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Περίληυη 

 

θνπφο ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη λα εμεηάζεη θαη 

λα εξκελεχζεη ηφζν ηνλ πνιηηηθφ φζν θαη ηνλ ζξεζθεπηηθφ ιφγν 

ησλ θεηκέλσλ ηεο Ηεξάο πλφδνπ Διιάδνο φζνλ αθνξά ηε 

δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ησλ ζξεζθεπηηθψλ ζηα ζρνιεία. Ζ 

Δθθιεζία θαζψο θαη ε Πνιηηεία έρνπλ ελεξγφ ξφιν ζην φιν 

δήηεκα, φπσο απνδεηθλχεηαη απφ πνίθηιιεο ζπδεηήζεηο θαη 

θηλεηνπνηήζεηο ζε νιφθιεξε ηελ Διιάδα. Ζ θξηηηθή ηνπ 

δεηήκαηνο θαη ε θνηλσληθή αληίδξαζε πνπ πξνθιήζεθε, έκεηλαλ 

ζηελ Ηζηνξία. Ζ κειέηε καο, επηθεληξψλεηαη ζηελ αλάιπζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ησλ θεηκέλσλ πνπ δηαθηλεί ε Ηεξά χλνδνο ζην 

θιήξν αλαθνξηθά κε ηα ζξεζθεπηηθά ζηα ζρνιεία. 

 

Αbstract 

The purpose of this dissertation is to examine and interpret both 

the political and the religious discourse of the texts of the Holy 

Synod of Greece regarding the teaching of the religious subjects 

in schools. The churches as well as the state have an active role 

in the whole process as proven by varied discussions as well as 

mobilizations throughout Greece. The criticism of this issue as 

well as the social reaction that has been caused remains in 

history. Our research focuses on the analysis of the content of 

the texts circulated by the Holy Synod in the religious clergy in 

schools. 
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ΠΡΟΛΟΓΟ 

      

    Ζ επηζπκία ζπκβνιήο καο ζηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ ηνπ 

δεηήκαηνο ηεο χπαξμεο ησλ Θξεζθεπηηθψλ ζηελ εθπαίδεπζε 

εμαηηίαο ηεο πεξηνξηζκέλεο ζχγρξνλεο ειιελφγισζζεο 

βηβιηνγξαθίαο ζηελ παξαπάλσ πεξηνρή, νδήγεζε ζηελ 

εθπφλεζε ηεο κειέηεο απηήο, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηνλ              

« Πνιηηηθφ θαη Θξεζθεπηηθφ ιφγν ησλ θεηκέλσλ ηεο Ηεξάο 

πλφδνπ ζηε δηδαζθαιία ησλ Θξεζθεπηηθψλ». 

   Ζ δηαπξαγκάηεπζε ησλ ζεκάησλ ηεο Γηδαθηηθήο ησλ 

ζξεζθεπηηθψλ ζε απηή ηελ εξγαζία γίλεηαη κε ηξφπν ζπλνπηηθφ. 

Απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζηε ζηελφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

ππάξρνπλ, θαζψο ην δήηεκα απηφ ησλ Θξεζθεπηηθψλ έρεη 

παξνπζηαζηεί ηα ηειεπηαία ρξφληα, ε νπνία δηθαηνινγεί θαη ηελ 

έθηαζε απηήο ηεο εξγαζίαο. 
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ΔΙΑΓΩΓΗ 

 

  

      Ζ εξγαζία απηή έρεη σο ζθνπφ λα εμεηάζεη ην 

πνιπζπδεηεκέλν ζέκα ηεο δηδαζθαιίαο ησλ ζξεζθεπηηθψλ θαη 

ησλ λέσλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ζηα θείκελα ηεο Ηεξάο 

πλφδνπ. Σν ζέκα απηφ έρεη πάξεη ηφζν έληνλεο δηαζηάζεηο, 

θαζψο, ελψ νθηψ ρξφληα ζπδεηάηε, δελ έρεη θαηαθέξεη λα 

δηακνξθψζεη κηα εληαία θαη ζαθήο εηθφλα δίλνληαο μεθάζαξεο 

θαη έγθπξεο απαληήζεηο ζε δηάθνξα ζέκαηα. Ο πνιηηηθφο θαη 

ζξεζθεπηηθφο ιφγνο ησλ θεηκέλσλ απηψλ είλαη ζε ζέζε λα 

αλαθέξνπλ θαη λα εμεγήζνπλ πψο έλα ηέηνην ζέκα απνηειεί κηα 

βάζε πνιιψλ αιιά θαη έληνλσλ δηαιφγσλ. Δηζαγσγηθά πξέπεη 

λα επηζεκαλζεί φηη ραξαθηεξίδεηαη “κάζεκα ζξεζθεπηηθψλ” θαη 

φρη “κάζεκα εθθιεζηαζηηθψλ”. 
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1.Σο μάθημα, η γλώζζα και ηο περιετόμενο ηφν 

θρηζκεσηικών ζηα ζτολεία:  

 

    1.1. «Το Περηετόκελο ηοσ Μαζήκαηος ηφλ Θρεζθεσηηθώλ» 

     Σν κάζεκα ησλ ζξεζθεπηηθψλ απνηέιεζε θαη απνηειεί 

αθφκε θαη ζήκεξα έλα κεγάιν δήηεκα ηεο θνηλσλίαο. Οη 

απφςεηο γηα ηελ δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο δηίζηαληαη απφ 

δηάθνξνπο θνξείο ηεο θνηλσλίαο καο. Γηα ηελ δηεξεχλεζε ηνπ 

δεηήκαηνο απηνχ πξσηαξρηθφ ξφιν παίδεη ε γλψζε ηφζν ηνπ 

καζήκαηνο απηνχ φζν θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ.  

    Χο Θξεζθεπηηθά ινηπφλ, νξίδνπκε ην κάζεκα κέζα απφ ην 

νπνίν ν θάζε άλζξσπνο μερσξηζηά κειεηά, καζαίλεη θαη 

γλσξίδεη ηε ζρέζε αλάκεζα ζηνλ Θεφ θαη ζην αλζξψπηλν είδνο. 

Γελ πξέπεη λα μερλάκε πσο ην κάζεκα απηφ έρεη σο ζθνπφ ηελ 

γλψζε ησλ αλζξψπσλ  θαη φρη ηελ ππνρξεσηηθή πίζηε. Ζ πίζηε 

ζηνλ Θεφ είλαη θαζαξά επηινγή ηνπ αλζξψπνπ , ηελ νπνία 

επηινγή δψξηζε ν ίδηνο ν Θεφο κέζσ ηεο βνχιεζεο ζηνλ 

άλζξσπν.  

   χκθσλα κε κία παιηά αληίιεςε, ηελ νπνία ι.ρ. ζπλαληνχκε 

ζηε ζρνιαζηηθή θαηήρεζε θαη ηελ επεξεαζκέλε απ΄απηήλ 

Οξζφδνμε, ην ελδηαθέξνλ ζηξεθφηαλ κφλν ζηελ χιε ρσξίο λα 

ιακβάλνληαη ππφςε ηα θξηηήξηα επηινγήο θαη θαζνξηζκνχ ηεο, 

φπσο επίζεο θαη ηα κεζνδνινγηθά πξνβιήκαηα θαηά ηελ 

πξνζθνξά ηεο ζηνπο κνξθνχκελνπο. Δδψ φκσο θαη αξθεηέο 

δεθαεηίεο παξνπζηάζζεθε ζηνλ ηνκέα απηφ ζεκαληηθή αιιαγή. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γίλεηαη 

ζπρλά ιφγνο γηα ην δηδαθηηθφ ηξίγσλν : καζεηής, ύιε, δάζθαιος. 

Έηζη, ζήκεξα θαλέλαο δε ξσηάεη κφλν γηα ην πεξηερφκελν ησλ 

ζξεζθεπηηθψλ θαζαπηφ, αιιά ζε ζπλάθεηα κε ηηο πξνυπνζέζεηο 

ηφζν ησλ κνξθνπκέλσλ, φζν θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ κνξθσηή. Ζ 
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γλψζε ι.ρ. ηνπ πξνο δηδαζθαιία κνξθσηηθνχ αγαζνχ απφ ηνλ 

θαζεγεηή - κνξθσηή θαη ν θαζνξηζκφο ηνπ ζθνπνχ κάζεζεο 

απνηεινχλ ζεκειηψδεηο πξνυπνζέζεηο θάζε δηδαθηηθήο 

ελέξγεηαο. Ζ λέα απηή ζεψξεζε ηεο δηδαθηέαο χιεο ή ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηεο κάζεζεο δίλεη ζηελ θαηήρεζε θαη ηε 

ρξηζηηαληθή αγσγή γεληθφηεξα θαη ζην κάζεκα ησλ 

ζξεζθεπηηθψλ εηδηθφηεξα λέα δεδνκέλα γηα ηελ εθινγή ηεο. 

Έηζη, εμαζθαιίδεηαη ή πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη κεγαιχηεξε 

επηηπρία ζηελ θαηαλφεζε ηεο δηδαθηέαο χιεο απφ ηνπο 

κνξθνχκελνπο ησλ παξαπάλσ κνξθψλ αγσγήο.  

    Δπνκέλσο, θξηηήξηα επηινγήο ηεο χιεο ή ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ηνπ καζήκαηνο ησλ ζξεζθεπηηθψλ, είλαη ην ηξίπηπρν παηδί, 

θνηλσλία, επηζηήκε. Ο ηνληζκφο ηνπ δεχηεξνπ ζηνηρείνπ δελ 

πξέπεη λα λνεζεί σο μέλν ζψκα ζην ζξεζθεπηηθφ κάζεκα. 

χκθσλα κε ηνλ K. Nipkow, ε θαλέξσζε ηνπ Θενχ δελ 

απεπζχλεηαη απιψο ζηνλ θφζκν, αιιά θαη πξαγκαηψλεηαη κέζα 

ζηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα.  

