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Ειςαγωγι
Εν γζνει, όταν ςτθ λογοτεχνία, κοινωνιολογία και πολιτικι αναφερόμαςτε ςτθ κρθςκεία
ζχουμε ωσ ςτόχο να παραπζμψουμε ςε μία ςυλλογι πολιτιςμικϊν διαςτάςεων και οραμάτων
του κόςμου που ςχετίηονται με τθν πνευματικότθτα και με οριςμζνεσ πτυχζσ των θκικϊν
αξιϊν. Οι κρθςκείεσ ζχουν αφθγιςεισ, ςφμβολα, παραδόςεισ, και ιερζσ ιςτορίεσ που ζχουν ωσ
ςκοπό να προςδϊςουν νόθμα ςτθ ηωι ι να εξθγιςουν τθν προζλευςθ τθσ ηωισ ι του
ςφμπαντοσ.
Σχεδόν ςε όλεσ τισ γλϊςςεσ του κόςμου μποροφν να βρεκοφν λζξεισ που ζχουν τθν ίδια
ςθμαςία με τθν Αγγλικι λζξθ «religion» - «κρθςκεία». Ράντωσ, ο τρόποσ που ςυλλαμβάνεται
θ ζννοια μπορεί είναι πολφ διαφορετικόσ και οριςμζνεσ χϊρεσ δεν διακζτουν καμία λζξθ για
τθ κρθςκεία (Αγγλικά | “religion”). Για παράδειγμα, θ Σανςκριτικι λζξθ "dharma", που ςε
κάποιεσ περιπτϊςεισ μεταφράηεται ωσ «κρθςκεία» ςθμαίνει επίςθσ και «νόμοσ». Στθ Νότια
Αςία θ μελζτθ του δικαίου αποτελοφνταν από ζννοιεσ όπωσ επανόρκωςθ μζςω τθσ
ευςζβειασ, τελετουργικά όπωσ και πρακτικζσ παραδόςεισ. Θ Μεςαιωνικι Ιαπωνία είχε
πρωταρχικά μία παρόμοια ταφτιςθ μεταξφ «αυτοκρατορικοφ νόμου» και οικουμενικοφ ι
"Βουδιςτικοφ Νόμου," αλλά αυτά τα δφο αργότερα αποτζλεςαν ανεξάρτθτεσ πθγζσ εξουςίασ.
Το γεγονόσ αυτό οδιγθςε τον Mircea Eliade να παρουςιάςει μία ταυτολογικι εξιγθςθ αυτοφ
που κεωροφμε ωσ ιερό, με τον οριςμό αυτοφ που δεν είναι κοςμικό – αναςτοχαηόμενοι
ςχετικά με τθν χριςθ του όρου «κοςμικό» από αυτόν ϊςτε να περικλείει ό,τι δεν είναι
απολφτωσ μθ-ιερό, κα μποροφςε να ιταν καλφτερο για αυτόν να ορίςει ωσ ιερό ό,τι δεν είναι
μθ-ιερό. Ράντωσ, προτιμά να επεκτείνει τουσ οριςμοφσ των λζξεων κατά βοφλθςθ με ςτόχο
να καταςτιςει τον εαυτό του περιςςότερο ζγκυρο και για να υποκρφψει τθν μθ-ικανότθτά
του να ορίςει πραγματικά τι είναι ιερό (παρότι είναι μάλλον μονάχα ορίςιμο με ταυτολογικό
τρόπο, ωσ κάτι ςχετικό με το αντίκετό του).
Ο ςυνικθσ οριςμόσ τθσ κρθςκείασ αναφζρεται ςε μία “πίςτθ ςε και λατρεία ενόσ
υπερανκρϊπου που ελζγχει τθ δφναμθ, και ειδικότερα ςε ζνα προςωπικό Θεό ι κεοφσ."
(Λεξικό τθσ Οξφόρδθσ). Ράντωσ, ςθμειϊνεται γενικότερα πϊσ αυτόσ ο βαςικόσ οριςμόσ περί
«πίςτθσ ςτο κεό» αποτυγχάνει να ςυλλάβει τθν ποικιλομορφία τθσ κρθςκευτικισ ςκζψθσ και
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εμπειρίασ. Ο Edward Burnett Taylor ορίηει τθ κρθςκεία ςε όρουσ «πίςτθσ ςε πνευματικά
όντα». Σε αυτόν τον οριςμό τίκεται θ άποψθ πϊσ δεν είναι κατάλλθλοσ ο περιοριςμόσ τθσ
ζννοιασ τθσ κρθςκείασ ςτθν πίςτθ ςε μία υπζρτατθ κεότθτα ι ςε μία αναμενόμενθ κρίςθ
μετά κάνατον. Οδθγεί ςτον πικανό αποκλειςμό πολλϊν μορφϊν και εκφράςεων
κρθςκευτικϊν πολιτιςμικϊν διαςτάςεων και ζτςι «ζχει το ελάττωμα πϊσ αναγνωρίηει τθ
κρθςκεία περιςςότερο με ειδικζσ εξελίξεισ παρά με το βακφτερο κίνθτρο που αποτελεί το
υπόβακρό τουσ». Ιςχυρίςτθκε επίςθσ πϊσ θ πίςτθ ςε πνευματικά όντα υφίςταται ςε όλεσ τισ
γνωςτζσ κοινωνίεσ.
Ο κοινωνιολόγοσ Emile Durkheim, ςτο βιβλίο με τίτλο Οι Στοιχειϊδεισ Μορφζσ τθσ
Θρθςκευτικισ Ζωισ, όριςε τθ κρθςκεία ωσ ζνα «ενοποιθμζνο ςφςτθμα πεποικιςεων και
πρακτικϊν που ςχετίηονται με ιερά πράγματα». Με τον όρο ιερά πράγματα εννοοφςε τα
πράγματα που «ιταν απομακρυςμζνα και απαγορευμζνα – πεποικιςεισ και πρακτικζσ που
ςυνενϊνονται ςε μία και μοναδικι θκικι κοινότθτα που ονομάηεται Εκκλθςία, όλων αυτϊν
που τα ακολουκοφν πιςτά». «Τα ιερά πράγματα δεν περιορίηονται, πάντωσ, ςε κεοφσ ι
πνεφματα. Αντικζτωσ, ζνα ιερό πράγμα μπορεί να είναι "ζνασ βράχοσ, ζνα δζντρο, μία πθγι,
ζνα βότςαλο, ζνα κομμάτι ξφλου, ζνα ςπίτι, μία λζξθ, οτιδιποτε μπορεί να είναι ιερό.". Οι
κρθςκευτικζσ πεποικιςεισ, μφκοι, δόγματα, και κρφλοι είναι οι αναπαραςτάςεισ που
εκφράηουν τθ φφςθ αυτϊν των ιερϊν πραγμάτων και των αρετϊν και εξουςιϊν που
αποδίδονται ςε αυτζσ.
Θ ανάπτυξθ τθσ κρθςκείασ ζχει λάβει διαφορετικζσ μορφζσ ςε διαφορετικοφσ
πολιτιςμοφσ. Οριςμζνεσ κρθςκείεσ δίδουν ζμφαςθ ςτθν πίςτθ ενϊ άλλεσ υπερτονίηουν τθν
πρακτικι. Οριςμζνεσ κρθςκείεσ εςτιάηουν ςτθν υποκειμενικι εμπειρία του κρθςκευόμενου
ατόμου ενϊ άλλεσ κεωροφν τισ δραςτθριότθτασ τθσ κρθςκευτικισ κοινότθτασ ωσ τισ πιο
ςθμαντικζσ. Μερικζσ κρθςκείεσ ιςχυρίηονται πϊσ είναι οικουμενικζσ, διατθρϊντασ τθν
πεποίκθςθ πϊσ οι νόμοι και θ κοςμολογία τουσ είναι δεςμευτικζσ για όλουσ, ενϊ άλλεσ ζχουν
ωσ ςκοπό να αςκοφνται μονάχα από μία ςτενά κακοριςμζνθ ι ςτενά τοπικι ομάδα. Σε πολλά
μζρθ θ κρθςκεία ζχει ςυςχετιςτεί με δθμόςιουσ κεςμοφσ όπωσ θ εκπαίδευςθ, τα νοςοκομεία,
θ οικογζνεια, θ κυβζρνθςθ και θ πολιτικι ιεραρχία. Μία ςφγχρονθ ακαδθμαϊκι κεωρία περί
κρθςκείασ, δθλαδι ο κοινωνικόσ κονςτρουκτιβιςμόσ, αναφζρει πϊσ θ κρθςκεία αποτελεί μία
ςφγχρονθ ζννοια που ζχει οριςτεί ςε ςχζςθ με τισ Αβρααμαικζσ κρθςκείεσ και πϊσ κατ’ αυτόν
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τον τρόπο, θ κρθςκεία ωσ ζννοια ζχει εφαρμοςτεί μθ-κατάλλθλα ςε μθ-Δυτικοφσ πολιτιςμοφσ
που δεν βαςίηονται ςε τζτοια ςυςτιματα.
Ζχοντασ ιδθ διερευνιςει τθν πολιτιςμικι και ανκρωπολογικι διάςταςθ τθσ κρθςκείασ,
μποροφμε να υποκζςουμε πϊσ θ πίςτθ είναι μία κατάςταςθ του νου. Ο κακζνασ / θ κακεμία
ζχει πεποικιςεισ ςχετικά με τθ ηωι και τον κόςμο που βιϊνει. Οι αμοιβαίωσ υποςτθρικτικζσ
πεποικιςεισ μπορεί να ςχθματίςουν ςυςτιματα πεποικιςεων, τα οποία μπορεί να είναι
κρθςκευτικά, φιλοςοφικά ι ιδεολογικά.
Σφμφωνα με το Εγχειρίδιο Compass των Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου τθσ
Ευρϊπθσ: “Οι κρθςκείεσ είναι ςυςτιματα πεποικιςεων Οι κρθςκείεσ είναι ςυςτιματα
πεποικιςεων που ςυνδζουν τθν ανκρϊπινθ φφςθ με τθν πνευματικότθτα.”1. Ο ακόλουκοσ
οριςμόσ παρζχει μία καλι επιςκόπθςθ των διαφορετικϊν διαςτάςεων τθσ κρθςκείασ: είναι
μια ςυλλογι πολιτιςμικϊν ςυςτθμάτων, ςυςτθμάτων πεποικιςεων, και κοςμοκεωριϊν που
ςυνδζουν τθν ανκρϊπινθ φφςθ με τθν πνευματικότθτα και, οριςμζνεσ φορζσ, με θκικζσ αξίεσ.
Ρολλζσ κρθςκείεσ ζχουν αφθγιςεισ, ςφμβολα, παραδόςεισ και ιερζσ ιςτορίεσ που ςτοχεφουν
να νοθματοδοτιςουν τθ ηωι ι να εξθγιςουν τθν προζλευςθ αυτισ ι του ςφμπαντοσ. Τείνουν
να αντλοφν τθν θκικι, τθ δεοντολογία, τουσ κρθςκευτικοφσ νόμουσ ι ζναν προτιμϊμενο
τρόπο ηωισ από τισ ιδζεσ τουσ για τον κόςμο και τθν ανκρϊπινθ φφςθ. Ρολλζσ κρθςκείεσ
ζχουν οργανωμζνεσ ςυμπεριφορζσ, ιερατείο, ζναν οριςμό του τι ςυνιςτά προςιλωςθ ι
ςυμμετοχι, λαϊκζσ ςυνάξεισ, τακτικζσ ςυνακροίςεισ ι λειτουργίεσ για λατρευτικοφσ ςκοποφσ
μιασ κεότθτασ ι για προςευχι, ιεροφσ τόπουσ (είτε φυςικοφσ ι αρχιτεκτονικοφσ) ι/και ιερά
κείμενα. Θ πρακτικι μίασ κρθςκείασ μπορεί επίςθσ να περιλαμβάνει κθρφγματα, εορταςμοφσ
μνιμθσ των δραςτθριοτιτων ενόσ κεοφ ι κεϊν, κυςίεσ, φεςτιβάλ, γιορτζσ, ζκςταςθ,
κατιχθςθ, τελετζσ κθδειϊν, τελετζσ γάμων, διαλογιςμό, μουςικι, τζχνθ, χορό, δθμόςιεσ
εκδθλϊςεισ ι άλλεσ πτυχζσ τθσ ανκρϊπινθσ κουλτοφρασ. Ωςτόςο, υπάρχουν παραδείγματα
κρθςκειϊν ςτισ οποίεσ κάποιεσ ι πολλζσ από αυτζσ τισ πτυχζσ δομισ, πίςτθσ ι πρακτικϊν δεν
υπάρχουν. Απλουςτεφοντασ, θ κρθςκεία περιγράφει τθ “ςχζςθ των ανκρϊπινων όντων με
ό,τι κεωροφν ωσ άγιο, ιερό, πνευματικό ι κεϊκό”. Συνοδεφεται ςυνικωσ από μία ςειρά
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οργανωμζνων πρακτικϊν οι οποίεσ καλλιεργοφν μία κοινότθτα ανκρϊπων που μοιράηονται
αυτι τθν πίςτθ.
Ππωσ ςυηθτικθκε παραπάνω, θ πίςτθ είναι ζνασ ευρφτεροσ όροσ και περιλαμβάνει επίςθσ
«πεποικιςεισ οι οποίεσ απορρίπτουν μία διάςταςθ φπαρξθσ πζραν αυτοφ του κόςμου». Οι
κρθςκείεσ όπωσ και ζτερα ςυςτιματα πεποικιςεων ςτο περιβάλλον μασ επιδροφν ςτθν
ταυτότθτά μασ, ανεξαρτιτωσ εάν κεωροφμε τουσ εαυτοφσ μασ κρθςκευόμενουσ ι
πνευματικοφσ ι όχι. Ταυτοχρόνωσ, άλλα τμιματα τθσ ταυτότθτάσ μασ, τθσ ιςτορίασ μασ, τθσ
προςζγγιςισ μασ προσ άλλεσ κρθςκείεσ και ομάδεσ που κεωροφνται «διαφορετικζσ» κα
επθρεάςουν τον τρόπο που ερμθνεφουμε αυτι τθ κρθςκεία ι το ςφςτθμα πεποίκθςθσ. Αυτόσ
ο οριςμόσ κα πρζπει να βρίςκεται ςφμφωνοσ με τθν πλειονότθτα των πιςτϊν και μθ-πιςτϊν,
ακόμθ, ακόμθ και εάν θ «νοθτικι κατάςταςθ» όςων δθλϊνουν «ακεϊςτζσ» ι «αγνωςτικιςτζσ»
ποικίλλει και δεν είναι εφκολο να προςδιοριςτεί, περιζχοντασ διαφορετικζσ και πολλζσ
κατθγορίεσ και ιδζεσ.
Θεωρϊντασ τθ κρθςκεία ωσ μία “νοθτικι κατάςταςθ” και ζχοντασ δθλϊςει το δικαίωμα
ζκφραςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εςωτερικισ φφςθσ των ανκρϊπων, το ηιτθμα είναι εάν είναι
δυνατόν ι χριςιμο να διδάςκεται κρθςκεία. Το Νοζμβριο του 2007 ο ΟΑΣΕ εξζδωςε τισ
«Κατευκυντιριεσ Αρχζσ του Toledo για τθ Διδαςκαλία ςχετικά με Θρθςκεία και Ρεποικιςεισ
ςτα Δθμόςια Σχολεία» (ISBN 83-60190-48-8). Αυτζσ εκπονικθκαν από το πάνελ
εμπειρογνωμόνων του ςχετικά με τθν ελευκερία κρθςκείασ ι πεποίκθςθσ. Συμπζραναν πϊσ
θ Διδαςκαλία ςχετικά με κρθςκείεσ και πεποικιςεισ μπορεί να προςαρμοςτεί ϊςτε να λάβει
υπόψθ τθσ τισ ανάγκεσ διαφορετικϊν εκνικϊν και τοπικϊν ςχολικϊν ςυςτθμάτων και
παραδόςεων. Θ διδαςκαλία ςχετικά με κρθςκεία και πεποικιςεισ αποτελεί μία ςθμαντικι
ευκφνθ των ςχολείων, τα οποία κα πρζπει να προετοιμάηουν τουσ νζουσ ανκρϊπουσ για τθ
ηωι ςε μία πλουραλιςτικι κοινωνία. Ράντωσ, ο τρόποσ με τον οποίο λαμβάνει χϊρα αυτι θ
διδαςκαλία ςτα ςχολεία δεν κα πρζπει να υποβακμίηει ι να παραγνωρίηει τον κρίςιμο ρόλο
των οικογενειϊν και των κρθςκευτικϊν οργανϊςεων ι των οργανϊςεων πιςτϊν. Οι
οικογζνειεσ, ςε ςυνδυαςμό με τισ κρθςκευτικζσ κοινότθτεσ ι τισ κοινότθτεσ των πιςτϊν, είναι
υπεφκυνεσ για τθν θκικι εκπαίδευςθ των μελλοντικϊν γενεϊν. Συνεργαηόμενεσ, οι
οικογζνειεσ, οι κρθςκευτικζσ οργανϊςεισ και οι οργανϊςεισ πιςτϊν, όπωσ και τα Σχολεία
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μποροφν να προάγουν τθν αλλθλοκατανόθςθ μζςω τθσ εκμάκθςθσ του ςεβαςμοφ για τα
δικαιϊματα των άλλων.

