάπηπμεο» ηνπ ζξεζθεπηηθνχ θαηλνκέλνπ, ζηνηρεία απφ ηελ Παιαηά Γηαζήθε θαη
ηελ Καηλή Γηαζήθε απνηεινχλ ηελ αθεηεξία κηαο γλσξηκίαο κε ηελ Οξζφδνμε θαη
επξχηεξα ρξηζηηαληθή παξάδνζε. Αθνινπζνχλ κηθξέο ελφηεηεο γηα ηα ηεξά θείκελα
ηνπ Ινπδατζκνχ (ξαβηληθέο θαη ηαικνπδηθέο παξαδφζεηο) θαη ηνπ Ιζιάκ, αιιά θαη
νξηζκέλσλ άιισλ ζξεζθεπηηθψλ παξαδφζεσλ πνπ έρνπλ αθεηεξίεο ηεξά ηνπο
θείκελα. ηελ Β΄ ηάμε, θαη ζηελ πξννπηηθή ησλ «ζπγθξνχζεσλ θαη ζπλζέζεσλ»,
δίλεηαη έκθαζε ζηελ ηζηνξία θαη ζηνλ πνιηηηζκφ, αλαηξέπνληαο, φκσο, κε
δεκηνπξγηθφ θαη παηγληψδε ηξφπν ηηο αγθπιψζεηο θαη ηηο δπζθνιίεο κηαο ηζηνξηθήο
θαη πνιηηηζηηθήο χιεο πνπ καζαίλεηαη κε ηνπο ζπκβαηηθνχο ζρνιηθνχο ηξφπνπο. Σν
ζεκαηηθφ απηφ πεδίν εγθεληξίδεηαη ζε έλα δεκηνπξγηθφ εξγαζηήξη ζπκκεηνρηθήο θαη
αλαπαξαζηαηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ πνιηηηζκνχ πνπ ζάξθσζαλ ζηελ ηζηνξία, ε
Οξζνδνμία, ν Χξηζηηαληζκφο ζηε Γχζε θαη νη κεγάιεο ζξεζθεπηηθέο παξαδφζεηο κέζα
απφ ηελ πίζηε, ηε ιαηξεία θαη ηε δσή ηνπο. Σέινο, ζηελ Γ΄ ηάμε, κε πξννπηηθή ηελ
κεηάβαζε απφ ην «ηνπηθφ ζην παγθφζκην», παξνπζηάδνληαη θαη δηεξεπλψληαη θξηηηθά
ζχγρξνλα ζέκαηα ηεο χπαξμεο ηνπ ζξεζθεπηηθνχ θαηλνκέλνπ ζηνλ επξσπατθφ θαη
παγθφζκην ρψξν, ζπνπδαία πξφζσπα, ζέκαηα εζηθήο, θξίζηκα θνηλσληθά θαη
ππαξμηαθά πξνβιήκαηα, αξλεηηθέο φςεηο ηεο ζχγρξνλεο δσήο αιιά θαη πξννπηηθέο
ειπίδαο θαη αιιαγήο θ.ά. ζέκαηα, κέζα απφ ηνπο βαζηθνχο άμνλεο: Θεόο, θόζκνο,
άλζξωπνο, θνηλωλία, πνιηηηζκόο.
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