    Καηά ηελ άπνςε ηνπ J. Hoffmeier, θαηά ηελ εθινγή ηεο χιεο 

είλαη αλάγθε λα ιακβάλνληαη ππφςε ηα αθφινπζα: 

1. Ζ δηδαθηέα χιε πνπ ίζρπε κέρξη πξφηηλνο. 

2. Σα ελδηαθέξνληα θαη νη αλάγθεο απηψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ( 

καζεηέο, δάζθαινη, γνλείο, θνηλσληθέο νκάδεο). 

3. Οη γλψζεηο ησλ εηδηθψλ επηζηεκφλσλ ( εηδηθνί 

επηζηήκνλεο ησλ επηκέξνπο επηζηεκνληθψλ θιάδσλ, 

παηδαγσγνί θ.ιπ.). 

    Σα παξαπάλσ γηα ην κάζεκα ησλ ζξεζθεπηηθψλ δελ 

ζεκαίλνπλ ζπξξίθλσζε ηεο ζενινγίαο αιιά παξνρή 

πεξηζζφηεξσλ δπλαηνηήησλ θαηαλφεζεο ηεο εθ κέξνπο ησλ 

καζεηψλ. 
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   χκθσλα κε ηνλ θ. Μ. Μπέγδν « Σν κάζεκα ησλ 

ζξεζθεπηηθψλ είλαη ζενινγηθφ θαη δελ είλαη ζξεζθεηνινγηθφ. 

Πεξηερφκελν ηνπ είλαη ε ελεκέξσζε ηνπ λένπ αλζξψπνπ ζηελ 

νξζφδνμε παξάδνζε ηνπ ηφπνπ ηνπ ζήκεξα. Ζ δηδαζθαιία 

άιισλ ζξεζθεηψλ (ζξεζθεηνινγία), είλαη νπσζδήπνηε 

απαξαίηεηε, αιιά παξακέλεη πάληνηε δεπηεξεχνπζα ζε 

ζχγθξηζε κε ηελ νξζφδνμε ζενινγία. Ζ ζξεζθεηνινγία 

ρξεηάδεηαη, αιιά δελ αξθεί κφλε ηεο γηα λα ζπζηήζεη ην 

ζξεζθεπηηθφ κάζεκα. Πξσηεχεη ε νξζφδνμε ζενινγηθή 

δηδαζθαιία θαη αθνινπζεί ε ζεψξεζε άιισλ ρξηζηηαληθψλ 

δνγκάησλ θαη ζξεζθεηψλ».  

     Ο W. Wegenast αλαθεξφκελνο ζηηο ζρέζεηο ηνπ αλζξψπνπ 

κε ηνλ εαπηφ ηνπ, ηνπο άιινπο θαη ηνλ θφζκν παξαηεξεί φηη ε 

ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ κε ηνλ εαπηφ ηνπ αλαθέξεηαη ζην « πνηνο 

είκαη», «ηη κνπ επηηξέπεηαη» θαη «ηη νθείισ λα θαηαλνήζσ» κε 

ηε βνήζεηα αζθαιψο ησλ άιισλ αηφκσλ.  

    Ζ ζπλχπαξμε κε ηνπο άιινπο αλαθέξεηαη ζηηο θνηλέο 

πξαγκαηνπνηήζεηο, ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο ζπγθξνχζεηο. Ζ 

ζρέζε κε ηνλ θφζκν θαη ε χπαξμε καο ζε απηφλ ζεκαίλεη ζρέζε 

κε ηελ ηζηνξία, ηελ παξάδνζε, ην κέιινλ, ηελ ηέρλε, ηνλ 

πνιηηηζκφ, ηελ επηζηήκε, ηελ πίζηε, ηελ Δθθιεζία, ηε 

ζξεζθεία. 

   Ο ζπλδπαζκφο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο πίζηεο κε ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ηεο δσήο ζε ζρέζε κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο 

βαζκίδαο αλάπηπμεο ησλ καζεηψλ απνηειεί θαζνξηζηηθή 

πξνυπφζεζε γηα ηελ εθινγή, νξγάλσζε θαη δηάηαμε ηεο 

δηδαθηέαο χιεο ηνπ καζήκαηνο ησλ ζξεζθεπηηθψλ, ζηηο 

επηκέξνπο ζρνιηθέο βαζκίδεο θαη ηάμεηο. Απηφ βνεζάεη ζηελ 

απνθπγή εθινγήο θαη νξγάλσζεο θαη δηάξζξσζεο ηεο δηδαθηέαο 

χιεο ηνπ καζήκαηνο απηνχ κε βάζε ηνπο επηκέξνπο θιάδνπο 

ηεο ζενινγηθήο επηζηήκεο. Δπίζεο βνεζάεη ζηελ απνθπγή κηαο 
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δεχηεξεο αθξφηεηαο , πνπ είλαη ν απιφο δαλεηζκφο ηεο 

δηδαθηέαο χιεο ή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ καζήκαηνο ησλ 

ζξεζθεπηηθψλ απφ ηνπο επηκέξνπο ζενινγηθνχο θιάδνπο, 

ιακβάλνληαο απνθιεηζηηθά ππφςε ηα ελδηαθέξνληα ησλ 

παηδηψλ θαη ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα. Ζ ζπζρέηηζε ησλ 

δχν παξαπάλσ παξαγφλησλ, πεξηερφκελν πίζηεσο αθελφο θαη 

ελδηαθέξνληα ησλ παηδηψλ θαη θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα 

αθεηέξνπ, απνηειεί ηελ θαιχηεξε εγγχεζε ζσζηήο εθινγήο θαη 

νξγάλσζεο ηεο δηδαθηέαο χιεο ησλ Θξεζθεπηηθψλ. Έηζη νη δχν 

απαηηήζεηο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε είλαη:  

Α) Σν πεξηερφκελν ησλ Θξεζθεπηηθψλ λα αληηπξνζσπεχεη ηηο 

ζπνπδαίεο πεξηνρέο ηεο ζενινγηθήο επηζηήκεο  

Β) Να ζπζρεηίδεηαη κε ηηο ησξηλέο ή κειινληηθέο θαηαζηάζεηο 

ηεο δσήο ησλ καζεηψλ. 

  Δπίζεο ζηελ επηινγή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ καζήκαηνο ησλ 

ζξεζθεπηηθψλ είλαη αλάγθε λα πξνζέμνπκε: 

1) Σε ζενινγηθή δηάζηαζε, ε νπνία αθνξά πξσηίζησο ηε 

ζενινγηθή απάληεζε ζην πξφβιεκα ηεο χπαξμεο ηνπ 

Θενχ. 

2) Σε ρξηζηνινγηθή δηάζηαζε, ε νπνία αλαθέξεηαη ζην 

πξφζσπν θαη ην έξγν ηνπ Υξηζηνχ, θαζψο επίζεο θαη ζηελ 

θιήζε πνπ ν ίδηνο απεπζχλεη ζηνπο αλζξψπνπο φισλ ησλ 

επνρψλ. 

3) Σελ εθθιεζηαζηηθή δηάζηαζε, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηελ 

πξαγκάησζε ηνπ έξγνπ ηνπ Υξηζηνχ ζην ζψκα ηεο 

Δθθιεζίαο. 

4)  Σελ αλζξσπνινγηθή δηάζηαζε, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηε 

ρξηζηηαληθή ζεψξεζε ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο ζηνλ 

πξνζσπηθφ, δηαπξνζσπηθφ θαη θνηλσληθφ ηνκέα.   
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     Οη παξαπάλσ δηαζηάζεηο ηνπ πεξηερνκέλνπ πξέπεη λα 

εμεηάδνληαη πάληνηε θάησ απφ ην πξίζκα ηεο εζραηνινγηθήο 

πξννπηηθήο, ε νπνία θαηαλνεί ηνλ θφζκν θαη ηελ ηζηνξία κε 

βάζε ηα δεδνκέλα ηεο ρξηζηηαληθήο εζραηνινγίαο. Δπίζεο νη 

δηαζηάζεηο απηέο δηεξεπλψληαη πάληνηε ζε κία δηαινγηθή 

αληηπαξάζεζε κε ηελ ηζηνξία, ηε ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα, ηηο 

ζχγρξνλεο ζξεζθείεο θαη θνζκνζεσξίεο θαη ηα δεδνκέλα ησλ 

επηζηεκψλ.  

     Δδψ πξέπεη λα ζεκεησζεί θαη ν θίλδπλνο ηεο απψιεηαο ηνπ 

θπξίνπ λνήκαηνο ησλ Θξεζθεπηηθψλ, ιφγσ ηεο πνιιαπιφηεηαο 

ηνπ πξνζθεξφκελνπ πιηθνχ. κσο ελαπφθεηηαη ζν ζενιφγν 

θαζεγεηή λα ηηζαζεχζεη ην πιηθφ θαη λα θαλεξψλεη θάζε θνξά 

ζηνπο καζεηέο ην πξαγκαηηθφ λφεκα ηνπ καζήκαηνο ησλ 

ζξεζθεπηηθψλ. 

     Οη ηέζζεξηο δηαζηάζεηο ησλ ζξεζθεπηηθψλ είλαη δπλαηφ λα 

νξηνζεηήζνπλ θαη ηνπο θπξηφηεξνπο ηνκείο ηεο δηάξζξσζεο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηνπ καζήκαηνο ησλ ζξεζθεπηηθψλ. Απηνί ζην 

ρψξν ηεο Μέζεο εθπαίδεπζεο κπνξεί λα είλαη νη εμήο:  
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Α’ Περιεχόμενα με βάζη ηη θεολογική διάζηαζη. 

I. Ο άλζξσπνο κε ηηο πξνζσπηθέο, θνηλσληθέο, 

πνιηηηζηηθέο θαη πεξηβαιινληνινγηθέο ηδηαηηεξφηεηεο 

κπξνζηά ζην εξψηεκα γηα ηελ χπαξμε ηνπ Θενχ. 

II. Οη ζρέζεηο βαζχηεξσλ αλζξψπηλσλ εκπεηξηψλ αγάπεο, 

ειεπζεξίαο, πφλνπ, αηπρίαο, ζαλάηνπ θ.ιπ. κε ην 

εξψηεκα γηα ηελ χπαξμε ηνπ Θενχ. 