Λόγοι για τθ Διδαςκαλία ςχετικά με Θρθςκείεσ και Ρεποικιςεισ
Υφίςτανται αρκετοί πειςτικοί λόγοι για τθ διδαςκαλία ςχετικά με κρθςκείεσ και
πεποικιςεισ, όλοι εκ των οποίων ενιςχφονται όταν αυτόσ ο τφποσ διδαςκαλίασ λαμβάνει
χϊρα ςτο πλαίςιο τθσ δζςμευςθσ ςτθ κρθςκευτικι ελευκερία και τα ανκρϊπινα δικαιϊματα.
Αυτοί περιλαμβάνουν:
 Οι κρθςκείεσ και οι πεποικιςεισ είναι ςθμαντικζσ δυνάμεισ ςτισ ηωζσ των ατόμων και των
κοινοτιτων και ζτςι είναι εξαιρετικά ςθμαντικζσ για τθν κοινωνία ςυνολικότερα. Θ
κατανόθςθ αυτϊν των πεποικιςεων είναι απαραίτθτθ εάν κζλουν οι άνκρωποι να
κατανοιςουν ο ζνασ τον άλλο εντόσ των ποικιλόμορφων κοινωνιϊν μασ, και επίςθσ εάν
πρόκειται να εκτιμιςουν τθ ςθμαςία των δικαιωμάτων που τουσ προςτατεφουν.
 Θ εκμάκθςθ ςχετικά με κρθςκείεσ και πεποικιςεισ ςυμβάλει ςτθ διαμόρφωςθ και
ανάπτυξθ τθσ αυτό- κατανόθςθσ, ςυμπεριλαμβάνοντασ μία βακφτερθ εκτίμθςθ τθσ
κρθςκείασ ι πεποίκθςθσ του ίδιου του ατόμου. Θ μελζτθ ςχετικά με κρθςκείεσ και
πεποικιςεισ επεκτείνει τουσ νοθτικοφσ ορίηοντεσ των μακθτϊν με ερωτιματα ςχετικά με το
νόθμα και ςκοπό και εκκζτει τουσ μακθτζσ / τισ μακιτριεσ ςε κρίςιμα δεοντολογικά ηθτιματα
που τζκθκαν από τθν ανκρωπότθτα κακ’ όλθ τθν πορεία τθσ ιςτορίασ
 Μεγάλο μζροσ τθσ ιςτορίασ, τθσ λογοτεχνίασ και πολιτιςμοφ είναι ακατανόθτθ δίχωσ τθ
γνϊςθ των κρθςκειϊν και των πεποικιςεων. Ζτςι θ μελζτθ ςχετικά με κρθςκείεσ και
πεποικιςεισ ςυνιςτά ζνα κεμελιϊδεσ τμιμα μίασ ολοκλθρωμζνθσ εκπαίδευςθσ. Θ εκμάκθςθ
ςχετικά με κρθςκείεσ και πεποικιςεισ διαμορφϊνει τμιμα του αποκζματοσ εκπαίδευςθσ του
ατόμου, διευρφνει τουσ ορίηοντεσ του και εμβακφνει τθν κατανόθςι του αναφορικά με τισ
πολυπλοκότθτεσ τόςο του παρελκόντοσ όςο και του παρόντοσ.
 Θ γνϊςθ ςχετικά με κρθςκείεσ και πεποικιςεισ μπορεί να βοθκιςει ςτθν προαγωγι μίασ
ςυμπεριφοράσ ςεβαςμοφ και να ενιςχφςει τθν κοινωνικι ςυνοχι. Υπό αυτι τθν ζννοια, όλα
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τα μζλθ τθσ κοινωνίασ, ανεξαρτιτωσ των δικϊν τουσ πεποικιςεων, επωφελοφνται από τθν
γνϊςθ ςχετικά με τα κρθςκευτικά ςυςτιματα και τα ςυςτιματα πεποικιςεων των άλλων2.
Είναι προφανζσ πϊσ θ Θρθςκεία μπορεί να κεωρθκεί ωσ ζνασ από τουσ παράγοντεσ που
ςχετίηονται περιςςότερο με τισ ςυγκροφςεισ ανά τον κόςμο. Πμωσ, είναι εξίςου εμφανισ ο
τρόποσ με τον οποίο θ Θρθςκεία αποτελεί τθν θκικι αναφορά για διςεκατομμφρια
ανκρϊπουσ ςτον Κόςμο και κεωρείται ωσ ο κφριοσ παράγοντασ μίασ πολιτιςμικισ ταυτότθτασ
θ οποία μζςω τθσ κοινισ πίςτθσ μπορεί να φζρει κοντά φυλετικά και γεωγραφικά
διαφοροποιθμζνεσ κοινότθτεσ. Θ ίδια θ λζξθ Religion (Θρθςκεία) προζρχεται από τθν
Λατινικι religare, που μπορεί να μεταφραςτεί ωσ «δζνω μαηί». Θ κρθςκεία αποτελεί μία
ζκφραςθ των ανκρϊπινων όντων που ζχει τθ δφναμθ να δζνει ανκρϊπουσ και κοινότθτεσ,
αλλά ζχει επίςθσ τθ δφναμθ να δθμιουργεί αντικζςεισ και διενζξεισ. Στθν ίδια τθν αιτία αυτοφ
του παράδοξου εδράηεται θ απάντθςθ ςτθν ερϊτθςθ του γιατί μία ιςχυρι μορφι
αλλθλεγγφθσ μετατράπθκε ςτθν κφρια αιτία διενζξεων και διαχωριςμϊν. Σιμερα ακόμθ και
όςοι παρίςτανται ςε κρθςκευτικζσ λειτουργίεσ και ιςχυρίηονται πϊσ είναι πιςτοί μπορεί να
μθν ζχουν ςκεφκεί ποτζ ςε βάκοσ ςχετικά με τα κεμελιϊδθ ςτοιχεία τθσ πίςτθσ τουσ και εν
γζνει δεν ενδιαφζρονται να γνωρίςουν καλφτερα τθν κρθςκεία των άλλων.
Σφμφωνα με πρόςφατο άρκρο που δθμοςιεφκθκε ςτισ Θ.Ρ.Α “Αυτό μοιάηει με τθν
εκμάκθςθ τθσ γεωγραφίασ με τθν απομνθμόνευςθ των ονομαςιϊν των πρωτευουςϊν όλων
των πολιτειϊν, αλλά δίχωσ να διδάςκονται άλλεσ χϊρεσ και ιπειροι που βρίςκονται πζραν
των ςυνόρων”.3 Οι ςυγκροφςεισ μεταξφ κρθςκειϊν και θ άνοδοσ των κρθςκευτικϊν
φονταμενταλιςμϊν παγκοςμίωσ προκάλεςαν βία ςε πολλά μζρθ του Κόςμου και ολοζνα και
περιςςότεροι άνκρωποι αρνοφνται να μελετιςουν ςε βάκοσ το νόθμα των βαςικϊν
ερωτθμάτων τα οποία επιδιϊκει να απαντιςει θ κρθςκευτικι πίςτθ. Θ δυνατότθτα να
αντιπαρατεκοφμε ςτα φαινόμενα κρθςκευτικοφ φονταμενταλιςμοφ είναι θ προαγωγι τθσ
εκπαίδευςθσ του κρθςκευτικοφ αλφαβθτιςμοφ που κακιςτά δυνατι και οικεία προσ τουσ
μακθτζσ τθν φιλοςοφικι προςζγγιςθ προσ τθν πίςτθ τουσ, ςυμπεριλαμβάνοντασ τθν
καλφτερθ γνϊςθ των άλλων κρθςκειϊν.

2

Κατευκυντιριεσ Αρχζσ του Toledo για τθ Διδαςκαλία ςχετικά με Θρθςκεία και Ρεποικιςεισ ςτα Δθμόςια Σχολεία,
2007.
3
Richard Schiffman, UffPost, 2012
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Στο ςχολείο μελετοφμε πολλά ςτοιχεία των καλλιτεχνικϊν και πολιτιςμικϊν εκφράςεων
τθσ ανκρωπότθτασ και θ κρθςκεία αποτελεί μζροσ αυτϊν. Ξεκινϊντασ από μία κρθςκεία, που
δεν ςθμαίνει απλϊσ πολιτιςμικι ζκφραςθ αλλά ωσ τμιμα τθσ εςωτερικισ ζκφραςθσ τθσ
ανκρϊπινθσ κατάςταςθσ, είναι πικανόν να οικοδομιςουμε μία προοδευτικι και εξελικτικι
προςζγγιςθ ςτουσ μακθτζσ που μπορεί να οδθγιςει ςτο να ςκεφκοφν ςχετικά με τισ
εναλλακτικζσ κρθςκευτικζσ πεποικιςεισ ωσ ςεβαςτικζσ και κετικζσ κατά τον ίδιο βακμό. Είναι
πολφ ςθμαντικό να ςκεφκοφμε ςχετικά με τθν ιδζα πϊσ θ διδαςκαλία κρθςκειϊν αποτελεί
μία ουδζτερθ εκπαιδευτικι κζςθ. Είναι δυνατόν να διδάξουμε τθ κρθςκεία δίχωσ τθν φπαρξθ
μίασ κρθςκείασ; Θ εμπειρία δείχνει πωσ κα πρζπει να ξεκινιςουμε από μία κρθςκεία, με
κετικι διάκεςθ και ανοικτότθτα προσ άλλεσ εκφράςεισ, αλλά θ διδαςκαλία ςχετικά με
πολιτιςμικζσ κρθςκευτικζσ εκφράςεισ ι τθν ιςτορία των κρθςκειϊν κα πρζπει να κεωρθκεί
ωσ κάτι διαφορετικό.
Το Μοντζλο προτείνει τθν ιδζα πϊσ θ διδαςκαλία τθσ Θρθςκείασ αποτελεί μία προςπάκεια
κατανόθςθσ και αλλθλοκατανόθςθσ. Ο κφριοσ ςτόχοσ είναι ο ςυλλογιςμόσ για τθν προςζγγιςθ
επί των κφριων ερωτθμάτων που τα ανκρϊπινα όντα ζχουν φυςικι ροπι προσ εφρεςθ
απάντθςθσ. Θ απάντθςθ, ι καλφτερα, οι απαντιςεισ δεν μποροφν να βρεκοφν μζςω τθσ
ςτροφισ προσ τθν λογικι και πολιτιςμικι πτυχι τθσ ανκρϊπινθσ ςκζψθσ, αλλά μζςω τθσ
αςχολίασ με ζναν άλλο τρόπο κατανόθςθσ και ςκζψθσ. Τα βακιά ερωτιματα που ςχετίηονται
με τθν εςωτερικι πλευρά τθσ ανκρωπότθτασ απαιτοφν μία πολφπλευρθ προςζγγιςθ, που να
αποτελείται από πνευματικότθτα, φιλοςοφικι ακόμθ και λογικι ςτάςθ. Θ κφρια ιδζα του
Μοντζλου είναι, μζςω τθσ μεκόδου τθσ ζρευνασ, να κακιςτά ικανι τθν εξοικείωςθ των
μακθτϊν με τθν ςτάςθ κεςίματοσ κεμελιωδϊν ερωτθμάτων και εφρεςθσ απαντιςεων κατά το
τζλοσ τθσ διαδικαςίασ οικοδόμθςθσ τθσ δικισ τουσ ανκρϊπινθσ κατάςταςθσ.

Ρολφ-πολιτιςμικότθτα και δια-πολιτιςμικότθτα: μία πολιτικι
και εκπαιδευτικι επιςκόπθςθ
Πλοι οι ηωντανοί πολιτιςμοί είναι αποτελζςματα τθσ διαπολιτιςμικισ επικοινωνίασ. Αυτό
γίνεται ιδιαίτερα εμφανζσ κατά τθν εποχι τθσ παγκοςμιοποίθςθσ όπου το ταχζωσ
μεταβαλλόμενο πολιτιςμικό τοπίο χαρακτθρίηεται από τθν εντατικοποιθμζνθ ποικιλομορφία
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των ανκρϊπων, κοινοτιτων και ατόμων που διαβιοφν ολοζνα και πιο κοντά μεταξφ τουσ. Θ
αυξανόμενθ ποικιλομορφία των πολιτιςμϊν, θ οποία είναι ρευςτι, δυναμικι, και
μεταςχθματιςτικι, ςυνεπάγεται ςυγκεκριμζνεσ ευχζρειεσ και ικανότθτεσ από τα άτομα και τισ
κοινωνίεσ ϊςτε να μακαίνουν, να αποκτοφν νζεσ γνϊςεισ, και να απομακαίνουν ϊςτε να
εκπλθρϊνουν τισ προςωπικζσ επιδιϊξεισ και τθν κοινωνικι αρμονία. Θ ικανότθτα να
αποκωδικοποιοφνται άλλοι πολιτιςμοί με ανοικτοφσ και ςθμαίνοντεσ τρόπουσ είναι
απαραίτθτθ όχι μόνο για ζνα ανοικτό και πλουραλιςτικό πνεφμα αλλά επίςθσ και για τθν ίδια
τθν πολιτιςμικι ςυνείδθςθ. Πταν ζνασ πολιτιςμόσ είναι κριτικά ςυνειδθτοποιθμζνοσ ςχετικά
με τα δικά του προτεριματα και περιοριςμοφσ, μπορεί να επεκτείνει τουσ ορίηοντζσ του και
να εμπλουτίςει του διανοθτικοφσ και πολιτιςμικοφσ του πόρουσ μζςω τθσ μάκθςθσ από
εναλλακτικζσ οπτικζσ ςτθν επιςτθμολογία, τθ δεοντολογία, τθν αιςκθτικι, και τθν
κοςμοκεωρία. Θ προςζγγιςθ τθσ πολιτιςμικισ ποικιλομορφίασ απαιτεί να αναγνωριςτοφν και
να προαχκοφν οι ευρφτερεσ δυνατζσ πλευρζσ ικανοτιτων, ειδικότερα αυτζσ που ζχουν
δθμιουργιςει και μεταδϊςει οι κοινωνίεσ μζςω των διαδοχικϊν γενεϊν.
Κακϊσ οι διαπολιτιςμικζσ αλλθλεπιδράςεισ αποτελοφν ζνα μόνιμο χαρακτθριςτικό τθσ
ςφγχρονθσ ηωισ, ακόμθ και ςτισ πιο παραδοςιακζσ κοινωνίεσ, ο ίδιοσ ο τρόποσ με τον οποίο
τα άτομα και οι κοινότθτεσ διαχειρίηονται τισ ςυναναςτροφζσ με τουσ πολιτιςμικά «άλλουσ»
τίκεται υπό διερεφνθςθ. Συνεπϊσ, εκδθλϊνεται αυξανόμενθ επίγνωςθ μεταξφ των φορζων
χάραξθσ πολιτικισ και τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν πϊσ οι διαπολιτιςμικζσ ικανότθτεσ μπορεί
να αποτελοφν ζναν πολφ ςχετικό πόρο για να βοθκιςουν τα άτομα να διαχειρίηονται τα
πολιτιςμικά όρια μζςω των προςωπικϊν ςυναντιςεων και εμπειριϊν τουσ. Οι
διαπολιτιςμικζσ ικανότθτεσ αφοροφν ςτθ δυνατότθτα επιδζξιασ «πλοιγθςθσ» ςε ςφνκετα
περιβάλλοντα με ζντονθ τθν αυξανόμενθ ποικιλομορφία ανκρϊπων, πολιτιςμϊν και τρόπων
ηωισ, δθλαδι με άλλουσ όρουσ, ςτισ ικανότθτεσ ενόσ ατόμου να δρα “αποτελεςματικά και
κατάλλθλα όταν αλλθλεπιδρά με άλλα άτομα που είναι γλωςςικά και πολιτιςμικά
διαφορετικοί από αυτόν/αυτιν” (Fantini & Tirmizi, 2006). Τα ςχολεία αποτελοφν ζνα
ςθμαντικό μζροσ για τθν ανάπτυξθ αντίςτοιχων δεξιοτιτων και ικανοτιτων και δοκείςθσ τθσ
ςυνάφειασ τουσ με τθν κοινωνικι και πολιτικι ηωι, το πεδίο των διαπολιτιςμικϊν ικανοτιτων
είναι πολφ ευρφτερο από αυτό τθσ τυπικισ εκπαίδευςθσ. Θα πρζπει να προςεγγίςουν μία νζα
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γενιά πολιτϊν, και ιδιαίτερα νεαρϊν αντρϊν και γυναικϊν που διακζτουν απίςτευτεσ
δυνατότθτεσ για παγκόςμιεσ ςυνδιαλζξεισ.