III. Ζ ζξεζθεπηηθή γιψζζα. 

IV. Ζ χπαξμε ηνπ Θενχ θαη νη παγθφζκηεο ζξεζθείεο θαη 

ηδηαίηεξα νη θαινχκελεο ζξεζθείεο ηεο απνθάιπςεο. 

V. Ζ Αγία Γξαθή θαη ην εξψηεκα γηα ηελ χπαξμε ηνπ 

Θενχ. 

VI. Ζ ζπλνκηιία ηνπ αλζξψπνπ κε ην Θεφ κέζα απφ ηελ 

πξνζεπρή, ηε ιαηξεία, ηα ζχκβνια. 

 

  Β’ Περιεχόμενα με βάζη ηη χριζηολογική διάζηαζη. 

I. Ζ  Παιαηά Γηαζήθε σο παηδαγσγφο εηο Υξηζηφλ. 

II. Ο θαηλνχξγηνο θφζκνο ηνπ Θενχ κέζα απφ ην θήξπγκα, ηηο 

παξαβνιέο θαη ηα ζαχκαηα ηνπ Υξηζηνχ. 

III. Ο ζηαπξφο θαη ε αλάζηαζε ηνπ Κπξίνπ σο θεληξηθή 

καξηπξία γηα ην πξφζσπν θαη ην έξγν ηνπ Υξηζηνχ. 

IV. Σν αρψξηζην ηνπ « ηζηνξηθνχ Υξηζηνχ» θαη ηνπ «Υξηζηνχ 

ηεο πίζηεο». Ακθηζβεηνχκελεο εξκελείεο γχξσ απφ ηε 

κνξθή ηνπ Υξηζηνχ. Ζ αλαζηάζηκε εκπεηξία ησλ 

καζεηψλ. 

V. Ο Υξηζηφο κπξνζηά ζηνπο ζεζκνχο θαη ηελ θνηλσληθή 

πξαγκαηηθφηεηα ηεο επνρήο ηνπ. 

VI. Ο Υξηζηφο θαη ε ηζηνξία. 
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VII. Ο Υξηζηφο ζήκεξα. 

 

 

 

 

Γ’ Περιεχόμενα με βάζη ηην εκκληζιαζηική διάζηαζη. 

I. Ο Υξηζηφο θαη ε Δθθιεζία ηνπ. 

II. Ζ Δθθιεζία σο θνηλσλία πίζηεσο. 

III. Ζ Δθθιεζία θαη ν θαηλνχξγηνο θφζκνο. Ζ  

Δθθιεζία ησλ αγίσλ θαη ησλ ακαξησιψλ. 

IV. Σα ραξίζκαηα θαη ε δηαθνλία ηεο Δθθιεζίαο. 

V. Ζ ηεξαπνζηνιηθή δξάζε ηεο Δθθιεζίαο. 

VI. Οη εθθιεζηαζηηθέο θνηλφηεηεο θαη ηα κέιε ηεο 

Δθθιεζίαο. 

VII. Ζ ζηξάηεπζε ηεο Δθθιεζίαο ζην ζχγρξνλν 

θφζκν. 

 

 

Γ’ Περιεχόμενα με βάζη ηην ανθρωπολογική διάζηαζη. 

I. Ο άλζξσπνο σο ζψκα θαη ςπρή θαη νη θπξηφηεξεο γχξσ 

απφ αηφ ζεσξίεο ( ηδεαιηζκφο, πιηζκφο, ππαξμηζκφο). 

II. Αλζξψπηλεο εκπεηξίεο, ζπλείδεζε, επηπρία, ιχπε, ακαξηία, 

αγσλία, ζάλαηνο. 

III. Ο άλζξσπνο θαη ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. Αξλεηηθέο θαη 

ζεηηθέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ( επηζεηηθφηεηα, 

κλεζηθαθία, αδηθία, έρζξα, αγάπε, εκπηζηνζχλε, θηιία 

θ.α.) 
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IV. Βαζηθέο εζηθέο έλλνηεο. Ο δεθάινγνο θαη ε επί ηνπ φξνπο 

νκηιία, «ε αγάπε κείδσλ πάλησλ εζηίλ» (Α΄Κνξ. 13,13). 

V. Υξηζηηαληθή ηειείσζε-αγλφηεηα. 

VI. Ζ επζχλε ηνπ Υξηζηηαλνχ. 

VII. Ο Υξηζηηαλφο κπξνζηά ζηα ζχγρξνλα θνηλσληθά 

πξνβιήκαηα  

( εηξήλε, θνηλσληθή δηθαηνζχλε, πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο, ηερληθή θ.α.)  

 

 

 

    1.2 « Η γιώζζα ηοσ Μαζήκαηος ηφλ Θρεζθεσηηθώλ». 

     Πέξα απφ φζα αλαθέξακε παξαπάλσ ζεκαληηθφ ξφιν ζην 

κάζεκα ησλ ζξεζθεπηηθψλ ιακβάλεη εθηφο απφ ην πεξηερφκελν 

ηνπ καζήκαηνο ιακβάλεη θαη  ε γιψζζα ησλ ζξεζθεπηηθψλ ζηα 

ζρνιεία. 

      Με ηε γιψζζα ν άλζξσπνο αληηιακβάλεηαη ηνλ θφζκν θαη 

εμσηεξηθεχεη ηηο ζθέςεηο ηνπ. Ζ πξαγκαηηθφηεηα πνπ ηνλ 

πεξηβάιιεη θαηαλνείηαη, αιιά θαη κνξθνπνηείηαη κε ηε γιψζζα. 

ηελ πξνζπάζεηα απηή δηαπηζηψλνληαη θαη ινγηθά ιάζε πνπ 

παξνπζηάδνπλ θαηλνκεληθά πξνβιήκαηα. Κάηη ηέηνην ι.ρ. 

ππάξρεη ζηε θξάζε « ν ήιηνο αλαηέιιεη». Δδψ φκσο είλαη 

αλάγθε λα ηνληζηεί φηη κε ηε γιψζζα δελ θαζξεθηίδεηαη απιψο 

ε πξαγκαηηθφηεηα, ε ίδηα ε γιψζζα ζρεδηάδεη κνξθέο 

πξαγκαηηθφηεηαο ρξεζηκνπνηψληαο ηηο κεηαθνξέο, ηηο 

αιιεγνξίεο, ηηο αλαδηεγήζεηο θ.ά. 

       ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία ε γιψζζα ρξεζηκνπνηεί πιήζνο 

ζεκείσλ ( ιέμεσλ) θαη θαλφλσλ γξακκαηηθψλ θαη ζπληαθηηθψλ, 

κε ηνπο νπνίνπο θαη δεκηνπξγεί έλα ζχζηεκα κε άπεηξεο 

δπλαηφηεηεο ζπλδπαζκψλ. Με φια ηα παξαπάλσ αζρνιείηαη 

ηδηαίηεξα ε επηζηήκε ηεο Γισζζνινγίαο. 
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      Ζ θαηαλφεζε ηεο ζξεζθεπηηθήο γιψζζαο δε ζρεηίδεηαη κφλν 

κε ηε κνξθή ηεο αιιά θπξίσο κε ηνλ ηξφπν κεηαρείξηζεο ηεο, 

πνπ αθνξά θαη ηελ ηζηνξία δξάζεο ησλ ζξεζθεπηηθψλ 

θεηκέλσλ. Έηζη έρνπκε θαη ηε κεηάβαζε απφ γισζζνινγία ζηελ 

εξκελεπηηθή. ην ζεκείν απηφ είλαη γλσζηφ πσο απφ ηνπο 

πξψηνπο αηψλεο δσήο ηεο Δθθιεζίαο ρξεζηκνπνηήζεθε ε 

αιιεινγνξηθή αληί ηεο γξακκαηηθήο εξκελείαο. Ο αγψλαο 

ζπλερίζηεθε κέρξη ησλ εκεξψλ καο. Γηα παξάδεηγκα ν 

Bultmann δηέθξηλε ζηε Βίβιν ην θήξπγκα απφ ηα κπζηθά, φπσο 

έιεγε, δηεγεκαηηθά πιαίζηα. 

     ηε βηβιηθή επηζηήκε ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα δηάθνξνη 

κέζνδνη έξεπλαο, φπσο είλαη ε ηζηνξηθνθηινινγηθή, ε 

κνξθνηζηνξηθή θ.α., νη νπνίεο πξνζπαζνχλ λα εμαθξηβψζνπλ ε 

κνξθή ηνπ θεηκέλνπ πνπ βξίζθεηαη ζην ηέινο ηεο γξαπηήο 

ζηεξέσζεο ελφο βηβιηθνχ θεηκέλνπ ή θαη αλαδεηνχλ ην 

ινγνηερληθφ είδνο ζην νπνίν αλήθεη έλα βηβιηθφ θείκελν, ηελ 

πξντζηνξία θαη ηα θνηλσληθά δεδνκέλα ηεο επνρήο ζηελ νπνία 

γξάθηεθε, θαζψο θαη ηπρφλ ππφβαζξα αξραίσλ αλαηνιηθψλ 

ζξεζθεηψλ. 

      Ζ έξεπλα φκσο απηή ηεο βηβιηθήο επηζηήκεο δελ κπνξεί λα 

ζηακαηήζεη ζην ζεκείν απηφ. Κάζε θαηερεηηθή θαη γεληθφηεξα 

ρξηζηηαλφ – παηδαγσγηθή ελέξγεηα αιιά θαη θάζε πξνζπάζεηα 

δηαθνλίαο ζην ζψκα ηεο Δθθιεζίαο δεηάεη απφ ηε βηβιηθή 

επηζηήκε λα δηαιεπθάλεη ηηο ζρέζεηο ησλ βηβιηθψλ παξαδφζεσλ 

κε ηε ζεκεξηλή θφζκν-ηζηνξία, θαζψο επίζεο λα δηεξεπλήζεη ηηο 

ζρέζεηο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Βίβινπ κε ηα θνηλσληθά, 

πνιηηηθά, πνιηηηζηηθά θαη ςπρνινγηθά δεδνκέλα ηεο ζχγρξνλεο 

επνρήο. 