Κατανοϊντασ τθν Ρολυπολιτιςμικότθτα
Μία πολφ ευαίςκθτθ ιδζα ςχετικά με τθ διδαςκαλία και εκμάκθςθ ςχετικά με τισ
κρθςκείεσ

περιςτρζφεται γφρω από τθν ζννοια τθσ πολυπολιτιςμικότθτασ. Σε γενικζσ

γραμμζσ, θ ζννοια τθσ πολυπολιτιςμικότθτασ ςτθν εκπαίδευςθ ςχετίηεται με «οποιαδιποτε
μορφι εκπαίδευςθσ ι διδαςκαλίασ που ενςωματϊνει τισ ιςτορίεσ, τα κείμενα, τισ αξίεσ, τισ
πεποικιςεισ και τισ οπτικζσ των ανκρϊπων από διαφορετικό πολιτιςμικό υπόβακρο». Σε
επίπεδο ςχολικισ αίκουςασ, για παράδειγμα, οι εκπαιδευτικοί μποροφν να τροποποιιςουν ι
να ενςωματϊςουν μακιματα για να αντιπροςωπεφςουν τθν πολιτιςμικι ποικιλομορφία των
μακθτϊν ςε μία ςυγκεκριμζνθ τάξθ. Σε πολλζσ περιπτϊςεισ, “ο πολιτιςμόσ” ορίηεται υπό τθν
ευρφτερθ δυνατι ζννοια, ςυμπεριλαμβάνοντασ τθ φυλι, τθν εκνότθτα, τθν εκνικότθτα, τθ
γλϊςςα, τθ κρθςκεία, τθν τάξθ, το φφλο, τον ςεξουαλικό προςανατολιςμό, και τθν
“ιδιαιτερότθτα”— ζναν όρο που αφορά ςτουσ μακθτζσ με ειδικζσ ανάγκεσ ι αναπθρίεσ.
Γενικότερα, θ πολυπολιτιςμικι εκπαίδευςθ βαςίηεται ςτθν αρχι τθσ εκπαιδευτικισ ιςονομίασ
για όλουσ τουσ μακθτζσ, ανεξαρτιτωσ πολιτιςμοφ, και επιδιϊκει τθν απομάκρυνςθ των
εμποδίων ςτισ εκπαιδευτικζσ ευκαιρίεσ και επιτυχίεσ των μακθτϊν από διαφορετικά
πολιτιςμικά υπόβακρα. Ρρακτικά, οι εκπαιδευτζσ μπορεί να τροποποιοφν ι να καταργοφν
εκπαιδευτικζσ πολιτικζσ, προγράμματα, υλικά, μακιματα και διδακτικζσ πρακτικζσ που είναι
είτε διακριτικζσ ι ανεπαρκϊσ ςυμπεριλθπτικζσ ζναντι ποικιλόμορφων πολιτιςμικϊν οπτικϊν.
Θ πολυπολιτιςμικι εκπαίδευςθ υποκζτει επίςθσ πϊσ οι τρόποι μζςω των οποίων οι μακθτζσ
μακαίνουν και ςκζφτονται επθρεάηονται βακιά από τθν πολιτιςμικι ταυτότθτα και
κλθρονομιά τουσ, και πϊσ θ αποτελεςματικι διδαςκαλία προσ πολιτιςμικά ποικιλόμορφουσ
μακθτζσ απαιτεί εκπαιδευτικζσ προςεγγίςεισ που να εκτιμοφν και να αναγνωρίηουν τα
πολιτιςμικά τουσ υπόβακρα. Κατά αυτόν τον τρόπο, θ πολυπολιτιςμικι εκπαίδευςθ ςτοχεφει
ςτθ βελτίωςθ τθσ μάκθςθσ και επιτυχίασ όλων των μακθτϊν, και ειδικότερα των μακθτϊν
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από πολιτιςμικζσ ομάδεσ που διαχρονικά υποαντιπροςωπεφονται ι που πλιττονται από
χαμθλότερθ εκπαιδευτικζσ επιτυχίεσ και επιτεφγματα”4.
Υπό τθν οπτικι βακφτερων πολιτιςμικϊν όρων θ κριτικι απζναντι ςε μία ομογενοποιθτικι
εκπαίδευςθ γεννικθκε εντόσ τθσ ςχολισ κοινωνικισ ζρευνασ τθσ Φρανκφοφρτθσ κατά τθ
δεκαετία του 1930. Αρχικά, θ ζννοια οριηόταν ωσ ζνα μζςο για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ
πολλαπλότθτασ τόςο των δομικϊν όςο και των κεςμικϊν ανιςοτιτων που λαμβάνουν χϊρα
ςτα ςφγχρονα εκπαιδευτικά ιδρφματα εντόσ των πολυπολιτιςμικϊν πλαιςίων. Οι πρϊτοι
ςτοχαςτζσ και ακτιβιςτζσ όπωσ ο Βραηιλιάνοσ ριηοςπαςτικόσ ςτοχαςτισ Paulo Freire, ο Henry
Giroux και ο Κακ. Peter McLaren του Ρανεπιςτθμίου UCLA, μεταξφ άλλων, ανζπτυξαν τισ
ιδζεσ τουσ ςυμπεραίνοντασ πϊσ θ λαϊκι και δθμοκρατικι εκπαίδευςθ αποτελεί ζνα εργαλείο
χειραφζτθςθσ για τουσ οικονομικά καταπιεςμζνουσ, που υπερβαίνει όμωσ κατά πολφ αυτι τθ
ςτόχευςθ και εδράηεται ςτθν κριτικι κεωρία. Συνδεόμενθ ςτενά με τισ κοινωνικζσ αλλαγζσ,
ςτθν εποχι μασ οι πτυχζσ τθσ πολυπολιτιςμικότθτασ ςτθν εκπαίδευςθ ζχουν επεκτακεί ςτισ
αλλαγζσ που ςχετίηονται με τθν νζα κοινωνία-χωνευτιρι και παραλλθλίηεται ωσ μία μορφι
εκπαίδευςθσ «για όλουσ» που εμπνζει ςτουσ μακθτζσ τθν ικανότθτα να οδθγοφν τθν
κοινωνικι αλλαγι και να επωφελοφνται αυτισ. Αρχικά ςχετιηόμενθ με τουσ μθχανιςμοφσ τθσ
ανιςότθτασ, ςτισ ςφγχρονεσ εποχζσ ςχετίηεται με τισ διαφορετικζσ μορφζσ και ςτρατθγικζσ
διδαςκαλίασ και εκπαίδευςθσ προσ τουσ μακθτζσ των οποίων οι πολιτιςμικζσ προελεφςεισ
είναι διαφορετικζσ. Εντόσ τθσ κριτικισ πολυπολιτιςμικότθτασ, θ υιοκζτθςθ τθσ κριτικισ
παιδαγωγικισ μπορεί να βοθκιςει τουσ μακθτζσ να αναπτφξουν μία ςυνειδθτοποίθςθ τθσ
ελευκερίασ, να αναγνωρίςουν τισ αυταρχικζσ τάςεισ, και να ςυνδζςουν τθ γνϊςθ με τθν
εξουςία και τθν ικανότθτα να αναλαμβάνουν δθμιουργικι δράςθ βάςει αυτισ τθσ γνϊςθσ.
Ππωσ και θ κριτικι κεωρία, θ κριτικι παιδαγωγικι αντλεί ςτοιχεία από τισ κοινωνικζσ και
ανκρωπιςτικζσ επιςτιμεσ, αλλά πιο ςθμαντικό αντλεί ιδζεσ από τον φεμινιςμό, τον
αναρχιςμό, και εντόσ ενόσ ςφγχρονου πλαιςίου, από τθν οικολογία.
Για ό,τι ςχετίηεται με τον οριςμό τθσ πολυπολιτιςμικότθτασ και των ςχζςεων τθσ με τθν
διδαςκαλία και τθν εκμάκθςθ τθσ κρθςκείασ, κα πρζπει να υπογραμμίςουμε πϊσ θ ζννοια
τθσ πολυπολιτιςμικότθτασ ποικίλλει κακϊσ λαμβάνουν χϊρα διαφορετικζσ καταςτάςεισ. Ζνα
4

http://edglossary.org/multicultural-education/
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πρακτικό παράδειγμα ορίηεται ςαφϊσ μζςω τθσ προςφυγικισ κρίςθσ που οδθγεί τθν
κοινωνία των πολιτϊν προσ ζνα νζο (και απροςδόκθτο) διάλογο. Κακϊσ προςπακοφμε να
ορίςουμε τθν πολυπολιτιςμικότθτα ςκοπεφουμε να ςυμπεριλάβουμε τισ ποικίλεσ οπτικζσ που
αναπτφςςει και διατθρεί θ κοινωνία μζςω διαφορετικϊν υπόβακρων και διαφορετικϊν
εκνικϊν και πολιτιςμικϊν διαςτάςεων. Μποροφμε να ποφμε πϊσ μζςω του όρου τθσ
Ρολυπολιτιςμικότθτασ ςκοπεφουμε ςτθν αποδοχι ι καλφτερα ςτθν προαγωγι των
διαφορετικϊν εκνικϊν πολιτιςμϊν. Αποδεχόμενοι τουσ πολιτιςμοφσ και τον κοινωνικό τουσ
αντίκτυπο αποδεχόμαςτε το οργανωςιακό επίπεδο, π.χ., ςχολεία, επιχειριςεισ, γειτονιζσ,
πόλεισ ι ζκνθ.
Σε αυτό το πλαίςιο, οι υπζρμαχοι τθσ πολυπολιτιςμικότθτασ ςυνθγοροφν υπζρ τθσ
επζκταςθσ του ιςόνομου status προσ διακριτζσ εκνοτικζσ και κρθςκευτικζσ ομάδεσ δίχωσ να
προωκοφνται οριςμζνεσ ςυγκεκριμζνεσ εκνικζσ, κρθςκευτικζσ, και/ι πολιτιςμικζσ κοινοτικζσ
αξίεσ ωσ κεντρικζσ. Θ πολυπολιτιςμικότθτα κα πρζπει να διατθρεί τα ιδανικά τθσ ιςότθτασ,
τθσ ιςονομίασ, τθσ ελευκερίασ και του ςεβαςμοφ προσ άτομα και ομάδεσ ωσ κεμελιϊδθ αρχι
για τθν επιτυχία ενόσ ζκνουσ. Θ Ευρϊπθ μετατρζπεται ολοζνα και περιςςότερο ςε μία πολφπολιτιςμικι περιοχι. Ξεκινϊντασ από τθν μετα-πολεμικι εποχι οριςμζνεσ Ευρωπαϊκζσ Χϊρεσ
βίωςαν μία αφξθςθ των ποςοςτϊν μετανάςτευςθσ εξαιτίασ τθσ ανεπάρκειασ τθσ εργαςίασ και
του τζλουσ τθσ εποχισ τθσ αποικιοποίθςθσ. Κατά τθ διάρκεια τθσ δεκαετίασ του 80, άνκρωποι
ζφταςαν από το Maghreb και από οριςμζνεσ Αςιατικζσ Χϊρεσ. Αυτά τα φαινόμενα
ςυνόδευςαν τθν “εςωτερικι” μετανάςτευςθ μεταξφ των νζων κρατϊν τθσ ΕΕ. Άνκρωποι νζων
κρθςκειϊν όπωσ Ινδουιςτζσ (Hindus), Σιχ (Sikhs), Μουςουλμάνοι και Βουδιςτζσ ξεκίνθςαν να
κατοικοφν ςτισ πόλεισ. Ζπειτα από τθν “Διεφρυνςθ” τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, το φορτίο
μετανάςτευςθσ των αρχϊν τθσ δεκαετίασ του εβδομιντα και τθσ δεκαετίασ του 1990
κατζςτθςαν τθν ΕΕ μία εκνικά και κρθςκευτικά ποικιλόμορφθ κοινότθτα. Θ ιδζα πϊσ ο
μετανάςτθσ/θ μετανάςτρια τελικϊσ κα «ςυνενωκεί» και κα αποτελζςει μζροσ του
πολιτιςμοφ τθσ χϊρασ υποδοχισ που επικράτθςε κατά τα μζςα τθσ δεκαετίασ του 1950
προοδευτικά απορρίφκθκε. Οι κοινότθτεσ αυτζσ αναπτφςςουν τισ δικζσ τουσ πολιτιςμικζσ
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αξίεσ. Οι φυλετικζσ εντάςεισ αυξικθκαν και ζωσ το τζλοσ τθσ δεκαετίασ του 1980 οι
μετανάςτεσ υποβλικθκαν ςε απρόκλθτεσ ρατςιςτικζσ επικζςεισ. Αυτό οδιγθςε ςτθν
αντίλθψθ πωσ θ μετανάςτευςθ και οι φυλετικζσ ςχζςεισ αποτελοφςαν αμφιλεγόμενα
πολιτικά ηθτιματα και ενιςχφκθκε θ εκςτρατεία για τθν υιοκζτθςθ ελζγχων τθσ
μετανάςτευςθσ. Θ δθμόςια αυτι ςυηιτθςθ παραμζνει επίκαιρθ ςτισ θμζρεσ μασ και θ
αντίλθψθ περί του ελζγχου των μεταναςτευτικϊν ροϊν αποτελεί ζνα πρόβλθμα που οι
υφιςτάμενεσ κυβερνιςεισ ζχουν το κακικον να ςυηθτιςουν. Θ ιδζα περί του ελζγχου των
ροϊν δεν είναι καινοφρια: ςτο ΘΒ και τθ Γαλλία κατά τθ διάρκεια τθσ δεκαετίασ του 1950
υιοκετικθκαν οριςμζνα μζτρα ελζγχου για τθ μείωςθ των ειςροϊν προσ το ΘΒ κακϊσ ο
αρικμόσ των Βορειο Αφρικανϊν, Δυτικο Ινδϊν, Ινδϊν και Ρακιςτανϊν μεταναςτϊν αυξικθκε.
Πμωσ παρά τθν αυςτθρι μεταναςτευτικι πολιτικι ο πλθκυςμόσ των μεταναςτϊν ςυνεχίηει να
αυξάνεται και το γεγονόσ του «Brexit» κα κζςει νζα και αμφιλεγόμενα ερωτιματα. Θ
ςυντριπτικι πλειονότθτα των νζων πολιτϊν ζρχεται από τθν Αφρικι (32%) και τθν Αςία
(40%), και οι τρείσ μεγαλφτερεσ ομάδεσ αποτελοφν άνκρωποι από το Maghreb, τθν Ινδία και
τθ Λατινικι Αμερικι. Το γεγονόσ αυτό ςυντζλεςε ςε αλλαγζσ ςτον «Ευρωπαϊκό τρόπο ηωισ»
και θ ΕΕ μετατράπθκε ςε μία πολυπολιτιςμικι κοινότθτα. Θ πραγματικότθτα αυτι ςυνεχίηει
να μθν γίνεται πάντοτε αποδεκτι από τουσ πολίτεσ τθσ ΕΕ και προςφάτωσ ο όροσ τθσ
πολυπολιτιςμικότθτασ

μετατρζπεται

ςε

μία

αμφιςβθτοφμενθ

ζννοια

τόςο

ςτον

κοινωνιολογικό λόγο όςο και ςτθν πρόςφατθ χάραξθ πολιτικισ.
Ο όροσ πολυπολιτιςμικότθτα πιςτεφεται εν γζνει πϊσ προζρχεται από τθν Βρετανία από
τον Υπουργό Εςωτερικϊν, Roy Jenkins από το 1966. Ο όροσ αυτόσ είναι ςφγχρονοσ και κοινόσ
ςε όλεσ τισ χϊρεσ τθσ ΕΕ, παρόλα αυτά ςυχνά υφίςτανται περιςτάςεισ, ειδικότερα ςε τοπικό
επίπεδο, που ο όροσ αυτόσ λαμβάνει αρνθτικι ςθμαςία. Αυτζσ οι τάςεισ απόψεων ζχουν ωσ
ςτόχο να αποκλείουν τισ μειονοτικζσ κουλτοφρεσ ενϊ παράλλθλα να προωκοφν τισ αξίεσ τθσ
κυρίαρχθσ λευκισ κουλτοφρασ. Θ πολυπολιτιςμικότθτα αποτελεί επίςθσ ζναν όρο που
περιγράφει πτυχζσ τθσ κοινωνικισ πολιτικισ. Θ πολυπολιτιςμικότθτα χρθςιμοποιείται μζςω
διαφορετικϊν

τρόπων

που

μποροφν

να
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λειτουργιςουν

ωσ

μζςο

φμνθςθσ

τθσ

διαφορετικότθτασ ι να λειτουργιςει ωσ κάλυμμα για ό,τι, ςε πραγματικοφσ όρουσ, αποτελεί
μία ακόμθ μορφι καταναγκαςτικισ αφομοίωςθσ. Θα πρζπει επίςθσ να αναγνωριςτεί πωσ οι
διαφορετικζσ εκνικζσ ομάδεσ αποτελοφνται πλζον από μεγάλουσ αρικμοφσ ανκρϊπων που
γεννικθκαν ςτθ Χϊρα. Οι περιςςότεροι άνκρωποι που γεννιοφνται ςτθν ΕΕ προςδιορίηουν
τουσ εαυτοφσ τουσ ωσ άκεουσ, πάντωσ ςφμφωνα με τον Phil Zuckerman, (The Cambridge
Companion to Atheism, Cambridge Univ. Press, 2007, p. 59, ISBN 0-521-60367-6) ο
γενικότεροσ αρικμόσ των ανκρϊπων που διλωςαν πϊσ είναι άκεοι παγκοςμίωσ βρίςκεται ςε
μεγάλθ πτϊςθ. Αυτό μπορεί να οφείλεται ςτο δείκτθ γεννιςεων τθσ χϊρασ με κρθςκευτικι
πλειονότθτα. Οι περιςςότεροι από τουσ μετανάςτεσ που ζρχονται ςτθν ΕΕ δθλϊνουν
κρθςκευόμενοι και πϊσ πιςτεφουν ςτο κεό. Αυτι θ οπτικι ςυνεπάγεται ζνα πικανά νζο
επιχείρθμα για τον διάλογο ςχετικά με τθ διδαςκαλία τθσ κρθςκείασ ςτα ςχολεία.