     Απηή φκσο ε πξνζπάζεηα είλαη κέιεκα θαη άιισλ θιάδσλ 

ηεο ζενινγηθήο επηζηήκεο. Με θάπνηα κεγαιχηεξε άλεζε 

κπνξεί θάπνηνο λα δηεξεπλήζεη ζε δηάθνξεο επνρέο ζηνπο 
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παηέξεο θαη εθθιεζηαζηηθνχο ζπγγξαθείο ηελ πξνέιεπζε ηνπ 

δφγκαηνο ηηο παξεθθιίζεηο πνπ έγηλαλ σο πξνο ηελ θαηαλφεζε 

ηνπ, ηηο παξεξκελείεο, ηε θηινζνθηθή θαη ινγνηερληθή αλάπηπμε 

ηνπ. κσο απηφ πνπ έρεη αλάγθε ηδηαίηεξε ν ζεκεξηλφο πηζηφο 

είλαη ην πψο κπνξεί ζήκεξα λα θαηαλνεζεί θαη λα βησζεί απφ 

ηνλ ίδην ε αιήζεηα ηεο απνθάιπςεο. Δπίζεο, θαη‟ αληηζηνηρία 

πξνο ηελ επνρή πνπ δηαηππψζεθαλ ηα δφγκαηα, ν εηδηθφο 

εξεπλεηήο θαιείηαη λα ζηνραζηεί πνηεο απφ ηηο απφςεηο ησλ 

ζχγρξνλσλ επηζηεκψλ, φπσο ηεο θηινινγίαο, ηεο ςπρνινγίαο, 

ηεο θνηλσληνινγίαο, ηεο γισζζνινγίαο θ.α. κπνξνχλ λα 

ζπκβάιινπλ ζηελ θαηαλφεζε ηεο πίζηεο. 

     Ζ πίζηε έξρεηαη ζε δηάινγν κε ηε ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα. 

Έηζη δηεξεπλάηαη ή πξέπεη λα δηεξεπλάηαη ε ζέζε ησλ έμσ-

ρξηζηηαληθψλ θαη ζενινγηθψλ θεηκέλσλ ζηελ πξνζπάζεηα 

εμεχξεζεο ηεο αιήζεηαο. Δδψ ην βαζηθφ εξψηεκα αλαθέξεηαη 

ζην πφζν ε ρξηζηηαληθή ζενινγία θαηαλνεί ηελ πξνζπάζεηα 

άιισλ ζξεζθεηψλ ζηελ αλαδήηεζε ηεο αιήζεηαο ζηε δηθή ηνπο 

πίζηε. 

    Σα φζα πξναλαθέξζεθαλ πξνυπνζέηνπλ ηε δπλαηφηεηα 

αλάπηπμεο ηεο ηθαλφηεηαο ζηνλ άλζξσπν λα επηθνηλσλεί κε ην 

άκεζν θαη έκκεζν πεξηβάιινλ κέζσ ηεο γιψζζαο. 

     Ζ αλάπηπμε φκσο ζηνλ άλζξσπν απηή ηεο ηθαλφηεηαο λα 

επηθνηλσλεί κε ην άκεζν θαη έκκεζν πεξηβάιινλ κέζσ ηεο 

γιψζζαο γίλεηαη ζηαδηαθά. 
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2.Οι ζκοποί και οι ζηότοι ηοσ μαθήμαηος ηφν 

Θρηζκεσηικών: 

 

2.1 « Ο ζθοπός ηοσ Μαζήκαηος ηφλ Θρεζθεσηηθώλ».   

    ε θάζε κνξθή αγσγήο θαη ν κνξθσηήο θαη ν κνξθνχκελνο 

απνηεινχλ κηα ζθφπηκε θνηλσλία, κέζα ζηελ νπνία κε ηελ 

πξνζθεξφκελε απφ ηνλ πξψην ζην δεχηεξν βνήζεηα θαη 

θαζνδήγεζε απνθηά ν κνξθνχκελνο νξηζκέλα κνξθσηηθά 

αγαζά. Σα κνξθσηηθά απηά αγαζά δνζκέλα κέζα απφ ζεηξέο 

δηδαθηηθψλ ελνηήησλ ρξεηάδεηαη λα ιακβάλνπλ πάληνηε ππφςε 

ηηο ςπρνπλεπκαηηθέο πξνυπνζέζεηο ησλ κνξθνπκέλσλ. Αλάινγα 

κε ηνλ εηδηθφ θιάδν ζηνλ νπνίν αλαθέξνληαη πεξηιακβάλνπλ 

νξηζκέλν πεξηερφκελν, κε ην νπνίν επηδηψθεηαη θάζε θνξά ε 

πξαγκάησζε νξηζκέλσλ ζθνπψλ. Οη ζθνπνί απηνί πξέπεη λα 

αληαπνθξίλνληαη ζην γεληθφ ζθνπφ ηεο αγσγήο, φπσο επίζεο θαη 

ζην γεληθφ ζθνπφ ησλ επηκέξνπο κνξθψλ ηεο.  

 

2.2 « Ο ζθοπός ηφλ Θρεζθεσηηθώλ ζεφρούκελος σπό ηο θώς ηοσ 

γεληθόηεροσ ζθοπού ηες τρηζηηαληθής αγφγής».  

    Σφζν ν γεληθφηεξνο ζθνπφο ηνπ καζήκαηνο ησλ 

ζξεζθεπηηθψλ, φζν θαη νη εηδηθφηεξνη, φζν επίζεο θαη νη 

επηκέξνπο ζηφρνη ηεο θάζε δηδαθηηθήο ελφηεηαο βξίζθνληαη ζε 

άκεζε εμάξηεζε απφ ην γεληθφ ζθνπφ ηεο ρξηζηηαληθήο αγσγήο. 

Τπάξρεη εδψ κία ηεξάξρεζε. Έρνπκε δειαδή ζηελ αξρή ην 

γεληθφηεξν ζθνπφ ηεο ρξηζηηαληθήο αγσγήο θαη αθνινπζνχλ νη 

επηκέξνπο ζθνπνί ηνπ καζήκαηνο ησλ ζξεζθεπηηθψλ, ησλ 

δηαθφξσλ ζρνιηθψλ βαζκίδσλ θαη ζηε ζπλέρεηα ησλ επηκέξνπο 

ηάμεσλ ηνπ ζρνιείνπ. Σέινο, έρνπκε ηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο 

ηεο θάζε δηδαθηηθήο ελφηεηαο. 
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    ινη νη ζθνπνί θαη νη ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο ησλ 

ζξεζθεπηηθψλ πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε άκεζν ζπζρεηηζκφ κε 

ηνλ πνιχ γεληθφ ζθνπφ ηεο εθπαίδεπζεο. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ 

ηνπο  απαηηείηαη λα ιακβάλνληαη ππφςε νξηζκέλα βαζηθά 

θξηηήξηα. 

 

    2.3 « Βαζηθά θρηηήρηα θαζορηζκού ηοσ γεληθού θαη ηφλ 

επηκέροσς ζθοπώλ θαη δηδαθηηθώλ ζηότφλ». 

      Ο θαζνξηζκφο ηφζν ηνπ γεληθνχ ζθνπνχ κνξθή αγσγήο, φζν 

θαη ησλ επηκέξνπο, γίλεηαη πάληνηε κε βάζε νξηζκέλα θξηηήξηα. 

Σα θπξηφηεξα απφ απηά, γηα ηελ πεξίπησζε ηεο θαηήρεζεο θαη 

ηεο ρξηζηηαληθήο αγσγήο γεληθφηεξα θαη ηνπ καζήκαηνο ησλ 

ζξεζθεπηηθψλ εηδηθφηεξα, είλαη ηα εμήο:  

1)  ηελ αθεηεξία θάζε κάζεζεο ζρεηηθήο πξνο ηνπο 

παξαπάλσ ηνκείο αγσγήο ν κνξθσηήο ή ν παηδαγσγφο 

ζέηεη σο βαζηθφ θαλφλα έξεπλα ην γηα πνην πξάγκα 

επηζπκεί απηφο λα θαηαζηεί ηθαλφο ν κνξθνχκελνο. Δπίζεο 

αλαινγίδεηαη κε πνηεο ηθαλφηεηεο, γλψζεηο, παξαηεξήζεηο, 

θίλεηξα, θαη ηνπνζεηήζεηο ζα κπνξέζεη ν κνξθνχκελνο λα 

βξίζθεη θάζε θνξά ηε ιχζε ζηα πξνβιήκαηα ηνπ ή ηηο 

ζπγθξνχζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη. ε απηφ ιακβάλεηαη 

ππφςε ην ππνθείκελν ηεο αγσγήο, πξνο ην νπνίν δελ 

επηηξέπεηαη θαλέλαο λα θιείλεη ην άλνηγκα κε βάζε κφλν 

νλ παξαδνζηαθφ πξνζαλαηνιηζκφ.  

2) Ο βαζκφο κάζεζεο ηνπ κνξθνχκελνπ, νη θνηλσληθφ-

πνιηηηζηηθέο πξνυπνζέζεηο, νη εμσζρνιηθέο επηδξάζεηο ηνπ 

θ.α. απνηεινχλ βαζηθέο αθεηεξίεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

ζθνπψλ ηεο θαηήρεζεο θαη ηεο ρξηζηηαληθήο αγσγήο 

γεληθφηεξα θαη ηνπ καζήκαηνο ησλ ζξεζθεπηηθψλ 

εηδηθφηεξα, φπσο επίζεο θαη ησλ ζθνπψλ ησλ επηκέξνπο 
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πεξηνρψλ ηνπο. Σα παξαπάλσ ζεκειηψλνληαη ζην ηξίπηπρν 

παηδί-θνηλσλία-εηδηθφηεηα.  