Ρολυπολιτιςμικότθτα και Κοινζσ αξίεσ
Ο δθμόςιοσ διάλογοσ ςχετικά με τον ρόλο του ςχολείου για τθ διδαςκαλία κοινϊν
κοςμικϊν αξιϊν είναι πολφ ςυναφισ. Ζνα καλό παράδειγμα αυτοφ του δθμόςιου διαλόγου
μπορεί να αντλθκεί από τισ ΘΡΑ. Το ζτοσ 2012 Δθμοςιεφκθκαν τα αποτελζςματα τθσ Ζκκεςθσ
Josephson ςχετικά με τθν Θκικι τθσ Νεολαίασ τθσ Αμερικισ. Σφμφωνα με αυτά τα
αποτελζςματα ιταν δυνατόν να αποκαλυφκεί “μία επείγουςα ανάγκθ να ενςωματωκοφν
ςτοιχεία εκπαίδευςθσ χαρακτιρων ςτα προγράμματα μακθμάτων των δθμόςιων ςχολείων
τθσ χϊρασ. Σφμφωνα με τθ μελζτθ, το 57 τοισ εκατό των εφιβων διλωςαν πϊσ οι
επιτυχθμζνοι άνκρωποι κάνουν ό,τι πρζπει να κάνουν ϊςτε να επιτυγχάνουν, ακόμθ και εάν
αυτό περιλαμβάνει απάτθ. Το είκοςι τζςςερα τοισ εκατό κεωροφν πϊσ είναι ςωςτό να
απειλοφν ι να χτυποφν κάποιον όταν είναι κυμωμζνοι. Το τριάντα ζνα τοισ εκατό πιςτεφει
πϊσ θ ςωματικι βία είναι ζνα ςθμαντικό πρόβλθμα ςτα ςχολεία τουσ. Το πενιντα δφο τοισ
εκατό ανζφερε πϊσ αντζγραψε τουλάχιςτον μία φορά ςε διαγϊνιςμα. Το ςαράντα εννζα τοισ
εκατό των μακθτϊν ανζφεραν πϊσ ζπεςαν κφμα εκφοβιςμοφ ι παρενόχλθςθσ με αίτιο τισ
εκνικζσ θ πολιτιςμικζσ διαφορζσ με τρόπο που τουσ αναςτάτωςε ςε μεγάλο βακμό”. Οι
περιςςότεροι παιδαγωγοί επιβεβαιϊνουν πϊσ θ ανάπτυξθ τθσ ιδιότθτασ του πολίτθ και θ
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διδαςκαλία των κρθςκειϊν κα πρζπει να εκλθφκοφν ωσ διακριτά ςτοιχεία. Και θ άποψθ αυτι
εμφανίηει μία ςυνζπεια.
Ραρόλα αυτά, οι διαδικαςίεσ τθσ ταφτιςθσ των πολιτϊν με τθν κοινωνία των πολιτϊν και
τισ πολιτικζσ δομζσ υπονοοφν πϊσ θ εκπαίδευςθ μζςω τθσ ολιςτικισ προςζγγιςθσ του
διαπροςωπικοφ και ενδοπροςωπικοφ επιπζδου αποτελεί μία απαραίτθτθ ςυνκικθ τόςο για
τθν κοινωνικι όςο και για τθν πολιτικι διάςταςθ. Θ δθμιουργία μίασ διάςταςθσ τθσ ιδιότθτασ
του Ρολίτθ μπορεί να ςτοχεφςει ςε διαφορετικζσ κοινωνικζσ, πολιτιςμικζσ και πολιτικζσ
πρακτικζσ. Θ ιδζα τθσ εκπαίδευςθσ για τθν προϊκθςθ τθσ δθμοκρατίασ υποςτθρίχκθκε
ςκεναρά από τον Dewey. Ρρότεινε ζναν ‘δθμοκρατικό τρόπο ηωισ’, τθν δθμοκρατία ωσ
lifestyle (τρόπο ηωισ). Θ ανάπτυξθ τθσ ιδιότθτασ του πολίτθ αφορά τθ γνϊςθ, τισ δεξιότθτεσ
και τισ ςτάςεισ (αξίεσ), και ο ςυνδυαςμόσ αυτϊν των ςτοιχείων αναφζρεται ςυχνά ωσ
ικανότθτεσ. Θ γνϊςθ και οι δεξιότθτεσ είναι ςθμαντικζσ. Για να ανκίςει μία δθμοκρατικι
κοινωνία, είναι απαραίτθτο να γνωρίηουμε ςχετικά με τθ δθμοκρατία, να ζχουμε τισ
ικανότθτεσ να δροφμε δθμοκρατικά. Ράντωσ, αυτό που είναι κρίςιμο είναι οι αξίεσ, και θ
κζλθςθ για δθμοκρατικι ςυμπεριφορά. Σφμφωνα με πολλζσ κοινωνιολογικζσ αναλφςεισ, οι
πραγματικζσ κοινωνίεσ χρειάηονται πολίτεσ που είναι ευπροςάρμοςτοι και αναςτοχαςτικοί.
Αυτό που ανζφερε, δθλαδι, ο Donald Schon ωσ αναςτοχαςμόσ-εν-δράςει. Στθν εκπαίδευςθ
αυτι θ αναφορά καλεί ςε μία πρακτικι ςτθν οποία οι νζοι άνκρωποι αναςτοχάηονται ςε
ςχζςθ με τθ ςυμπεριφορά τουσ, αναλαμβάνουν τθν ευκφνθ των πράξεων τουσ, και
προςπακοφν να ςυμπεριφερκοφν διαφορετικά, μζςω ενόσ πειραματικοφ και αναςτοχαςτικοφ
τρόπου. Το αναςτοχαςτικό υπόδειγμα ςτθν εκπαίδευςθ επθρζαςε ςε ςθμαντικό βακμό τθν
ςκζψθ αναφορικά με τθν εκπαίδευςθ των δαςκάλων. Οι μελλοντικοί δάςκαλοι που
εκπαιδεφονται υπό το πλαίςιο τθσ αναςτοχαςτικά προςανατολιηόμενθσ εκπαιδευτικισ
πρακτικισ προκαλοφνται ςυνεχϊσ να ςτοχάηονται αναφορικά με τισ πεποικιςεισ και τθ
διδαςκαλικι τουσ ςυμπεριφορά.
Ο Donald Schon ιςχυρίηεται πϊσ τα κοινωνικά ςυςτιματα κα πρζπει να μποροφν να είναι
ικανά να μεταςχθματίηονται με διαχειρίςιμεσ διαταράξεισ. Σε αυτό το ςθμείο, ‘ο δυναμικόσ
ςυντθρθτιςμόσ’ παίηει ζναν ςθμαντικό ρόλο. Ζνα ςφςτθμα μάκθςθσ κα πρζπει να είναι τζτοιο
ϊςτε ςτο οποίο ο δυναμικόσ ςυντθρθτιςμόσ λειτουργεί ςε τζτοιο βακμό ϊςτε να επιτρζπει
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τθν αλλαγι των πραγμάτων δίχωσ μθ-διαχειρίςιμθ απειλι προσ τισ απαραίτθτεσ λειτουργίεσ
ςτισ οποίεσ το ςφςτθμα εκπλθρϊνει για τον εαυτό του. Τα ςυςτιματά μασ κα πρζπει να
διατθροφν τθν ταυτότθτά τουσ, και τθν ικανότθτά τουσ να ςτθρίηουν τθν προςωπικι
ταυτότθτα όςων ανικουν ςε αυτά, αλλά κα πρζπει ταυτόχρονα να ζχουν τθν ικανότθτα να
μεταςχθματίηονται. (Schon 1973: 57). Θ ςθμαντικι καινοτομία του Schon ςε αυτό το ςθμείο
ιταν θ διερεφνθςθ του βακμοφ ςτον οποίο οι εταιρείεσ, τα κοινωνικά κινιματα και οι
κυβερνιςεισ αποτελοφςαν ςυςτιματα μάκθςθσ – και πϊσ αυτά τα ςυςτιματα κα μποροφςαν
να ενιςχυκοφν. Υποδεικνφει πϊσ το κίνθμα προσ τα ςυςτιματα μάκθςθσ αποτελεί, από
αναγκαιότθτα, μία «διαδικαςία αναηιτθςθσ και επαγωγισ για τθν οποία δεν υφίςταται
κάποια επαρκισ κεωρθτικι βάςθ» (op. cit). Θ εταιρικι επιχείρθςθ, ιςχυρίηεται ο Donald
Schon, αποτελεί ζνα πολφ χαρακτθριςτικό παράδειγμα ενόσ ςυςτιματοσ μάκθςθσ. Μζςω
γραφιματοσ δείχνει πϊσ οι εταιρίεσ μετατοπίςκθκαν από τθν οργάνωςι τουσ γφρω από τθν
ζννοια του προϊόντοσ προσ τα «ςυςτιματα επιχειριςεων» (ibid.: 64). Σε ζνα επιχείρθμα το
οποίο είχε πολλοφσ υποςτθρικτζσ ςτθ βιβλιογραφία περί «οργανιςμοφ μάκθςθσ» περίπου 20
χρόνια αργότερα, ο Donald Schon επιχειρθματολογεί πϊσ θ μάκθςθ δεν είναι κάτι που είναι
απλϊσ προςωπικό. Θ μάκθςθ μπορεί επίςθσ να είναι κοινωνικι: Ζνα κοινωνικό ςφςτθμα
μακαίνει οποτεδιποτε αποκτά νζα ικανότθτα για ςυμπεριφορά, και θ μάκθςθ μπορεί να
λάβει τθ μορφι τθσ μθ-κατευκυνόμενθσ αλλθλεπίδραςθσ μεταξφ ςυςτθμάτων *…+ Θ
Κυβζρνθςθ ωσ ςφςτθμα μάκθςθσ ςυνοδεφεται με τθν αντίλθψθ τθσ δθμόςιασ μάκθςθσ, ζναν
ειδικό τρόπο απόκτθςθσ νζων ικανοτιτων ςυμπεριφοράσ μζςω των οποίων θ κυβζρνθςθ
μακαίνει για τθν κοινωνία ωσ ςφνολο. Στθ δθμόςια μάκθςθ, θ κυβζρνθςθ αναλαμβάνει μία
ςυνεχιηόμενθ, κατευκυνόμενθ διερεφνθςθ τθσ φφςθσ, των αιτιϊν και τθσ επίλυςθσ των
προβλθμάτων μασ.
Θ ανάγκθ για δθμόςια μάκθςθ ςυνοδεφεται με τθν ανάγκθ για μία δεφτερθ μορφι
μάκθςθσ. Εάν θ κυβζρνθςθ επικυμεί να επιλφςει νζα δθμόςια προβλιματα, κα πρζπει επίςθσ
να μάκει να δθμιουργεί νζα ςυςτιματα για να το πραγματοποιεί αυτό και ζτςι να απορρίπτει
τθ δομι και τουσ μθχανιςμοφσ που ζχουν αναπτυχκεί γφρω από παλαιά προβλιματα (Schon
1973: 109).
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Το Μοντζλο: παιδαγωγικζσ επιπτϊςεισ
Το μοντζλο βαςίηεται ςτισ προςεγγίςεισ που βαςίηονται ςτθ κεωρία που είναι γνωςτι ωσ
Κονςτρουκτιβιςμόσ, μία καινοτόμο φιλοςοφία γνϊςθσ, μάκθςθσ και απόδοςθσ νοιματοσ
ςτον κόςμο και των φαινομζνων που ςχετίηονται με αυτόν. Σε γενικοφσ όρουσ οι
Κονςτρουκτιβιςτικζσ προςεγγίςεισ και οι εκπαιδευτικζσ ςτρατθγικζσ κεωρείται πϊσ
βαςίηονται ςτθ κζςθ των μακθτϊν ςτθ μακθςιακι διαδικαςία: όντασ ςε μία κεντρικι κζςθ
επιτρζπεται θ μεγαλφτερθ αλλθλεπίδραςθ με τα ςχετιηόμενα περιβάλλοντα τουσ. Το
ςυγκεκριμζνο ζγγραφο πολιτικισ δεν αποτελεί το κατάλλθλο ςθμείο για τθ μελζτθ και
ανάλυςθ τθσ ςθμαςίασ του όρου «κονςτρουκτιβιςμόσ» και των ςυνεπειϊν του για τθν
εκπαίδευςθ, για τθν επίδραςθ τθσ οποίασ όπωσ και για μία καλφτερθ κατανόθςθ τθσ κεωρίασ
δείτε τθν ζνδειξθ που παρουςιάηεται ςτθ βιβλιογραφία.
Θ εφαρμογι του Μοντζλου ακολουκεί τθν ιδζα πϊσ θ γνϊςθ αποτελεί τον τελικό ςτόχο
μίασ προςωπικισ και κοινοτικισ ζρευνασ που επιλαμβάνεται τθσ «γζννθςθσ γνϊςθσ και
νοιματοσ μζςω τθσ εμπειρίασ» (Facets of Systems Science, George Klir, 1932). Σφμφωνα με
πολλοφσ ςυγγραφείσ, ο κονςτρουκτιβιςμόσ αποτελεί μία κεωρία γνϊςθσ με ρίηεσ ςτθν
φιλοςοφία, ψυχολογία και κυβερνθτικι (cybernetic). Βαςίηεται ςε δφο κφριεσ αρχζσ:
 Θ Γνϊςθ δεν λαμβάνεται πακθτικά αλλά οικοδομείται ενεργθτικά από τουσ
επιμορφοφμενουσ και οι δάςκαλοι ςε αυτι τθν διαδικαςία λαμβάνουν το ρόλο του
διευκολυντι
 Θ πράξθ τθσ νόθςθσ είναι προςαρμοςτικι και λειτουργεί για τθν οργάνωςθ του κόςμου
που βιϊνεται από τον επιμορφοφμενο, και όχι απαραίτθτα θ γνϊςθ τθσ οντολογικισ
πραγματικότθτασ.
Το Μοντζλο ςκοπεφει να επαναλάβει και να υλοποιιςει τθν Μοντεςςοριανι ιδζα τθσ
μάκθςθσ ωσ ζρευνασ και να ανακαλφψει τισ ανάγκεσ ενόσ ςυγκεκριμζνου μακθςιακοφ
περιβάλλοντοσ. Δοκζντοσ του γεγονότοσ πϊσ ο κονςτρουκτιβιςμόσ εςτιάηει ςτθν ικανότθτα
των επιμορφοφμενων να επιλφουν προβλιματα τθσ πραγματικισ ηωισ, όχι μόνο ενκαρρφνει
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τον επιμορφοφμενο να καταλιξει ςε μία μοναδικι λφςθ, αλλά επίςθσ παρακολουκεί ςτενά τθ
διαδικαςία μζςω τθσ οποίασ φκάνει ςτθν λφςθ. Και με αυτόν τον τρόπο τα προβλιματα που
ςχετίηονται με τα κφρια ερωτιματα τθσ ανκρωπότθτασ εκλαμβάνονται ωσ «προβλιματα τθσ
πραγματικισ ηωισ» κακϊσ ςχετίηονται με τθ κζςθ των ανκρϊπινων όντων ςτον κόςμο. Οι
δραςτθριότθτεσ που προςανατολίηονται προσ τα προβλιματα είναι ςχετικζσ, ςυναφείσ και
μεγάλου ενδιαφζροντοσ για τουσ μακθτζσ. Οι μακθτζσ ενδζχεται να επιλζξουν ζνα δικό τουσ
πρόβλθμα ι ζνασ δάςκαλοσ μπορεί να δθμιουργιςει ζνα για αυτοφσ.
Σφμφωνα με τθν άποψθ πολλϊν ςυγγραφζων, θ κονςτρουκτιβιςτικι ιδζα τθσ μάκθςθσ
λαμβάνει υπόψθ τθσ τθν προγενζςτερθ γνϊςθ. Αυτό ςθμαίνει πϊσ θ προςζγγιςθ του
διευκολυντι (facilitator) παρζχει τισ ικανότθτεσ για τθν ενίςχυςθ και τθν προϊκθςθ του
διαλόγου, όπου θ γνϊςθ είναι το αποτζλεςμα τθσ ανακάλυψθσ. Εάν θ προγενζςτερθ γνϊςθ
κεωρθκεί ωσ επιςτθμονικά μθ-ορκι, το κακικον του επιμορφοφμενου είναι να αναλφςει εκ
νζου τα περιεχόμενα και να κακορίςει νζεσ προοπτικζσ. Ζνασ από τουσ ςυγγραφείσ τθσ
κεωρίασ που ορίηεται ωσ «ριηοςπαςτικόσ κονςτρουκτιβιςτισ» και επθρεαςμζνοσ βακιά από
τισ κεωρίεσ του Piaget, υποδεικνφει πϊσ «κα πρζπει να διαρριξουμε τισ ςυμβάςεισ για τθν
ανάπτυξθ μίασ κεωρίασ περί γνϊςθσ ςτθν οποία θ γνϊςθ δεν αντικατοπτρίηει μια
υποκειμενικι, οντολογικι πραγματικότθτα αλλά αποκλειςτικά μία ταξινόμθςθ και οργάνωςθ
ενόσ κόςμου που αποτελείται από τθν εμπειρία μασ» (von Glaserfeld, 1984, ςελ.24). Στο
βιβλίο του, «ιηοςπαςτικόσ Κονςτρουκτιβιςμόσ: Ζνασ Τρόποσ Γνϊςθσ και Μάκθςθσ», ο
Glaserfeld δθλϊνει πϊσ «Για τον κονςτρουκτιβιςτι οι ζννοιεσ, τα μοντζλα, οι κεωρίεσ και
οφτω κακεξισ είναι βιϊςιμα μόνο εάν αποδειχκοφν επαρκι ςτα πλαίςια τα οποία
δθμιουργικθκαν». Θ άποψθ αυτι απορρζει από τθν ιδεολογία πϊσ θ γνϊςθ και θ
πραγματικότθτα δεν ζχουν μία αντικειμενικι ι απόλυτθ αξία. Θ πραγματικότθτα είναι
άγνωςτθ και μπορεί μονάχα να ερμθνευκεί από τον γνϊςτθ, και εφεξισ παφει να αποτελεί
τθν πραγματικότθτα. Ζτςι, ο γνϊςτθσ είναι αυτόσ που ερμθνεφει και δθμιουργεί μία
πραγματικότθτα βαςιςμζνθ ςτισ εμπειρίεσ του/τθσ και αλλθλεπιδράςεισ με το περιβάλλον.
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Ορίηοντασ τον Κονςτρουκτιβιςμό ςτο Μοντζλο: γιατί θ
διδαςκαλία τθσ κρθςκείασ με προςζγγιςθ βαςιςμζνθ ςτθν
εμπειρία και τθν ανακάλυψθ
Από λειτουργικισ και παιδαγωγικισ οπτικισ, ο κονςτρουκτιβιςμόσ μπορεί να οριςτεί ωσ
μία προςζγγιςθ ι ςτρατθγικι για τθ δθμιουργία ενόσ περιβάλλοντοσ μάκθςθσ, θ οργάνωςθσ
ενόσ περιβάλλοντοσ όπου οι επιμορφοφμενοι επιλφουν προβλιματα που εδράηονται ςε
ςυναφι προςωπικά πλαίςια, και το βίωμα των οποίων τουσ βοθκά να οικοδομιςουν νζα
γνϊςθ. Ρζραν αυτισ τθσ (διαδικαςίασ) επίλυςθσ προβλθμάτων αυτι θ διαδικαςία αποτελεί
ςτθν περίπτωςθ των κρθςκειϊν μία διερεφνθςθ. Θ εμπειρία για τον κακοριςμό και τθν
ανάλυςθ απαντιςεων, των οποίων θ φφςθ δεν μπορεί να βρεκεί ςε ζναν εκλογικευμζνο
κόςμο αποτελεί μζροσ ενόσ προςωπικοφ ςετ γνϊςεων που απορρζει από διαφορετικζσ
εμπειρίεσ και κοινωνικζσ ςχζςεισ μεταξφ των οποίων θ πιο ςχετικι είναι το οικογενειακό
πλαίςιο. Για αυτοφσ τουσ λόγουσ, θ ικανότθτα αναηιτθςθσ και επίλυςθσ προβλθμάτων, που
απαιτοφςαν μία ςυγκεκριμζνθ φιλοςοφικι και πνευματικι διάςταςθ, ςτο ςυγκεκριμζνο
πλαίςιο είναι αυτι που κακιςτά τθ μάκθςθ ςε ςυνδυαςμό με τθ γνϊςθ που ςχετίηεται με μία
βακφτερθ κατανόθςθ άλλων κρθςκευτικϊν εκφράςεων και τθν ικανότθτα διαλόγου με
ομότιμουσ που εμπλζκονται ςε άλλα πλαίςια. Θ προφανισ απουςία ενόσ ςυγκεκριμζνου
μακθςιακοφ ςτόχου ι μίασ και μοναδικισ ςωςτισ λφςθσ, θ ανάγκθ ςυνεργαςίασ με άλλουσ
ανκρϊπινουσ πόρουσ και θ λιψθ ειδικϊν ι γενικϊν κατευκφνςεων και κακοδιγθςθσ από
ζναν διευκολυντι είναι αυτά που κακορίηουν αυτι τθν προςζγγιςθ ωσ κονςτρουκτιβιςτικι.
Πντασ αρκετά εμφανισ θ ςυναφισ ζμφαςθ ςτθ διαδικαςία τθσ επίλυςθσ προβλθμάτων,
αποτελεί θ περίπτωςθ του προςδιοριςμοφ τθσ ςυηιτθςθσ και μάκθςθσ τθσ κρθςκείασ και θ
χρθςιμοποίθςθ τθσ μεκόδου τθσ αναηιτθςθσ για τθν εφρεςθ λφςεων και διόδων που
περιλαμβάνει τθν παρουςία πολλαπλϊν τρόπων ςυηιτθςθσ και προςζγγιςθσ των
προβλθμάτων και επίςθσ ενκαρρφνει μεγάλο μζροσ εναλλακτικϊν μορφϊν ςκζψθσ ςχετικά
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με το πρόβλθμα ενϊ μπορεί να οδθγιςει ςτθν ανάπτυξθ αναλυτικϊν δεξιοτιτων και
δθμιουργικοφ δυναμικοφ.
Είναι άξιο επίςθσ να κακοριςτεί πϊσ ςε αυτι τθν κεματικι κα πρζπει να κακορίςουμε τον
όρο «επίλυςθσ προβλθμάτων» για τον οποίο κάνουμε πολλζσ αναφορζσ. Στθ κρθςκευτικι και
διακρθςκευτικι διδαςκαλία και μάκθςθ, θ λφςθ δεν είναι μίασ κατεφκυνςθσ. Μερικοί
μακθτζσ μπορεί να αιςκανκοφν πϊσ είναι δφςκολο να αλλάξουν τθν άποψι τουσ ςχετικά με
τθν κρθςκευτικι τουσ πεποίκθςθ ι τισ βεβαιότθτζσ τουσ, αλλά αυτό που αναμζνεται να
μάκουν είναι θ ικανότθτα να αποδεχτοφν τθν «ιδζα του άλλου» και να χρθςιμοποιιςουν τον
όρο τθσ προςζγγιςθσ βαςιηόμενοι ςτθν αναηιτθςθ για τθν οικοδόμθςθ τθσ ιδιοκτθςίασ τθσ
γνϊςθσ, που δεν κα πρζπει να βαςίηεται ςτισ παραδοςιακζσ ζννοιεσ που παρζχονται από το
παραδοςιακό τουσ πλαίςιο. Ο ςτόχοσ τθσ προςζγγιςθσ Life είναι να υπάρξει περιςςότερθ
γνϊςθ ςχετικά με τισ παραδοςιακζσ κρθςκείεσ ςτισ οποίεσ πιςτεφουν οι μακθτζσ και μία
βακφτερθ γνϊςθ των ανκρϊπινων αξιϊν άλλων κρθςκειϊν, κακιςτϊντασ τουσ μακθτζσ/τισ
μακιτριεσ ικανοφσ είτε να ςυμμετάςχουν ςε ζνα διάλογο ι/και ςε μία κετικι αντιπαράκεςθ.
Στο μοντζλο LIFE, θ κονςτρουκτιβιςτικι παιδαγωγικι ςκοπεφει να εκμεταλλευτεί των
δυνατοτιτων ανάπτυξθσ δεξιοτιτων ςκζψθσ υψθλότερου επιπζδου. Ο κονςτρουκτιβιςμόσ,
ςυνδεδεμζνοσ με τθν προςζγγιςθ διερεφνθςθσ, μπορεί να γεννιςει ζνα εςωτερικό ι
ενδογενζσ κίνθτρο. Το ενδογενζσ κίνθτρο μπορεί να γεννιςει ζνα περιςςότερο αυκεντικό και
μακρο-χρόνιο ενδιαφζρον για τθν εκμάκθςθ ενόσ αντικειμζνου όπωσ θ κρθςκεία από το
κίνθτρο που παρζχεται εξωγενϊσ μζςω εξωτερικϊν επιβραβεφςεων όπωσ οι υψθλοί βακμοί
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Το Ραιδαγωγικό Μοντζλο τθσ Διδαςκαλίασ των Θρθςκευτικϊν
Βαςικζσ Αρχζσ