3) Κξίλεηαη ζθφπηκε ε ζχλδεζε ησλ ζθνπψλ ή ζηφρσλ πνπ 

επηδηψθνληαη θάζε θνξά κε ηα πεξηερφκελα – ζέκαηα κε 

θαηάιιειε κεζφδεπζε θαη κε ηε ρξήζε κέζσλ, ηα νπνία 

πξνζηδηάδνπλ ζηε ρξηζηηαληθή αιήζεηα.  

4) Ο γεληθφο θαη νη επηκέξνπο ζθνπνί ζηηο παξαπάλσ πεξηνρέο 

πξέπεη λα απεπζχλνληαη ζηνλ φιν άλζξσπν. Πξνο απηφλ 

απεπζχλεηαη θπξίσο ε ρξηζηηαληθή δηδαζθαιία θαη γεληθά ε 

πνηκαληηθή θξνληίδα ιακβάλνληαο πάληνηε ππφςε ηα 

δηαθέξνληα ηνπ. 

 

2.4 « Ο ζθοπός ηες θαηήτεζες θαη τρηζηηαληθής αγφγής». 

     Πξνβαίλνληαο ζε θάπνηα δηαηχπσζε ηνπ γεληθνχ ζθνπνχ ηεο 

θαηήρεζεο θαη ηεο ρξηζηηαληθήο αγσγήο κε βάζε ηα θξηηήξηα 

θαζνξηζκνχ ηνπ κπνξνχκε λα πνχκε φηη ν ζθνπφο ηεο αγσγήο 

απηήο είλαη λα κπνξέζνπλ νη κνξθνχκελνη κε ηηο δηθέο ηνπο 

πξνζπάζεηεο λα αλαπηπρζνχλ κέζα ζην ζψκα ηεο Δθθιεζίαο ζε 

ειεχζεξα πξφζσπα, ζχκκνξθα πξνο ηελ Κεθαιήλ, ην Υξηζηφ 

θαη πνξεπφκελα ελ Αγίσ Πλεχκαηη ην δξφκν ηεο ηειείσζεο, 

θαηά ην « Άγηνη γίλεζζε, φηη εγψ άγηνο εηκί»., σο πξφζσπα δε, 

αθνχ απνδεζκεπηνχλ απφ θάζε βηνινγηθή αλψλπκε 

αηνκηθφηεηα θαη ζπγθξνηήζνπλ επψλπκε κνλαδηθφηεηα, λα 

επηδηψθνπλ δηαξθή θνηλσλία θαηαθφξπθα κε ην Θεφ θαη 

νξηδφληηα κε ηνπο εληφο θαη εθηφο ηεο Δθθιεζίαο αλζξψπνπο κε 

ην λα θαζαηξνχλ ζπλέρεηα ηνπο εαπηνχο ηνπο θαη λα 

πξνζθφπηνπλ ζην αγαζφ. Να βηψζνπλ επίζεο ηελ αληδηνηειή 

αγάπε σο ζεκέιην ηεο παξαπάλσ θνηλσλίαο θαη κάιηζηα απφ 

απηή επεξεαζκέλνη λα ζειήζνπλ ειεχζεξα λα ζέζνπλ, ζην 

κέηξν ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο, ηνλ εαπηφ ηνπο ζηελ ππεξεζία 
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νιφθιεξνπ ηνπ θφζκνπ, γηα ηε ζσηεξία ηνπ νπνίνπ 

ελαλζξψπεζε ν Υξηζηφο. 

    Ζ θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν ζεψξεζε ηνπ ζθνπνχ ηεο 

θαηήρεζεο θαη ηεο ρξηζηηαληθήο αγσγήο θαλεξψλεη φηη 

δηαρσξίδεηαη απφ θάζε κνλνκεξή ηαχηηζε πξνο έλα απφ ηα 

παηδαγσγηθά ηδεψδε πνπ εκθαλίζηεθαλ θαηά κεκνλσκέλν ή 

απζηεξά απνθιεηζηηθφ ηξφπν. Απηφ δελ ζεκαίλεη βέβαηα φηη 

ηα παξαζεσξεί, αιιά φηη απνθεχγεη ηε κνλνκεξή πξνζήισζε 

ζε απηά. Με απηφλ ηνλ ηξφπν απφ ηε κία κεξηά δελ ηαπηίδεηαη 

απνθιεηζηηθά κε ην αηνκνθξαηηθφ ηδεψδεο πνπ, φπσο είλαη 

γλσζηφ, είλαη γέλλεκα θαη ζξέκα φρη ησλ πξνζσπηθψλ, αιιά 

ησλ αηνκνθξαηηθψλ ηάζεσλ, ηηο νπνίεο εκθάληζε ε αξρή ησλ 

λεφηεξσλ ρξφλσλ. Απφ ηελ άιιε κεξηά δελ ηαπηίδεηαη 

απνθιεηζηηθά νχηε κε ην θνηλσληθφ-θξαηηθφ ηδεψδεο, κε ην 

νπνίν επηδηψθεηαη κελ νξζά ε έληαμε ζηελ θνηλσλία θαη ε 

ζπλαθήο πξνο ηηο αλάγθεο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο 

ζπκκφξθσζε θαη ζπκπεξηθνξά ηνπ κνξθνχκελνπ, παξά 

ζεσξείηαη φκσο ν κνξθνχκελνο σο πξφζσπν, θαη κάιηζηα 

πξφζσπν, ην νπνίν αλήθεη ζην ζψκα ηεο Δθθιεζίαο. Καηά 

παξφκνην ηξφπν δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη ζπκπίπηεη ην 

θαινχκελν αλζξσπηζηηθφ ηδεψδεο, ην νπνίν είλαη μέλν πξνο 

θάζε αλαγλψξηζε εμάξηεζεο ηνπ αλζξψπνπ απφ ην Θεφ, 

επεηδή βαζίδεηαη ζηελ εγσηζηηθή πεπνίζεζε πεξί ηνπ 

απηνδχλακνπ ηνπ αλζξψπνπ. 

    Αιιά ην ζξεζθεπηηθφ ηδεψδεο δελ είλαη δπλαηφ λα λνεζεί 

δηαθνξεηηθά απφ ηα παξαπάλσ, γηαηί είλαη ειάρηζηα 

εθθιεζηαζηηθφ, αθνχ κηιάεη γηα έλα απφιπην κεηαθπζηθφ νλ, 

κε ην νπνίν θαιείηαη ν άλζξσπνο λα ηαπηηζζεί.  

      Καηά ζπλέπεηα ε θαηήρεζε θαη ε ρξηζηηαληθή αγσγή 

απνηεινχλ πεξίπησζε αγσγήο, εληειψο δηαθνξεηηθήο 

θαηεγνξίαο, ε νπνία πεγάδεη απφ ηελ πεξί ηνπ „ ελ Υξηζηψ θαη 
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λνπ αλζξψπνπ‟ δηδαζθαιία ηεο Δθθιεζίαο. Αλ ηε ζεσξήζνπκε 

έηζη ηε παξαπάλσ κνξθή αγσγήο, απηή ζπληειεί ηειηθά ζηε 

άξζε ηεο απαξάδεθηεο κνλνκέξεηαο πνπ πξνβάιιεηαη απφ 

πνιινχο θαη πνπ ηαπηίδεη ην ζθνπφ απηφ κφλν κε ηελ 

πξνεηνηκαζία ησλ πνιηηψλ γηα ηε κεηά ζάλαηνλ δσή. 

       

 2.5 « Προς κηα δηαηύπφζε ηοσ γεληθού ζθοπού ηοσ Μαζήκαηος 

ηφλ Θρεζθεσηηθώλ». 

     Σα παξαπάλσ απνηεινχλ θαη ην πιαίζην ηνπ θαζνξηζκνχ ηνπ 

γεληθνχ θαη ησλ επηκέξνπο ζθνπψλ ηνπ καζήκαηνο ησλ 

ζξεζθεπηηθψλ, ζηε κέζε εθπαίδεπζε, Γπκλάζην-Λχθεην. Έηζη, 

κε αθεηεξία ηα φζα πξναλαθέξακε κπνξνχκε λα πνχκε φηη 

ζθνπφο ηνπ καζήκαηνο απηνχ ζηε κέζε εθπαίδεπζε είλαη ε κε 

βάζε θαη αθεηεξία ηα ζπγθεθξηκέλα ζηάδηα ςπρνζσκαηηθήο θαη 

πλεπκαηηθήο αλάπηπμεο, ηηο αλάγθεο, ηα ελδηαθέξνληα θαη ηνπο 

πξνβιεκαηηζκνχο ησλ καζεηψλ:  

Α) πλάληεζε ηνπο κε εκπεηξηθά ζεκειησκέλεο ζξεζθεπηηθέο 

γλψζεηο, απφ ηελ Αγία Γξαθή, ηε δηδαζθαιία ηεο Δθθιεζίαο 

θαη ηελ Οξζφδνμε παξάδνζε, ψζηε λα γίλνπλ ηθαλνί γηα κηα 

ππεχζπλε ηνπνζέηεζε απέλαληη ζηε Θξεζθεία, Οξζφδνμε 

Υξηζηηαληθή πίζηε, ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηνπ θφζκνπ, ηελ 

αιήζεηα ηεο δσήο θαη ηε δσή ησλ κειψλ ηνπ ζψκαηνο ηεο 

Δθθιεζίαο, φπνπ είλαη θαη νη ίδηνη εληαγκέλνη. 

Β) πκβνιή ζηε δηαπαηδαγσγηθή ηνπο σο ειεχζεξσλ 

αλζξψπσλ, κε πξσηνβνπιία, θξηηηθή θαη δεκηνπξγηθή ζθέςε, 

ψζηε λα θαηαλνήζνπλ ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ αλζξψπνπ σο 

πξνζψπνπ, λα ζειήζνπλ λα αγσληζζνχλ γηα ηελ πξνζσπηθή 

ηνπο ηειείσζε θαη λα αλαπηχμνπλ κε ηνπο γχξσ ηνπο ζσζηέο 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. 
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Γ) Δπαηζζεηνπνίεζε ηνπο γηα ηελ ζχιιεςε θαη ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ηνπ ππάξρνληνο κέζα 

καο θαη αλάκεζα καο θαθνχ, ψζηε ειεχζεξα λα νδεγεζνχλ ζε 

έλα δπλακηθφ αληίθξηζκα θαη κηα δπλακηθή ζεψξεζε ηεο δσήο 

θαη ηαπηφρξνλα ζε κηα, θαηφπηλ θξηηηθήο ηνπνζέηεζεο, 

εηνηκφηεηα γηα ρξηζηηαληθή ζηξάηεπζε πξνο επηθξάηεζε ησλ 

κελπκάησλ ηεο ρξηζηηαληθήο δηδαζθαιίαο θαη ηδηαίηεξα ηεο 

πίζηεο, ηεο ειπίδα, ηεο αγάπεο, ηεο εηξήλεο θαη ηεο 

θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο.  

 

2.6 « Δπηκέροσς δηδαθηηθοί ζθοποί θαη ζηότοη».   

     Ο παξαπάλσ γεληθφο ζθνπφο ηνπ καζήκαηνο ησλ 

ζξεζθεπηηθψλ ζθηαγξαθεί ηε γεληθή πεξηνρή ηεο απνζηνιήο ηνπ 

καζήκαηνο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ πξνζέζεσλ θαη 

ηεξαξρείηαη ζηνπο εμήο επηκέξνπο δηδαθηηθνχο ζθνπνχο θαη 

ζηφρνπο : 

1) Οη γεληθνί δηδαθηηθνί ζθνπνί θαζνξίδνπλ ηηο γεληθέο 

θαηεπζχλζεηο ησλ ζξεζθεπηηθψλ, θάζε ζρνιηθήο ηάμεο. ε 

εκάο νη γεληθνί δηδαθηηθνί ζθνπνί ηφζν ηνπ καζήκαηνο 

ησλ ζξεζθεπηηθψλ, φζν θαη ησλ ινηπψλ καζεκάησλ θάζε 

ηάμεο νξίδνληαη απφ ην Αλαιπηηθφ πξφγξακκα.  

2) Οη γεληθνί δηδαθηηθνί ζηφρνη αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλεο 

δηδαθηηθέο ελφηεηεο θαη πεξηγξάθνπλ κε ζαθήλεηα ην 

επηδησθφκελν απνηέιεζκα κάζεζεο ρσξίο βέβαηα 

ιεπηνκεξή αλάιπζε. 

3) Οη κεξηθνί δηδαθηηθνί ζηφρνη αθνξνχλ ηηο επηκέξνπο 

δηδαθηηθέο ελφηεηεο. Υσξίο ηνλ επαθξηβή θαζνξηζκφ ηνπο 

δελ είλαη δπλαηφο ν έιεγρνο ηνπ απνηειέζκαηνο κάζεζεο. 

4) Δηδηθνί δηδαθηηθνί ζηφρνη. ρεηίδνληαη κε ηα επηκέξνπο 

δηδαθηηθά βήκαηα πνπ αθνινπζεί απηφο πνπ δηδάζθεη κηα 

δηδαθηηθή ελφηεηα. 
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        Σφζν νη δηδαθηηθνί ζηφρνη φζν θαη νη δηδαθηηθνί ζθνπνί, 

κε βάζε ηελ ηαμηλφκεζε ησλ Bloom θαη ησλ ζπλεξγαηψλ 

ηνπ, πεξηιακβάλνπλ ηηο εμήο πεξηνρέο κάζεζεο: α) ηε 

γλσζηνινγηθή, β) ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαη γ) ηελ 

ςπρνθηλεηηθή, θαηά ην ζρήκα ηεο επφκελεο ζειίδαο. 

        Λακβάλνληαο ππφςε ην γεγνλφο φηη νη ζθνπνί ησλ 

ζξεζθεπηηθψλ θάζε ζρνιηθήο ηάμεο νξίδνληαη απφ ηα 

αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζα ήηαλ δπλαηφ λα ζεκεηψζνπκε 

πσο ηδηαίηεξα γηα ηε κέζε εθπαίδεπζε, κε βάζε ηελ ηξηκεξή 

δηαίξεζε ηνπ ζθνπνχ ηνπ καζήκαηνο ησλ ζξεζθεπηηθψλ πνπ 

παξνπζηάζακε, νη γεληθνί δηδαθηηθνί ζηφρνη ζα κπνξνχζαλ 

λα δηαξζξσζνχλ σο εμήο:  

             Χο πξνο ην πξψην ζεκείν νη καζεηέο θαινχληαη: 

 Να θαηαλννχλ ηελ Αγία Γξαθή σο ηε βάζε ηεο 

ρξηζηηαληθήο πίζηεο θαη σο ην βηβιίν ηεο Δθθιεζίαο. 

 Να γλσξίδνπλ θαη λα θαηαλννχλ ηελ γιψζζα ηνπ ηεξνχ 

θεηκέλνπ. 

 Να αληηιακβάλνληαη ηελ νξζφδνμε πίζηε σο ηελ πίζηε ηεο 

εθθιεζηαζηηθήο ελφηεηαο. 

 Να δηαθξίλνπλ ην ηζηνξηθφ θαη ην θνηλσληνινγηθφ 

ππφβαζξν ησλ ζξεζθεπηηθψλ εκπεηξηψλ ζηα ηεξά θείκελα, 

ηηο παξαδφζεηο θαη ηνπο ζεζκνχο. 

 Να βηψλνπλ ηελ πίζηε κέζα απφ κνξθέο πίζηεο θαη 

νξζφδνμεο ρξηζηηαληθήο δσήο θαη κε ηε γλψζε βαζηθψλ 

καξηπξηψλ νξζφδνμεο πίζηεο θαη δσήο. 

 Να γλσξίζνπλ κνξθέο ρξηζηηαληθήο πίζηεο θαη άιισλ 

νκνινγηψλ. 

 Να γλσξίζνπλ βαζηθέο καξηπξίεο άιισλ ζξεζθεηψλ θαη 

λα κπνξνχλ λα εξκελεχζνπλ ην πεξηερφκελν δηαθνξψλ 

θνζκνζεσξηψλ. 
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 Να κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ζενινγηθνχο θαη 

ζξεζθεηνινγηθνχο ηξφπνπο θαη κεζφδνπο πξνζέγγηζεο 

ζξεζθεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ, θαζψο θαη βαζηθά 

ζπκπεξάζκαηα ζχγρξνλεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο. 

 Να κπνξνχλ λα ζπδεηνχλ ζενινγηθά θαη ζξεζθεηνινγηθά 

πξνβιήκαηα κε ζχγρξνλα επηζηεκνληθά δεδνκέλα. 

    Χο πξνο ην δεχηεξν ζεκείν νη γεληθφηεξνη δηδαθηηθνί 

ζηφρνη απνβιέπνπλ ζην λα κπνξνχλ νη καζεηέο:  

 Να δηαθξίλνπλ ηελ ζξεζθεπηηθή δηάζηαζε ησλ 

αλζξψπηλσλ εκπεηξηψλ, ι.ρ. ηεο ελνρήο, ηνπ ζαλάηνπ, 

ηεο ζπλείδεζεο, ηεο ιχπεο θ.α. 

 Να γλσξίζνπλ παλαλζξψπηλα θαηλφκελα πνπ 

ξπζκίδνπλ ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, φπσο ηεο 

αγάπεο, ηεο ειπίδαο, ηεο εκπηζηνζχλεο, ηεο 

δηθαηνζχλεο, ηνπ ζεβαζκνχ θ.α. 

 Να δηαθξίλνπλ ην παξάινγν ζηηο δηαπξνζσπηθέο θαη 

θνηλσληθέο ζρέζεηο, φπσο ηεο θαηαπίεζεο, ηεο αδηθίαο, 

ηεο κλεζηθαθίαο θ.α. 

 Να δηαθξίλνπλ ην ππέξινγν ζηηο δηαπξνζσπηθέο θαη 

θνηλσληθέο ζρέζεηο, φπσο ηεο απηνζπζίαο, ηεο 

αληδηνηέιεηαο, ηεο αθνζίσζεο ζηε δηαθνλία ηνπ Θενχ 

θαη ηνπ ζπλάλζξσπνπ.  

 Να πξνβιεκαηίδνληαη πάλσ ζην ζέκα ηνπ κέιινληνο 

ηεο αλζξψπηλεο δσήο. 

      ην ηξίην ζεκείν νη γεληθνί δηδαθηηθνί ζηφρνη 

πξνζαλαηνιίδνληαη έηζη, ψζηε νη καζεηέο λα είλαη ζε ζέζε: 

 Να γλσξίδνπλ ηελ ζεκαζία ηεο ρξηζηηαληθήο δσήο γηα ην 

παξφλ θαη ην κέιινλ ηεο θνηλσλίαο. 

 Να θαηαλννχλ ηελ αλάγθε γηα ζπκκεηνρή σο ελεξγά κέιε 

ζηελ εθθιεζηαζηηθή ελφηεηα. 
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 Να ζπδεηνχλ θαη λα ιακβάλνπλ ζέζε πάλσ ζε 

ζξεζθεπηηθά, αζετζηηθά ή παξά-ζξεζθεπηηθά θαηλφκελα, 

λα δηαθξίλνπλ ηηο ζπλέπεηεο ηνπο θαη λα πξνηείλνπλ 

ιχζεηο.  

 Να θαηαλννχλ ηελ αλάγθε ηνπ δηαιφγνπ γηα ηελ 

πξνζέγγηζε αλζξψπσλ θαη θνηλσληθψλ νκάδσλ. 

 Να επαηζζεηνπνηνχληαη ζηα πξνβιήκαηα ηεο ειεπζεξίαο, 

ηεο εηξήλεο θαη ηεο δηθαηνζχλεο. 

 Να επαηζζεηνπνηνχληαη ζηα πξνβιήκαηα ηνπ 

πεξηβάιινληνο. 
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3.Οι μέθοδοι και οι μορθές διδαζκαλίας ηοσ 

μαθήμαηος ηφν θρηζκεσηικών. 