Κονςτρουκτιβιςμόσ: Θ κεωρία ςτθρίηεται ςτθν παρατιρθςθ και τθν επιςτθμονικι μελζτθ για το
πϊσ οι άνκρωποι μακαίνουν. Υποςτθρίηει ότι οι άνκρωποι δομοφν τθν δικι τουσ κατανόθςθ και
μάκθςθ του κόςμου, μζςω των εμπειριϊν που αποκτοφν και αντανακλϊντασ τισ εμπειρίεσ αυτζσ.
Οι άνκρωποι είναι ενεργοί δθμιουργοί των δικϊν τουσ γνϊςεων. Ρροκειμζνου να το κάνουν
αυτό, πρζπει να κάνουν ερωτιςεισ, να διερευνοφν και να αξιολογοφν εκείνα τα οποία γνωρίηουν.
 Εκπαιδευτικι πρακτικι: Ενκάρρυνςθ των μακθτϊν να χρθςιμοποιοφν ενεργθτικζσ τεχνικζσ
(πειραματιςμό, επίλυςθ προβλθμάτων του πραγματικοφ κόςμου) ζτςι ϊςτε να
δθμιουργιςουν περιςςότερθ γνϊςθ και ςτθ ςυνζχεια να τθν μεταλαμπαδεφςουν και να
ςυηθτιςουν ςχετικά με το τι ζκαναν και για το πϊσ άλλαξε θ οπτικι τουσ. Ο δάςκαλοσ
οφείλει να βεβαιωκεί ότι ζχει κατανοιςει τισ προχπάρχουςεσ αντιλιψεισ του μακθτι και
να κακοδθγιςει τισ δραςτθριότθτεσ ζτςι ϊςτε να τισ διαχειριςτεί και να οικοδομιςει πάνω
ςε αυτζσ.
Συνεργατικι Μάκθςθ: Μζκοδοσ διδαςκαλίασ και εκμάκθςθσ κατά τθν οποία οι μακθτζσ
εργάηονται ςε ομάδεσ προκειμζνου να διερευνιςουν ζνα ςθμαντικό ερϊτθμα ι να εκπονιςουν
μια ςθμαντικι εργαςία. Μια ομάδα μακθτϊν ςυηθτά γφρω από μια διάλεξθ ι μακθτζσ από άλλα
ςχολεία εργάηονται μαηί μζςω διαδικτφου ςε μια εργαςία που τουσ ζχει ανατεκεί. Ρρόκειται για
δφο παραδείγματα ςυνεργατικισ μάκθςθσ.
Συνεταιριςτικι Μάκθςθ: Ρρόκειται για μια ςυγκεκριμζνθ κατθγορία ςυνεργατικισ μάκθςθσ: Οι
μακθτζσ εργάηονται μαηί ςε μικρζσ ομάδεσ πάνω ςε μια δομθμζνθ δραςτθριότθτα. Είναι ατομικά
υπεφκυνοι για τθν εργαςία τουσ, αλλά θ εργαςία αξιολογείται επίςθσ ςε ομαδικό επίπεδο. Οι
ςυνεταιριςτικζσ ομάδεσ εργάηονται πρόςωπο με πρόςωπο και μακαίνουν να λειτουργοφν ωσ
ομάδα. Σε μικρζσ ομάδεσ οι μακθτζσ μποροφν να μοιραςτοφν τα δυνατά τουσ ςθμεία κακϊσ και
να βελτιϊςουν κάποιεσ αδυναμίεσ.Αναπτφςςουν τισ διαπροςωπικζσ τουσ δεξιότθτεσ.
Μακαίνουν να ανταπεξζρχονται ςτθ ςφγκρουςθ. Πταν οι ςυνεργατικζσ ομάδεσ ζχουν
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ξεκάκαρουσ ςτόχουσ, ςυμμετζχουν ςε μια ςειρά από δραςτθριότθτεσ προκειμζνου να
βελτιϊςουν το επίπεδο κατανόθςθσ πάνω ςτο αντικείμενο που διερευνοφν.
Τρεισ παράμετροι κρίνονται απαραίτθτεσ προκειμζνου να δθμιουργθκεί ζνα περιβάλλον
κατάλλθλο για ςυνεταιριςτικι μάκθςθ:
 Οι μακθτζσ ζχουν τθν ανάγκθ να αιςκάνονται αςφαλείσ ενϊ παράλλθλα αποηθτοφν τθν
πρόκλθςθ
 Οι ομάδεσ πρζπει να είναι αρκετά μικρζσ ζτςι ϊςτε ο κακζνασ να μπορεί να ςυνειςφζρει
 Το αντικείμενο πάνω ςτο οποίο ςυνεργάηονται οι μακθτζσ πρζπει να είναι απολφτωσ
ςαφζσ.
Οι τεχνικζσ που παρουςιάςτθκαν ςκοπεφουν ςτο να κάνουν τουσ παραπάνω ςτόχουσ εφικτοφσ
για τουσ δαςκάλουσ.
Επίςθσ, ςτθν ςυνεταιριςτικι μάκθςθ οι μικρζσ ομάδεσ παρζχουν ζνα μζροσ όπου:
 Οι εκπαιδευόμενοι ζχουν ενεργό ςυμμετοχι
 Οι κακθγθτζσ γίνονται ενίοτε μακθτζσ και οι εκπαιδευόμενοι μακαίνουν να διδάςκουν
 Υπάρχει ςεβαςμόσ απζναντι ςε όλα τα μζλθ
 Οι εργαςίεσ και οι ερωτιςεισ ενδιαφζρουν και κινθτοποιοφν τουσ μακθτζσ
 Θ διαφορετικότθτα αντιμετωπίηεται με χαρά και κάκε ςυνειςφορά ωσ προσ αυτι τθν
κατεφκυνςθ εκτιμάται
 Οι μακθτζσ αποκτοφν προςόντα για τθν επίλυςθ ςυγκροφςεων όταν αυτζσ προκφπτουν
 Τα μζλθ αντλοφν από τισ εμπειρίεσ και τισ γνϊςεισ του παρελκόντοσ
 Οι ςτόχοι είναι ςαφείσ και αξιοποιοφνται ωσ οδθγόσ
 Ραρζχονται εργαλεία ζρευνασ όπωσ το διαδίκτυο
 Οι μακθτζσ επενδφουν ςτθν εκπαίδευςι τουσ
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Το παιδαγωγικό μοντζλο ςτθν Ρράξθ
“Πιςτεφω ότι είναι ςτθν δικι μασ ευκφνθ ωσ εκπαιδευτικοί όχι μόνο να προςφζρουμε τθ χθμεία
αλλά επίςθσ να δίνουμε τθν δυνατότθτα και να ενκαρρφνουμε τουσ μακθτζσ να μακαίνουν πϊσ
να μακαίνουν»(Johnstone)
10 Κανόνεσ Εκπαίδευςθσ:
1. Εκείνο που μακαίνεισ κακορίηεται από εκείνα που ιδθ γνωρίηεισ και κατανοείσ.
2. Το πϊσ μακαίνεισ κακορίηεται από τον τρόπο που ζμακεσ κάτι επιτυχϊσ ςτο παρελκόν.
3. Ρροκειμζνου θ γνϊςθ να ζχει ςθμαςία πρζπει να ςυνδζεται με τισ υπάρχουςεσ γνϊςεισ και
δεξιότθτεσ, κακϊσ επίςθσ να τισ εμπλουτίηει και να τισ επεκτείνει.
4.Θ ποςότθτα τθσ φλθσ προσ επεξεργαςία περιορίηεται από τθν διδακτικι ϊρα.
5. Θ ανατροφοδότθςθ και κακθςφχαςθ είναι απαραίτθτεσ για μια άνετθ εκμάκθςθ ενϊ θ
αξιολόγθςθ κα πρζπει να είναι επιεικισ.
6. Ρρζπει να λαμβάνονται υπόψθ οι τφποι μάκθςθσ και τα κίνθτρα τθσ μάκθςθσ
7. Οι ςπουδαςτζσ κα πρζπει να εδραιϊςουν τθ μάκθςι τουσ διερωτϊμενοι τι ςυμβαίνει ςτθ δικι
τουσ ςκζψθ.
8. Θα πρζπει να υπάρχει χϊροσ για τθν επίλυςθ προβλθμάτων με τθν πλθρζςτερθ ζννοια του να
αςκοφν και να ενιςχφουν τθν επικοινωνία και τα όςα τουσ ενϊνουν .
9. Ρρζπει να υπάρξει χϊροσ για δθμιουργία, υπεράςπιςθ, δοκιμζσ και υποκζςεισ.
10. Ρρζπει να δοκεί θ ευκαιρία για διδαςκαλία (δεν μακαίνεισ ςτ’ αλικεια μζχρι να διδάξεισ)
1. Εκείνο που μακαίνεισ κακορίηεται από εκείνα που ιδθ γνωρίηεισ και κατανοείσ.
Ρρϊτο βιμα–Εκείνα τα οποία οι μακθτζσ γνωρίηουν γφρω από τθ κρθςκεία / Αρχικι ςυηιτθςθ
για το τι είναι κρθςκεία (όλθ θ τάξθ παίρνει μζροσ) (διάρκεια 1 ϊρα)
2.Το πϊσ μακαίνεισ κακορίηεται από τον τρόπο που ζμακεσ κάτι επιτυχϊσ ςτο παρελκόν.
Δεφτερο Βιμα–Τι γνωρίηεισ επειδι το ζχεισ μελετιςει (ρωτάμε τθν τάξθ τθν εμπειρία τθσ από το
παρελκόν)
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3. Προκειμζνου θ γνϊςθ να ζχει ςθμαςία πρζπει να ςυνδζεται με τισ υπάρχουςεσ γνϊςεισ και
δεξιότθτεσ, κακϊσ επίςθσ να τισ εμπλουτίηει και να τισ επεκτείνει.
Τρίτο Βιμα- Απάντθςθ ερωτιςεων: Το εκπαιδευτικό Μοντζλο παρζχει μια ςειρά ερωτιςεων οι
οποίεσ ςχετίηονται με τθ κρθςκεία.
Θ κεωρία αυτισ τθσ προςζγγιςθσ είναι: Δεν είναι δυνατόν να διδάξεισ κρθςκευτικά χωρίσ να
«διατρζξεισ» τθν φφςθ και το αφιγθμα μιασ ςυγκεκριμζνθσ κρθςκείασ. Ο ςκοπόσ του μοντζλου
δεν είναι να προτείνει το «πϊσ να μελετιςετε τθν ιςτορία των κρθςκευμάτων»αλλά ο
πειραματιςμόσ γφρω από τθν μελζτθ των κρθςκειϊν και του αντίκτυπου τθσ πολφκρθςκευτικότθτασ.
Φφςθ και εννοιολογικι διάςταςθ των ερωτιςεων: θ ςυηιτθςθ κα πρζπει να οδθγιςει ςτθν
αποφυγι κάκε προβλιματοσ που ςχετίηεται με τισ εννοιολογικζσ εκφράςεισ. Είναι ςθμαντικό για
τα παιδιά ότι θ γλϊςςα τουσ μπορεί να είναι ειλικρινισ και ανεπθρζαςτθ από τισ δογματικζσ
κζςεισ άλλων (γονείσ, άλλοι δάςκαλοι κλπ.).

Το Σκακάρι ςτο κουτί του Wittgenstein's –Γνωςτό επίςθσ και ωσ το επιχείρθμα τθσ Ιδιωτικισ
Γλϊςςασ το οποίο ομοιάηει κάπωσ με τθν Νευρο - επιςτιμονα Μαίρθ. Ο Wittgenstein’sκατά τθ
διάρκεια

των

φιλοςοφικϊν

του

ερευνϊναμφιςβιτθςε

τον

τρόπο

με

τον

οποίο

αντιλαμβανόμαςτε τθν ενδοςκόπθςθ και πωσ αυτι (θ ενδοςκόπθςθ) «ενθμερϊνει» τθν
γλϊςςα που χρθςιμοποιοφμε προκειμζνου να περιγράψουμε τισ αιςκιςεισ. Για τον
πειραματιςμό ο Wittgensteinμασ ηθτά να φανταςτοφμε μια ομάδα ατόμων, ο κακζνασ από τουσ
οποίουσ ζχει ζνα κουτί που περιζχει κάτι το οποίο ονομάηεται «το ςκακάρι». Κανείσ δεν
επιτρζπεται να δει μζςα ςτο κουτί του άλλου. Ο κακζνασ καλείται να περιγράψει το ςκακάρι του
αλλά κάκε πρόςωπο γνωρίηει μόνο το δικό του ςκακάρι. Επίςθσ, κάκε ζνασ τουσ μπορεί να
μιλιςει μόνο για το δικό του ςκακάρι, ςαν να υπιρχαν διαφορετικά αντικείμενα ςτο ςκακάρι του
κακενόσ. Κατά ςυνζπεια ο Wittgensteinυποςτθρίηει ότι οι περιγραφζσ που ζπονται δεν μποροφν
να αποτελζςουν μζροσ του "γλωςςικοφ παιχνιδιοφ". Με τθν πάροδο του χρόνου, οι άνκρωποι κα
μιλάνε για το τι είναι ςτα κουτιά τουσ, αλλά θ λζξθ "ςκακάρι" απλά καταλιγει να ςθμαίνει "αυτό
το πράγμα που βρίςκεται ςτο κουτί ενόσ ατόμου".
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Γιατί αυτι θ παράξενθ ςκζψθ είναι ενοχλθτικι; Το νοθτικό αυτό πείραμα δείχνει ότι το ςκακάρι
είναι ςασ το μυαλό μασ και δεν γνωρίηει ακριβϊσ τι ςυμβαίνει ςτο μυαλό κάποιου άλλου. Δεν
μποροφμε να γνωρίηουμε με ακρίβεια όςα βιϊνει κάποιοσ άλλοσ, οφτε και τθν μοναδικότθτα τθσ
οπτικισ του. Ρρόκειται για ζνα ηιτθμα το οποία άπτεται ιδιαιτζρωσ με το λεγόμενο ςκλθρό
πρόβλθμα τθσ ςυνείδθςθσ και το φαινόμενο του qualia.
4. Η ποςότθτα του προσ επεξεργαςία υλικοφ περιορίηεται από τθν διδακτικι ϊρα.
Ρρζπει να τονϊςουμε τθ ςυηιτθςθ μετά το τζλοσ τθσ ϊρασ.
5. Η ανατροφοδότθςθ και κακθςφχαςθ είναι απαραίτθτεσ για μια άνετθ εκμάκθςθ ενϊ θ
αξιολόγθςθ κα πρζπει να είναι επιεικισ.
Θ ςυηιτθςθ κακοδθγείται από τον δάςκαλο / δαςκάλα και παίρνει το ρόλο του ςυντονιςτι.
 Τι–Οι δάςκαλοι κα πρζπει να αναπτφξουν ζνα εκπαιδευτικό περιβάλλον το οποίο
ςχετίηεται και αντανακλά τισ κοινωνικζσ, πολιτιςτικζσ και γλωςςικζσ εμπειρίεσ των
μακθτϊν τουσ. Δρουν ωσ κακοδθγθτζσ, διαμεςολαβθτζσ, ςφμβουλοι, εκπαιδευτζσ και
υποςτθρικτζσ για τουσ μακθτζσ, ςυμβάλλοντασ ςτθν αποτελεςματικι ςφνδεςθ τθσ
πολιτιςτικισ τουσ γνϊςθσ με τισ εμπειρίεσ μάκθςθσ που αποκτικθκαν ςτθν τάξθ.
 Γιατί– Ο Ladson-Billing (1995) υποςτθρίηει ότι το βαςικό κριτιριο για τθν πολιτιςμικά
ςχετικι διδαςκαλία είναι θ καλλιζργεια και θ υποςτιριξθ των ικανοτιτων τόςο ςτθν
οικιακι

όςο

και

ςτθν

ςχολικι

κουλτοφρα.