 

    3.1 « Οη Μέζοδοη δηδαζθαιίας ηοσ Μαζήκαηος ηφλ  

Θρεζθεσηηθώλ». 

    Ο φξνο κέζνδνο ( απφ ηε ιέμε κεηά + νδφο) ζεκαίλεη ην 

δξφκν, ηνλ ηξφπν πνπ αθνινπζεί θαλείο γηα λα θηάζεη ζε έλα 

απνηέιεζκα. 

     ηελ επηζηήκε ν φξνο «κέζνδνο» ζεκαίλεη ην ζχλνιν ησλ 

πγεηψλ έμεσλ ηεο ζθέςεο, ηνλ ηξφπν εξγαζίαο, θαηαλφεζεο θαη 

αληηκεηψπηζεο ησλ δπζθνιηψλ πξνο εμεχξεζε ηεο αιήζεηαο ή 

θαηάιεμεο ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα. Μεξηθέο απφ 

ηηο ζπλήζεηο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηηο επηκέξνπο 

επηζηήκεο είλαη: ε παξαγσγηθή, ε επαγσγηθή θ.ιπ. 

    ηε δηδαζθαιία κέζνδνο είλαη ν δξφκνο, ε ηερληθή ή ν ηξφπνο 

πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη ν θαζεγεηήο γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

ζθνπψλ ηεο δηδαζθαιίαο ζε ζπληνκφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη 

κε ηελ θαηαβνιή, ηφζν απφ κέξνπο ηνπ, φζν θαη απφ κέξνπο 

ησλ καζεηψλ, θαηά ην δπλαηφ ιηγφηεξν δπλάκεσλ. Ζ κέζνδνο 

βνεζάεη ηνλ θαζεγεηή ζην λα πξαγκαηψζεη ηειεηφηεξα ηε 

δηδαθηηθή απνζηνιή ηνπ, ελψ ηνπο καζεηέο ζην λα 

νηθεηνπνηεζνχλ φζα ηνπο πξνζθέξνληαη θαηά ηε δηδαθηηθή ψξα. 

     Με βάζε ηα παξαπάλσ ππάξρεη δηάθξηζε κεηαμχ 

επηζηεκνληθήο θαη παηδαγσγηθήο-δηδαθηηθήο κεζφδνπ. Ζ πξψηε 

έρεη ζηφρν ηε γλψζε, ελψ  δεχηεξε απνβιέπεη θαηά θχξην ιφγν 

ζην κνξθνχκελν, ην καζεηή. 

     Παξάγνληεο, νη νπνίνη θαηά άκεζν ή έκκεζν ηξφπν 

πξνζδηνξίδνπλ ηε δηδαθηηθή κέζνδν, είλαη νη εμήο: 
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i. Φπρνινγηθφο παξάγνληαο (γλψζε ηξφπσλ 

ιεηηνπξγίαο κλήκεο, θαληαζίαο, πξνζνρήο). 

ii. Ο δηδαθηηθφο παξάγνληαο (δηδαθηηθέο αξρέο). 

iii. Ζ πξνβιεκαηνινγία ηνπ θαζεγεηή ( ε άκεζε 

εμάξηεζε απφ ηελ θαηά νπζηαζηηθφ ηξφπν 

ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηηο κεζνδεχζεηο 

δηδαζθαιίαο). 

iv. Ο νηθνλνκηθφο παξάγνληαο ( κηθξφηεξνο ρξφλνο 

θ.α.) 

v. Ο πξνζσπηθφο παξάγνληαο ( πξνζσπηθφηεηα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ). 

vi. Σν πεξηερφκελν ησλ πξνζθεξφκελσλ κνξθσηηθψλ 

αγαζψλ. 

vii. Ο ραξαθηήξαο ηεο ηδηαίηεξεο δηδαθηηθήο 

δηαδηθαζίαο ησλ πξνζθεξνκέλσλ ζηνπο καζεηέο 

δηδαθηηθψλ ελνηήησλ. 

 

 

1. Παραγφγηθή κέζοδος: Ζ κέζνδνο απηή εθαξκφδεηαη, φηαλ 

απφ ηηο γεληθέο αξρέο, απφ ην φιν, κεηαβαίλνπκε ζηα 

ζπζηαηηθά ηνπ κέξε. Ζ παξαγσγηθή κέζνδνο εθαξκφδεηαη 

θπξίσο ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ. 

2. Δπαγφγηθή κέζοδος: Ζ κέζνδνο απηή εθαξκφδεηαη, φηαλ 

απφ ηα επηκέξνπο νδεγνχκαζηε ζην φιν, ζηηο γεληθέο 

αξρέο, φηαλ δειαδή απφ ηα κεξηθά θηάλνπκε ζηα γεληθά. 

Ζ επαγσγηθή κέζνδνο εθαξκφδεηαη ζηε δηδαζθαιία 

θπξίσο ησλ θπζηθψλ. 

3. Η ηειοιογηθή ή ερκελεσηηθή κέζοδος: Με ηε κέζνδν απηή 

νδεγνχκαζηε κε ηελ θίλεζε φισλ ησλ πλεπκαηηθψλ καο 

δπλάκεσλ ζηε βαζχηεξε θαηαλφεζε ησλ πλεπκαηηθψλ 

θαηλνκέλσλ θαη ζηελ εζσηεξηθή ζχλδεζε κε ην 
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νπζηαζηηθφ πεξηερφκελν πνπ εξεπλνχκε. Ζ κέζνδνο απηή 

θηλνχκελε ζην ζρήκα ζθνπφο-κέζα θαη αηηία-απνηέιεζκα 

ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζηα ζξεζθεπηηθά, θηινινγηθά θαη 

ηζηνξηθά καζήκαηα. 

4. Η εσρεηηθή κέζοδος ( Entdekendelassent): χκθσλα κε ηε 

κέζνδν απηή απφ ηα ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα θαη 

δεδνκέλα, κε απηνηειή επεμεξγαζία πξνρσξνχκε ζηε 

θαηάθηεζε ηνπ φινπ. Ζ κέζνδνο απηή απαηηεί φρη κφλν 

νξγάλσζε αιιά θαη πνιιαπιή εμάζθεζε. 

 

3.2 « Οη Μορθές δηδαζθαιίας ηοσ Μαζήκαηος ηφλ 

Θρεζθεσηηθώλ». 

    Σν είδνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ δηδάζθνληνο θαη ησλ 

καζεηψλ, θαζψο επίζεο θαη ε ζρέζε ηνπ δηδάζθνληνο κε ηνπο 

καζεηέο θαη ησλ καζεηψλ κεηαμχ ηνπο θαηά ηελ ψξα ηνπ 

καζήκαηνο θαζνξίδνπλ απηφ πνπ ιέκε «κνξθή δηδαζθαιίαο». Οη 

κνξθέο δηδαζθαιίαο είλαη ηέζζεξηο θαη νξίδνληαη σο εμήο:  

1) Ζ κνλνινγηθή κνξθή  

2) Ζ δεηθηηθή κνξθή 

3) Ζ εξσηεκαηηθή κνξθή 

4) Ζ δηαινγηθή κνξθή 

 

 

3.2.1. «Μολοιογηθή κορθή» 

     Ζ κνλνινγηθή κνξθή δηαθξίλεηαη ζηε δηεγεκαηηθή θαη ζηελ 

πεξηγξαθηθή κνξθή. Δίλαη ε πην παιαηά κνξθή δηδαζθαιίαο, γηα 

ηελ νπνία εθθξάδνληαη πνιιέο ακθηζβεηήζεηο σο πξνο ηελ αμία 

ηεο ζην κάζεκα. κσο ν απνθιεηζκφο ηεο δελ είλαη εληειψο 

ζσζηφο παξά ηα κεηνλεθηήκαηα πνπ ε κνξθή απηή παξνπζηάδεη, 
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γηαηί ν αλζξψπηλνο ιφγνο πξνθαιεί βηψκαηα, ηα νπνία άιιεο 

κνξθέο αδπλαηνχλ λα ηα πξνθαιέζνπλ. 

     Σα θπξηφηεξα ηεο κεηνλεθηήκαηα είλαη:  

i. Δίλαη ε δαζθαινθεληξηθή κνξθή. 

ii. Υαξαθηεξίδεηαη γηα ηε κε απνηειεζκαηηθή κάζεζε. 

iii. Γελ εμαζθαιίδεη ηε δπλαηφηεηα ειέγρνπ θαηαλφεζεο 

απφ ηνπο καζεηέο ηεο δηδαθηηθήο χιεο κέζσ ηεο 

απνθσδηθνπνίεζεο ησλ κελπκάησλ πνπ δέρνληαη 

θαηά ηελ ψξα ηεο δηδαζθαιίαο 

    Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ν 

κνλφινγνο ή ε πξνθνξηθή πιεξνθφξεζε γηα θάπνην ζέκα δελ 

κπνξεί λα απνθιείεηαη απφ ηε δηδαζθαιία. Υξεηάδεηαη φκσο ν 

ζενιφγνο θαζεγεηήο, φπσο θαη θάζε εθπαηδεπηηθφο, λα πξνζέρεη 

ηδηαίηεξα ηε θξαζηηθή πηπρή ηεο πιεξνθφξεζεο ζην κάζεκα. 

Πνιιέο θνξέο αθνχκε ηα ιφγηα: « Γελ θαηαιαβαίλσ ηη ζέιεη λα 

πεη». Δπνκέλσο, ν πξνβιεκαηηζκφο πνπ αμηνπνηεί ή θαηαδηθάδεη 

ηνλ κνλφινγν ζην κάζεκα ζρεηίδεηαη κε ην αλ ε πιεξνθφξεζε 

είλαη θαηαλνεηή θαη κάιηζηα ζρεηίδεηαη κε ην αλ ν 

εθπαηδεπηηθφο εθθξάδεη θαηά ηέηνην ηξφπν ηα ζθέςεηο ηνπ, ψζηε 

λα αληαπνθξίλεηαη ζην πλεπκαηηθφ επίπεδν ησλ καζεηψλ. 