Οιδάςκαλοιοφείλουννααξιοποιοφντισπολιτιςμικζσεμπειρίεσπουοιμακθτζσφζρουναπό το
οικιακό τουσ περιβάλλον ωσ βάςθ πάνω ςτθν οποία κα αναπτφξουν γνϊςεισ και
δεξιότθτεσ.
Τοπεριεχόμενοπουμακαίνεταιμεαυτόντοντρόποείναιπιοςθμαντικόγιατουσμακθτζσκαιδιε
υκολφνειτθνμεταφοράόςωνμακαίνονται ςτο ςχολείο ωσ καταςτάςεισ πραγματικισ
ηωισ.(Padron, Waxman&Rivera, 2002).
 Ρϊσ:
Μακαίνοντασ για τισ κουλτοφρεσ των μακθτϊν
 Οι μακθτζσ να μοιράηονται αντικείμενα από το ςπίτι που αντικατοπτρίηουν τον πολιτιςμό
τουσ
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 Οι μακθτζσ να γράφουν για τισ παραδόςεισ που μοιράηονται οι οικογζνειζσ τουσ
 Οι μακθτζσ να διερευνοφν διάφορεσ πτυχζσ του πολιτιςμοφ τουσ

Μεταβάλλοντασ τισ προςεγγίςεισ διδαςκαλίασ για να δοκεί χϊροσ ςε διαφορετικοφσ τρόπουσ
μάκθςθσ και γλωςςικισ επάρκειασ
 Ξεκινιςτε ςυνεργατικζσ ομάδεσ διδαςκαλίασ (Padron, Waxman&Rivera, 2002)
 Ενκαρρφνετε τουσ μακθτζσ να ςυμμετάςχουν ςε λζςχεσ βιβλίων ι φιλολογικοφσ κφκλουσ
(Daniels, 2002)
 Ενκαρρφνετε ομάδεσ ςυηιτθςθσ οι οποίεσ κακοδθγοφνται από μακθτζσ
 Μιλιςτε με τρόπουσ που ικανοποιοφν τισ ανάγκεσ κατανόθςθσ και γλωςςικισ ανάπτυξθσ
των μακθτϊν. (Yeldin, 2004)

Χρθςιμοποιιςτε διάφορουσ πόρουσ ςτισ κοινότθτεσ των μακθτϊν
 Τα μζλθ τθσ κοινότθτασ να μιλοφν ςε μακθτζσ για διάφορα κζματα
 Ηθτιςτε από τα μζλθ τθσ κοινότθτασ να διδάξουν ζνα μάκθμα ι να κάνουν μια
παρουςίαςθ (ςτον τομζα που ειδικεφονται) ςτουσ μακθτζσ
 Ρροςκαλζςτε τουσ γονείσ ςτθν τάξθ για να δείξουν ςτουσ μακθτζσ εναλλακτικοφσ τρόπουσ
προςζγγιςθσ ενόσ προβλιματοσ (π.χ., ςτα μακθματικά: διάφορουσ τρόπουσ διαίρεςθσ
αρικμϊν, ονομαςία δεκαδικϊν, κ.λπ.)
6. Πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ οι τφποι μάκθςθσ και τα κίνθτρα τθσ μάκθςθσ
Οι δάςκαλοι κα πρζπει να διακζτουν χρόνο προκειμζνου να εξθγιςουν το λόγο που διεξάγουν
αυτι τθ ςυηιτθςθ.
7. Οι ςπουδαςτζσ κα πρζπει να εδραιϊςουν τθ μάκθςι τουσ διερωτϊμενοι τι ςυμβαίνει ςτθ
δικι τουσ ςκζψθ.
Θ μζκοδοσ ςτθρίηεται ςτισ ερωτιςεισ και για το λόγο αυτό οι δάςκαλοι οφείλουν να εξθγιςουν τι
ςθμαίνουν οι ερωτιςεισ ςτθ φιλοςοφία.
8. Θα πρζπει να υπάρχει χϊροσ για τθν επίλυςθ προβλθμάτων με τθν πλθρζςτερθ ζννοια του
να αςκοφν και να ενιςχφουν τθν επικοινωνία και τα όςα τουσ ενϊνουν .
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Θ Μζκοδοσ ςτθρίηεται ςτθ ΖΕΥΝΑ, θ οποία ορίηεται ωσ “αναηιτθςθ για τθν αλικεια, τθν
πλθροφόρθςθ ι τθ γνϊςθ – αναηιτθςθ πλθροφόρθςθσ μζςω ερωτιςεων».
Ζνα πλαίςιο για τθν ζρευνα - Δυςτυχϊσ, το παραδοςιακό εκπαιδευτικό μασ ςφςτθμα ζχει
λειτουργιςει κατά τρόπο που αποκαρρφνει τθ φυςικι διερεφνθςθ. Οι μακθτζσ τείνουν να μθν
ρωτοφν κακϊσ κινοφνται μζςα ςτα κακοριςμζνα πλαίςια τθσ βακμολόγθςθσ. Στα παραδοςιακά
ςχολεία, οι μακθτζσ μακαίνουν να μθν κάνουν πολλζσ ερωτιςεισ, αλλά να ακοφν και να
επαναλαμβάνουν τισ αναμενόμενεσ απαντιςεισ.
9.Πρζπει να υπάρξει χϊροσ για δθμιουργία, υπεράςπιςθ, δοκιμζσ και υποκζςεισ.
Κατά τθ διάρκεια τθσ ςυηιτθςθσ όλοι είναι ελεφκεροι να εκφράςουν τθν άποψι τουσ αλλά οι
απόψεισ αυτζσ οφείλουν να ςτθρίηονται ςε Γεγονότα ι Βιογραφικζσ αφθγιςεισ.
10. Πρζπει να δοκεί θ ευκαιρία για διδαςκαλία (δεν μακαίνεισ ςτ’ αλικεια μζχρι να διδάξεισ).
Οι δάςκαλοι (κρθςκευτικοί ι άλλοι) πρζπει να αιςκάνονται ελεφκεροι να διδάξουν με τον δικό
τουσ προςωπικό τρόπο.

Λίςτα Ερωτθμάτων προσ ςυηιτθςθ (παράδειγμα):
 Θα μποροφςε ποτζ θ επιςτιμθ να αντικαταςτιςει τθ κρθςκεία;(Prof. Bruce Hood)
 Για ποιο λόγο οι επιςτιμονεσ ενδιαφζρονται για τθ κρθςκεία; (Prof. Robert McCauley)
 Οι άνκρωποι τείνουν να γίνονται περιςςότερο ι λιγότερο πιςτοί όςο μεγαλϊνουν; (Prof.
Jacqueline Woolley)
 Αν οι άνκρωποι είναι ιδιαίτεροι και θ γθ είναι ο μόνοσ πλανιτθσ με ευφυι ηωι
(τουλάχιςτόν τόςο ευφυι όςο οι άνκρωποι) τότε γιατί κάποιοσ να μπει ςτθ διαδικαςία να
δθμιουργιςει τον κόςμο; Γιατί να μπει ςτθ διαδικαςία να δθμιουργιςει διςεκατομμφρια
γαλαξίεσ και άπειρα αςτζρια;
 Γιατί ζνασ τζλειοσ Θεόσ– Ραντοδφναμοσ και Ραντογνϊςτθσ – απαιτεί από εμάσ να
προςευχόμαςτε ςε Εκκλθςίεσ και Τηαμιά;
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Αξιοποιϊντασ μαηί τθ μζκοδο
1. Συζητώντασ για τη ςυνειςφορά ςασ

Ζχοντασ ςυηθτιςει για τθ μεκοδολογικι προςζγγιςθ κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνάντθςθσ, θ FVM
πρόκειται να ηθτιςει τθ ςυνειςφορά ςασ προκειμζνου να οριςτικοποιιςει τθν τελικι μορφι του
Μοντζλου.
Δθμιουργία μιασ λίςτασ Ερωτιςεων Creating (10 ανά εταίρο).

2. Πειραματιςμόσ τησ Μειόδου με τουσ δαςκάλουσ
Κατά τθ διάρκεια τθσ Φκινοπωρινισ εκπαίδευςθσ των δαςκάλων: Συνάντθςθ με τουσ δαςκάλουσ
προκειμζνου να τουσ εξθγιςουμε τθν Μζκοδο.
3. Πειραματιςμόσ τησ Μειόδου ςτα ςχολεία
 Ραρουςιάηοντασ το ςκοπό τθσ δραςτθριότθτασ που αφορά ςτθν Ζρευνα Ρεδίου
 Ρροτείνοντασ μια λίςτα ερωτιςεων
 Χωρίηοντασ τουσ μακθτζσ ςε μικρζσ ομάδεσ (5-6 ατόμων)
 Συηθτϊντασ τισ ερωτιςεισ με τουσ μακθτζσ

(3 ϊρεσ) ςε περιςςότερεσ από μια

ςυναντιςεισ αν αυτό κρίνεται απαραίτθτο
 Δθμιουργϊντασ ςυνεργατικά τισ απαντιςεισ (2 hours)
4. Δημιουργώντασ Video για τισ Ερωτθςεισ
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(Οριςμζνεσ από τισ απαντιςεισ πρζπει να παρουςιάηονται από ειδιμονεσ πάνω ςε ηθτιματα
κρθςκείασ και φιλόςοφουσ.

Θ παρουςίαςθ των Ερωτιςεων δεν ςθμαίνει ότι παρζχουμε

ενδεικτικζσ απαντιςεισ)
Τα Video κα πρζπει να διαρκοφν 5 λεπτά (το ανϊτατο)
Θα ενςωματωκοφν ςτθν πλατφόρμα

31

ΡΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ LIFE
Ρροτάςεισ για τον Δάςκαλο - Ρριν ξεκινιςετε μια ςυηιτθςθ για τθ κρθςκεία κα πρζπει να είςτε
βζβαιοι ότι κατά τθ διάρκεια τθσ ςυηιτθςθσ κα τθρθκοφν οι κατάλλθλοι τρόποι
διευκυνςιοδότθςθσ. Γενικά, είναι μια καλι πρακτικι να ρωτιςετε ποιο όνομα ι μορφι
διευκφνςεων προτιμοφν οι μακθτζσ για να κακορίςουν τθ κρθςκεία τουσ. Κατά τθ διάρκεια των
ςυηθτιςεων ςτθν τάξθ, κα πρζπει να χρθςιμοποιείται για να αναφζρεται ςτουσ μακθτζσ δια
ονόματοσ όςο το δυνατόν περιςςότερο. Θ ςωςτι προφορά των ονομάτων είναι πολφ ςθμαντικι,
κακϊσ αποδεικνφει τθν πολιτιςτικι ευαιςκθτοποίθςθ και ςεβαςμό. Θυμθκείτε - εάν ζχετε
αμφιβολίεσ, επικοινωνιςτε με τουσ μακθτζσ. Θα πρζπει να ενκαρρφνετε τθ χριςθ αποκλειςτικισ
γλϊςςασ που αποφεφγει τουσ εκνοκεντρικοφσ τόνουσ.

Είναι πολφ ςθμαντικό να αποφευχκοφν τυχόν αγζνειεσ ςτθν τάξθ:
• Να κεςπιςτοφν ςαφείσ βαςικοί κανόνεσ για τθν κατάλλθλθ ςυμπεριφορά ςτθν τάξθ για
τθν προςταςία από τον πολιτιςτικό αποκλειςμό και τθν απάκεια.

•

Να επικοινωνείτε λεκτικά και μθ λεκτικά , ζχοντασ υψθλζσ προςδοκίεσ για τθν

εμφάνιςθ αμοιβαίου ςεβαςμοφ προσ όλουσ τουσ μακθτζσ.

• Να ενκαρρφνετε τουσ μακθτζσ μακθτϊν ϊςτε να διαπραγματευτοφν ζναν αποδεκτό
"κϊδικα ςυμπεριφοράσ" και ζνα ςφνολο πεικαρχικϊν μζτρων για τθν ακατάλλθλθ
ςυμπεριφορά ςτθν τάξθ.

• Να απαντιςετε άμεςα ςε οποιαδιποτε ςυμπεριφορά (λεκτικι ι μθ λεκτικι) που μπορεί
να κεωρθκεί προκατειλθμμζνθ, μερολθπτικι ι διακριτικι. Μθν ανεχτείτε ρατςιςτικά,
ςεξιςτικά ι πολιτιςμικά ευαίςκθτα ςχόλια από μακθτζσ.

• Αποφφγετε να αγνοιςετε ι να παραμελιςετε τισ ανάγκεσ μεμονωμζνων μακθτϊν. Για
παράδειγμα, βεβαιωκείτε ότι δεν ζχετε τθ τάςθ να ευνοείτε μια ομάδα ζναντι άλλθσ όταν
απαντάνε ςε ερωτιςεισ.
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• Αποφφγετε τα ςτερεότυπα και τισ προκαταρκτικζσ υποκζςεισ ςτισ διδακτικζσ ςασ
πρακτικζσ και το περιεχόμενο των ςυηθτιςεων.

• Πταν παρουςιάηετε πλθροφορίεσ ςχετικά άτομα ι ομάδεσ μειονοτιτων με πολιτιςμικζσ
και γλωςςικζσ διαφορζσ, αναφζρετε ςαφϊσ δθμοςιευμζνα βιβλία και ερευνθτικά
ευριματα, αντί να εκφράςετε τθν προςωπικι ςασ γνϊμθ. Ραρομοίωσ, ενκαρρφνετε τουσ
μακθτζσ να αντλοφν από διαφορετικζσ πθγζσ δεδομζνων / ςτοιχεία για να αναπτφξουν τα
επιχειριματά τουσ και τισ κριτικζσ τουσ.

Είναι επίςθσ πολφ ςθμαντικό να ενκαρρφνεται θ ανοικτι και αποκλειςτικι ςυηιτθςθ
μζςα ςτθν τάξθ:

• Ρροτρζψτε τουσ μακθτζσ να κάνουν ερωτιςεισ χρθςιμοποιϊντασ δθλϊςεισ ανοιχτοφ
τφπου, όπωσ "Θα ικελε κάποιοσ να μοιραςτεί μια διαφορετικι άποψθ ι προοπτικι;"

• Αποφφγετε να ςτοχοποιείτε μακθτι ι να τον βάηετε ςτο μάτι , ιδιαίτερα όταν
ςυηθτοφνται πολιτιςτικά ι προςωπικά ευαίςκθτα κζματα. Για παράδειγμα, ζνασ μακθτισ
μπορεί να αιςκανκεί πιεςμζνοσ αν του ηθτθκεί να μιλιςει εκ μζρουσ του λαοφ του για τθ
κουλτοφρα του κ.λ.π

.• Ρροωκιςτε τθν υπεκφυγι όταν ςυηθτάτε αμφιλεγόμενα κζματα. Για παράδειγμα,
φροντίςτε οι μακθτζσ να εκφράηουν εκ περιτροπισ τισ απόψεισ τουσ ενϊ ταυτόχρονα
ακοφν (και πραγματικά εξετάηουν) τισ απόψεισ των άλλων

• Ηθτιςτε από τουσ μακθτζσ με ποιόν τρόπο προτιμοφν να μάκουν και, όπου είναι
δυνατόν, εξετάςτε πϊσ κα μποροφςατε να προςαρμόςετε τισ διδακτικζσ και μακθςιακζσ
ςασ δραςτθριότθτεσ αναλόγωσ.
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Πϊσ να χρθςιμοποιιςετε τισ ερωτιςεισ - Μζροσ Α: Δθμιουργϊντασ τθ ςυηιτθςθ
Είναι πολφ ςθμαντικό να αποφαςιςτεί ο ςκοπόσ τθσ ςυηιτθςθσ και να επιλεγοφν οι ερωτιςεισ.
Στθ ςυνζχεια ξεκινιςτε με ςαφι ςχεδιαςμό ενόσ ι περιςςότερων μακθςιακϊν ςτόχων που
πρζπει να επιτευχκοφν μζςω τθσ ςυηιτθςθσ, εξθγϊντασ γιατί το κάνουμε! Ο δάςκαλοσ είναι
διαμεςολαβθτισ και πρζπει να εξαςφαλίςει ότι θ ςυηιτθςθ κα οικοδομθκεί γφρω από τα
κατάλλθλα κζματα. Είναι πολφ ςθμαντικό να διαςφαλίςουμε ότι θ «απάντθςθ» ςτθν ερϊτθςθ
είναι κάτι που απαιτεί μια περίπλοκθ απάντθςθ.

Μζροσ Β: Διεξαγωγι τθσ ςυηιτθςθσ
Αναπτφξτε μερικζσ δευτερεφουςεσ ερωτιςεισ ι δθλϊςεισ που προκαλοφν ςκζψθ, οι οποίεσ κα βοθκιςουν
34

τθ ςυηιτθςθ ςτθ διεξαγωγι τθσ.
Θ ςκζψθ του δαςκάλου κα πρζπει να πάει μπροςτά ςε ηθτιματα ι κζματα που πρζπει να τεκοφν, εφόςον
θ απάντθςθ κα πρζπει να είναι διεξοδικι.

Εξετάςτε τισ βαςικζσ πλθροφορίεσ: παρόλο που ο δάςκαλοσ δεν κα παρζχει απευκείασ πλθροφορίεσ
ςτουσ μακθτζσ (αυτόσ είναι ο ςκοπόσ τθσ ςυηιτθςθσ), ωσ δάςκαλοσ / διευκολυντισ, κα πρζπει να γνωρίηει
διεξοδικά το κζμα.

Εξετάςτε τισ προθγοφμενεσ ιδζεσ των μακθτϊν και αποφαςίςτε μαηί τουσ τι πρζπει να γνωρίηουν πριν
μπορζςουν να ςυμμετάςχουν ςε μια ςυηιτθςθ. Πςο περιςςότεροι μακθτζσ γνωρίηουν το κζμα, τόςο
περιςςότερο βάκοσ κα ζχει θ ςυηιτθςι τουσ. Αν οι μακθτζσ δεν ζχουν επαρκείσ γνϊςεισ ςχετικά με το
κζμα, θ ςυνεδρία μπορεί να καταλιξει να είναι μια κακοδθγοφμενθ από δάςκαλο ζκκεςθ.

Θ προςζγγιςθ ςτθ ςυηιτθςθ πρζπει να είναι όςο το δυνατόν πιο αυκόρμθτθ και ςυναιςκθματικι. Ζτςι, ο
δάςκαλοσ μπορεί να αποφαςίςει να αναπτφξει τθ ςυηιτθςθ χωρίσ να ηθτιςει από τουσ μακθτζσ να ζχουν
προετοιμάςει πλθροφορίεσ από πριν. Στο τζλοσ τθσ ςυηιτθςθσ προτείνεται ςτο δάςκαλο να
δθμιουργιςει ζνα κατάλογο κεμάτων και να ηθτιςει από τουσ μακθτζσ να εμβακφνουν τισ γνϊςεισ τουσ
μζςα από τθν αναηιτθςθ και διερεφνθςθ πλθροφοριϊν . Ρροκειμζνου να καταςτιςει τον πολιτιςμό τθσ
κρθςκείασ και τθν αμοιβαία κατανόθςθ ιςχυρότερθ, ο δάςκαλοσ μπορεί να καλζςει τουσ μακθτζσ να
διευρφνουν τθ ςυηιτθςθ ςτο πλαίςιο των ςυμμακθτϊν τουσ και μποροφν να αποφαςίςουν να
προςκαλζςουν μερικοφσ γονείσ ςτθν τάξθ για να ανοίξουν μια ςυηιτθςθ προσ το οικογενειακό
περιβάλλον. Στο τζλοσ τθσ δραςτθριότθτασ είναι πολφ ςθμαντικό να καταγράψετε τθ ςυηιτθςθ και να
μοιραςτείτε τα αποτελζςματα με τουσ μακθτζσ ηθτϊντασ τουσ να «εγκρίνουν» τα πρακτικά.

Περαιτζρω δραςτθριότθτεσ

Ο δάςκαλοσ κα πρζπει:
• Να κζςει ςτουσ μακθτζσ ζνα μινι-ερευνθτικό πρόγραμμα μετά από τθ ςυηιτθςθ, να τουσ ηθτιςει να
διαβάςουν κάποιο υλικό ερεκίςματοσ (για παράδειγμα ζνα άρκρο περιοδικοφ ι εφθμερίδεσ) ι να
παρακολουκιςουν ζνα βίντεο.
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• να εξθγιςει με ςαφινεια τα μακθςιακά αποτελζςματα για τθ ςυηιτθςθ, ζτςι ϊςτε οι μακθτζσ να
γνωρίηουν το ςκοπό του. Στθ ςυνζχεια, κα είναι πιο πικανό να παραμείνουν επικεντρωμζνοι ςτισ βαςικζσ
δεξιότθτεσ και γνϊςεισ και πϊσ να τισ εφαρμόςουν.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΩΤΘΣΕΩΝ
Πνευματικότθτα

1. Μερικοί άνκρωποι δθλϊνουν ότι είναι "πνευματικά" όντα αλλά ταυτόχρονα επιβεβαιϊνουν ότι δεν
είναι πιςτοί ςε κανζναν κεό.

• Κακορίςτε τι νομίηετε ότι είναι θ ζννοια του να είναι καποιοσ "πνευματικό όν¨

• Κακορίςτε τθν πνευματικότθτα ςτθ κρθςκεία ςασ (αν βρίςκετε ςε κάποια)

.2. Ρολλοί ςθμαντικοί ςτοχαςτζσ, επιςτιμονεσ και φιλόςοφοι δθλϊνουν ότι είναι κρθςκευόμενοι
άνκρωποι.

• Σκεφτείτε μερικοφσ από αυτοφσ και Κακορίςτε με ποόν τρόπο θ πνευματικότθτα τουσ επθρζαςε τον
τρόπο ςκζψθσ τουσ.

• Κακορίςτε και παρουςιάςτε τισ προςωπικζσ ςασ ςκζψεισ για το πϊσ θ πνευματικότθτα κακορίηει και
επθρεάηει τθν προςωπικι ςασ ηωι.

3. Ρολλοί άνκρωποι που ηουν ςε διαφορετικά κρθςκευτικά πλαίςια δθλϊνουν ότι δεν ζχουν κάποιεσ
μορφζσ πνευματικότθτασ.

• Κακορίςτε ποια είναι αυτι θ φιλοςοφικι κατάςταςθ και αν κατά τθ γνϊμθ ςασ είναι δυνατόν να μθν
ζχετε κάποια πνευματικι αίςκθςθ.

• Εάν επιβεβαιϊνετε ότι είςτε "ζνασ όχι πνευματικόσ" άνκρωποσ, ορίςτε τθν προςωπικι ςασ κατάςταςθ.
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Για τουσ νεότερουσ μακθτζσ:

• Κακορίςτε τι είναι θ πνευματικότθτα.
• Ρεριγράψτε τι γνωρίηετε ςχετικά με τθν ζννοια τθσ πνευματικότθτασ ςτθ κρθςκεία ςασ.

Ιςτορία και Οργάνωςθ των κρθςκειϊν

4. Σε όλο το πολιτιςτικό και ιςτορικό πλαίςιο, οι κρθςκείεσ ςυνδζονται ςτενά με τθν εξζλιξθ τθσ ιςτορικισ
διαδικαςίασ

• Ορίςτε και ςυηθτιςτε πϊσ θ δθμιουργία τθσ πραγματικισ ςασ κοινωνικισ και πολιτικισ κατάςταςθσ
κακορίηεται ιςτορικά από τθν επιρροι των κρθςκειϊν.

• Εάν θ κρθςκεία ςασ δεν είναι θ πιο πρακτικι ςτθ Χϊρα όπου ηείτε Κακορίςτε τθν ιςτορικι ςθμαςία τθσ
παρουςίασ τθσ κρθςκείασ ςασ και τθσ διαδικαςίασ που οδθγεί ςτθν πραγματικι κατάςταςθ.

5. Θ διαδικαςία δθμιουργίασ μιασ κρθςκευτικισ αίςκθςθσ επθρεάηεται από τθν παρουςία Θρθςκευτικϊν
κεςμϊν (εκκλθςιϊν, αιρζςεων, λαϊν και άλλων)

• Ρεριγράψτε τουσ Θεςμοφσ αυτοφσ ςτθ χϊρα ςασ.

• Είςτε ςε άμεςθ επαφι με μερικοφσ από αυτοφσ; Ορίςτε τθν εμπειρία ςασ και τθν εντφπωςθ που ζχετε
ςχετικά με τουσ Θεςμοφσ και τισ ενζργειζσ τουσ.

6. Γενικά, μια κρθςκεία ορίηεται από τα ακόλουκα ςτοιχεία:

o Ρεποικιςεισ (για να είναι κάποιοσ ςίγουροσ για τισ υπάρξεισ τθσ κρθςκείασ που δθλϊνεται ) o
Τελετουργίεσ (επίςθμεσ τελετζσ)

.o Εκκλθςία (δθμόςια κρθςκευτικι λατρεία).
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• Κακορίςτε τισ τρεισ πτυχζσ τθσ εμπειρίασ ςασ (ακόμα κι αν δεν είςτε πιςτόσ).

• Κακορίςτε με ποιόν τρόπο θ κρθςκεία ςτθν οποία πιςτεφετε ι πιςτεφατε είναι οργανωμζνθ ςτθ χϊρα
ςασ

.• Κακορίςτε πϊσ ιταν τα παραδοςιακά κρθςκευτικά τελετουργικά που αςκείτε ι αςκοφςατε με τθν
οικογζνειά ςασ όταν ιςαςτε παιδί (αν υπάρχει κάτι ςχετικό ) ι τι ακοφγατε από τουσ φίλουσ ςασ.

Για τουσ νεότερουσ μακθτζσ:

• Κακορίςτε τι είναι μια Εκκλθςία

• Ρεριγράψτε τι γνωρίηετε ςχετικά με τθν οργάνωςθ τθσ Εκκλθςίασ ςτθ κρθςκεία ςασ

Ρρακτικζσ ςτθ Θρθςκεία

Θ κρθςκευτικι πρακτικι είναι μια ςυμμετοχι ςε κρθςκευτικζσ τελετζσ που απευκφνονται ςτθ
δθμιουργία τθσ αίςκθςθσ τθσ ειρινθσ του μυαλοφ ι ςτο να αποκτθκεί μια ανάπαυςθ

. Σε

οριςμζνεσ περιπτϊςεισ, οι κρθςκευτικζσ πρακτικζσ ςυνδζονται με τθ βία και τα ακραία
ςυναιςκιματα. Στο παρελκόν και εν μζρει ςε μερικζσ κοινωνίεσ, ακόμθ και ςιμερα οι άνκρωποι
πιςτεφουν ςε προγονικά πνεφματα ι αςχολοφνται με τον ηωιςμό πιςτεφοντασ ότι θ φφςθ
επθρεάηεται από μια πνευματικι δφναμθ. Άλλεσ κρθςκείεσ πιςτεφουν ςε ζνα μόνο Θεό
(μονοκεϊςμόσ), άλλοι είναι πολυκεϊςτικοί (Ινδουιςμόσ) και άλλοι ςχετίηονται με τθν μθ υλικι
ουςία τθσ ηωισ (Βουδιςμόσ). Πλεσ αυτζσ οι κρθςκευτικζσ εκφράςεισ είναι επαφι με κάποιεσ
ςυγκεκριμζνεσ πρακτικζσ και τελετουργίεσ.
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• Ροιεσ είναι οι κφριεσ πρακτικζσ ςτθ κρθςκεία ςασ; Εξθγιςτε τι αιςκάνεςτε όταν ςυμμετζχετε ςε
τελετουργίεσ.

• Εξθγιςτε και κακορίςτε τθ διαδικαςία τελετουργιϊν που ςυνοδεφουν τθ ηωι ενόσ ανκρϊπου
μζςα ςτθ κρθςκεία ςασ, ειδικότερα: τθν εκκίνθςθ, τθ κρθςκευτικι εκπαίδευςθ, τουσ γάμουσ και
τα ςυνενϊςεσ, το κάνατο,

• Εξθγιςτε εάν, κατά τθ γνϊμθ ςασ, υπάρχουν τελετουργίεσ που κεωρείτε ότι ςυνδζονται με τθν
παλιά παράδοςθ αλλά όχι πολφ ρεαλιςτικζσ ςτθ ςφγχρονθ εποχι και εξθγείςτε γιατί;

• Κάποιεσ τελετουργίεσ

επιβλικθκαν από τουσ νζουσ κατακτθτζσ και κάποτε

οι ντόπιοι

πλθκυςμοί διατιρθςαν μερικζσ αρχαίεσ παραδόςεισ, αναμειγνφοντάσ τισ με τισ νζεσ
επιβλθκείςεσ κρθςκείεσ. Αυτό το φαινόμενο είναι γνωςτό ωσ "ςυν-κριτιςμόσ". Γνωρίηετε κάποια
παραδείγματα αυτισ τθσ διαδικαςίασ; Μελετιςτε και ερευνιςτε

μερικζσ περιπτϊςεισ και

ςυηθτιςτε τισ με τουσ ςυμμακθτζσ ςασ.

Για τουσ νεότερουσ μακθτζσ:

• Κακορίςτε ποια είναι θ τελετι που ςασ αρζςει περιςςότερο και γιατί

• Γνωρίηεισ κάτι για τθν προζλευςθ τθσ κρθςκείασ ςου; Συηθτιςτε με τουσ ςυμμακθτζσ.

Θεολογία

Θ κεολογία είναι θ μελζτθ τθσ κρθςκευτικισ πίςτθσ, τθσ πρακτικισ και τθσ εμπειρίασ. ειδικά τθ
μελζτθ του Θεοφ και τθσ ςχζςθσ του Θεοφ με τον κόςμο. Θ κεολογία είναι θ φιλοςοφικά
προςανατολιςμζνθ πεικαρχία τθσ κρθςκευτικισ ςκζψθσ και τθσ απολογθτικισ που παραδοςιακά
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περιορίηεται, λόγω τθσ προζλευςθσ και τθσ μορφισ τθσ
ςτον Χριςτιανιςμό, αλλά μπορεί επίςθσ να ςυμπεριλάβει, λόγω των κεμάτων τθσ, και άλλεσ
κρθςκείεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων ιδίωσ του Ιςλάμ και του Ιουδαϊςμοφ. Τα κεολογικά κζματα
περιλαμβάνουν τον Θεό, τθν ανκρωπότθτα, τον κόςμο, τθ ςωτθρία και τθν εςχατολογία (μελζτθ
των τελευταίων χρόνων).

Το αντικείμενο τθσ πεικαρχίασ αντιμετωπίηεται ςε διάφορα άλλα άρκρα. Για μια ζρευνα
ςυςτθματικϊν ερμθνειϊν του κεϊκοφ ι του ιεροφ, δείτε τον αγνωςτικιςμό. ακεϊςμόσ; Θεϊςμό ;
δυαδικι υπόςταςθ; μονοκεϊςμόσ; φυςιολατρεία; πανκεϊςμόσ; πολυκεϊςμόσ; κεϊςμόσ; και
τοτεμιςμόσ. Για μια επιςκόπθςθ ςθμαντικϊν κεολογικϊν ανθςυχιϊν μζςα ςε ςυγκεκριμζνεσ
κρθςκείεσ, βλζπε τθ κεωρία και το δόγμα. (Britannica.com)

• Με ποιόν τρόπο είμαςτε ςαν τον Θεό και με ποιόν τρόπο διαφορετικοί από τον Θεό;

• Ροιοσ ζγραψε τα Ιερά Κείμενα (Κοράνι, Βίβλοσ και άλλα) και γιατί είναι ςθμαντικό (ι όχι) να
μάκει κανείσ τι λζνε;

• Ρϊσ μποροφμε να γνωρίηουμε αν τα Ιερά Κείμενα είναι αλθκι ι όχι;

• Σε πολλά κρθςκευτικά κείμενα οι Θεοί τιμωροφν τουσ ανκρϊπουσ ςε περίπτωςθ μθ ςεβαςμοφ
των κανόνων, αλλά όλεσ οι κρθςκείεσ (ι τουλάχιςτον οι περιςςότερεσ από αυτζσ) επιβεβαιϊνουν
ότι οι Θεοί αγαποφν τα ανκρϊπινα όντα, τότε γιατί θ τιμωρία (ςτο τζλοσ τθσ ηωισ ι κατά τθ
διάρκεια αυτισ) είναι παροφςα;

• Ρολλζσ κρθςκείεσ διαβεβαιϊνουν ότι για τουσ ςωςτοφσ ανκρϊπουσ τθν καλι και αιϊνια ηωι
μετά τθν ανκρϊπινθ ηωι. Συηθτιςτε το ςυναίςκθμά ςασ και παρουςιάςτε ποια είναι θ πίςτθ ςασ.

• Γιατί κζλει ο Θεόσ να λατρεφουμε; Ρϊσ λατρεφουμε τουσ Θεοφσ;
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• Αν ο Θεόσ ξζρει τι ςκζφτομαι και ποιεσ είναι οι ανάγκεσ μου, γιατί πρζπει να προςεφχομαι γι
'αυτζσ;
• Σε πολλζσ κρθςκείεσ ο Θεόσ περιμζνει από εμάσ να ςυγχωροφμε όλουσ όςουσ μασ βλάπτουν;
Γιατί; ςε άλλεσ Θρθςκείεσ ο Θεόσ κζλει από μασ να αντιδροφμε και να τιμωροφμε όποιουσ δεν
ςζβεται τουσ κανόνεσ. Γιατί; Συηθτιςτε με τουσ ςυμμακθτζσ ςασ τισ απόψεισ και τα
ςυναιςκιματά ςασ.

Για τουσ νεότερουσ μακθτζσ:
• Είναι ςθμαντικό για εςάσ να είςτε κρθςκευόμενοσ;
• Ρϊσ νομίηετε ότι ο Θεόσ ςασ βοθκά ςτθν κακθμερινι ςασ ηωι;
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