     Γηα λα απνδψζεη ν κνλφινγνο πξέπεη λα δηαθξίλεηαη γηα: 

 Σε ινγηθή ηνπ δνκή. 

 Σελ αληαπφθξηζή ηνπ ζην δηδαθηηθφ ζηφρν. 

 Σελ απιφηεηα ηνπ ( ρξήζε απιψλ πξνηάζεσλ). 

 Σε ζαθήλεηα ηνπ. 

 Σνλ πεξηνξηζκφ ηνπ ζε βαζηθά ζεκεία. 

 Σε ρξήζε ρηνχκνξ θαη παξαδεηγκάησλ. 

 Σελ αθξηβνινγία. 

 Σελ επηθνηλσλία κε ην αθξναηήξην. 
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      ηα παξαπάλσ ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο πξέπεη λα πξνζζέζνπκε 

θαη ην θαηά πφζν νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί θαηαλννχλ απηφ πνπ 

επηζπκνχλ λα εμεγήζνπλ ζην αθξναηήξην. 

    Ζ πξνθνξηθή παξνπζίαζε κηαο δηδαθηηθήο ελφηεηαο απαηηεί 

ηελ απφ κέξνπο ηνπ θαζεγεηή πξνζνρή ηνπ ζηπι ηεο νκηιίαο 

ηνπ, ηε γλψζε ησλ καζεηψλ, ηελ επηινγή ησλ ιέμεσλ θαη  

θξάζεσλ εθείλσλ πνπ απηνί θαηαιαβαίλνπλ επθνιφηεξα, ηελ 

επαλάιεςε ησλ θπξηφηεξσλ ζεκείσλ θαηά ηαθηά δηαζηήκαηα, 

ηελ πξνζθπγή ζε δηεπθξηλήζεηο, φπνπ θαη φηαλ απηφ είλαη 

δπλαηφ. Ζ ίδηα ε πξνθνξηθή παξνπζίαζε γίλεηαη 

απνδνηηθφηεξε, φηαλ ν θαζεγεηήο πξνζθχγεη θαη ζηε ρξήζε 

επνπηηθνχ πιηθνχ. 

    Δπεηδή πνιινί ζενιφγνη θαζεγεηέο αξέζθνληαη ζηηο 

δηεγήζεηο, ζεκεηψλεηαη πσο εθηφο ησλ φζσλ παξαπάλσ 

αλαθέξζεθαλ είλαη απαξαίηεην α δηαθξίλνληαη απηέο γηα ηε 

ζπληνκία ηνπο θαη ηε ράξε. 

    Ο δηεγεκαηηθφο πιαηεηαζκφο θνπξάδεη ηνπο καζεηέο θαη 

πνιιέο θνξέο ηνπο απνκαθξχλεη απφ ηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ππξήλα ηεο δηήγεζεο. 

    Ζ ράξε θάλεη ηε δηήγεζε καο επνπηηθή, παξαζηαηηθή, 

πξνζειθπζηηθή γηα ην καζεηή. 

    Γηα ην ζθνπφ απηφ είλαη απαξαίηεηε ε πξνζσπηθή καο 

άζθεζε θαη ε καγλεηνθψλεζε δηθψλ καο καζεκάησλ θαη 

καζεηψλ άιισλ ζπλαδέιθσλ πνπ έρνπλ ην ράξηζκα ηεο 

δηήγεζεο. 

    Γηα ην κάζεκα ησλ ζξεζθεπηηθψλ, ε θαηνρή απφ ηνλ 

θαζεγεηή πινχζηνπ ιεμηινγίνπ, ε ζσζηή δηάξζξσζε, ε 

απνθπγή ξεηνξηθψλ ππεξβνιψλ, ε ρξεζηκνπνίεζε ηεο αξρήο 

ηεο επνπηείαο θαη πξνπαληφο, ε έθθξαζε ζξεζθεπηηθψλ 
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βησκάησλ ζπληεινχλ ζηελ επηηπρή ρξεζηκνπνίεζε ηνπ 

κνλνιφγνπ. 

 

3.2.2 « Η δεηθηηθή κορθή» 

     Δίλαη ε παξνπζίαζε ελφο θαηλνκέλνπ ή κηαο δηαδηθαζίαο, ή 

κηαο πξάμεο κε αλάινγε πεξηγξαθή. Ζ πεξηγξαθή είλαη ζηαηηθή, 

φηαλ πεξηνξίδεηαη ζην αληηθείκελν πνπ επηδεηθλχεηαη φπσο έρεη 

ή γελεηηθή, φηαλ παξαθνινπζεί ηηο δηαδνρηθέο θάζεηο εμειίμεηο 

ηνπ θαηλνκέλνπ ή ηνπ αληηθεηκέλνπ. Ο θαζεγεηήο πεξηγξάθεη 

έλα γεγνλφο, ελψ ηαπηφρξνλα ην επηδεηθλχεη. Δδψ δελ πξέπεη ν 

εθπαηδεπηηθφο λα ιεζκνλεί φηη φια ηα δηδαθηηθά βήκαηα, 

εκπεξηέρνπλ ηε δεηθηηθή κνξθή δηδαζθαιίαο ( πίλαθαο, κεραλέο 

πξνβνιήο, θ.α.) 

    Σα πιενλεθηήκαηα ηεο κνξθήο είλαη: 

o Φέξλεη ζε επαθή ηνπο καζεηέο κε πξαγκαηηθά 

αληηθείκελα. 

o Γεκηνπξγεί ελδηαθέξνλ. 

o Έρνπκε ζπκκεηνρή πεξηζζφηεξσλ αηζζήζεσλ. 

o πζρεηίδεη ζεσξία θαη πξάμε. 

o Γηαζαθελίδεη δχζθνια ζεκεία ηνπ καζήκαηνο.  

o Γίλεη ζηνπο καζεηέο ην αίζζεκα ηνπ εθηθηνχ. 

o Δμππεξεηεί ηνπο καζεηέο πνπ δε δηαζέηνπλ θαληαζία, 

αθαηξεηηθή ζθέςε ή πινχζην ιεμηιφγην. 

 

Σα κεηνλεθηήκαηα είλαη: 

o Απαηηεί ρξφλν. 

o Παξνπζηάδεη δπζθνιίεο ζηελ εθαξκνγή ηεο. 

o Πεξηνξίδεηαη πνιιέο θνξέο ζε κηθξφ αξηζκφ αηφκσλ. 
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   ην κάζεκα ησλ ζξεζθεπηηθψλ κπνξεί άλεηα λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ε παξαπάλσ κνξθή, ε νπνία θαη ην θαζηζηά 

επνπηηθφηεξν. 

 

3.2.3 «Η ερφηεκαηηθή κορθή» 

   ηελ εξσηεκαηηθή κνξθή έρνπκε κεηάβαζε απφ ηε 

δηδάζθαιν-θεληξηθή ζηε καζεηφ-θεληξηθή κνξθή δηδαζθαιίαο. 

   ηνηρεία ηεο κνξθήο απηήο είλαη ε εξψηεζε θαη ε απάληεζε. 

Έρνπκε ηηο κεκνλσκέλεο εξσηήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

καζήκαηνο ησλ ζξεζθεπηηθψλ θαη ηηο θαηά αθνινπζία 

εξσηήζεηο. 

    Σφζν ζηελ εξσηεκαηηθή κνξθή φζν θαη ζηε δηαινγηθή κνξθή 

κεηψλεηαη ν ρξφλνο νκηιίαο ηνπ δηδάζθνληα πξνο ην φθεινο ηεο 

ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ ζην κάζεκα.  

    χκθσλα κε έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη ζην κάζεκα κηαο ηάμεο 

κε πςειή απφδνζε θαη θαιή αηκφζθαηξα εξγαζίαο, ν δάζθαινο 

κηιάεη ιηγφηεξν απφ ην 60% κηαο ψξαο θαη ν καζεηήο 

πεξηζζφηεξν απφ ην 24%. Ο δάζθαινο πξνζθέξεη ηδέεο ζηνπο 

καζεηέο, πξνηηκάεη ηνλ έπαηλν θαη ηελ ελζάξξπλζε αληί ησλ 

απιψλ εξσηήζεσλ θαη ηεο θξηηηθήο θαη απνθεχγεη φζν είλαη 

δπλαηφ ηηο εληνιέο.  

    Πιενλεθηήκαηα ηεο κνξθήο απηή είλαη: 

1) Απμάλεη ηελ απηελέξγεηα ησλ καζεηψλ. 

2) Πξνβιεκαηίδεη ηνπο καζεηέο νξζά θαη ηνπο καζαίλεη λα 

ακθηζβεηνχλ δεκηνπξγηθά. 

3) Βνεζάεη ηνπο καζεηέο ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο 

δεκηνπξγηθήο έθθξαζεο. 

4) Καιιηεξγεί νξζέο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο. 
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     Γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εξσηήζεσλ ζην κάζεκα 

ησλ ζξεζθεπηηθψλ, θξίλεηαη ζθφπηκν λα έρνπκε ππφςε ηα εμήο 

βαζηθά ζεκεία: 

 Να βνεζνχκε ηνπο καζεηέο ζηελ νξζή ρξεζηκνπνίεζε 

ηνπο. 

 Οη εξσηήζεηο λα είλαη ζαθείο θαη νξηζκέλεο θαη φρη 

αζαθείο θαη αφξηζηεο. 

 Να απνθεχγνπκε ηηο αγελείο εξσηήζεηο ησλ καζεηψλ. 

 Να πξνζπαζνχκε λα θαηαλννχκε ηηο εξσηήζεηο ησλ 

καζεηψλ. 

 Να κελ απαληνχκε κφλνη καο ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο, αιιά 

λα αθήλνπκε θαη ηνπο καζεηέο. 

 Να κελ απαληνχκε, φηαλ ακθηβάιινπκε γηα ηελ αθξίβεηα 

ηεο απάληεζεο. 

 Να κε δερφκαζηε απφ ηνπο καζεηέο αηειείο εξσηήζεηο. 

 Να κελ ππνβάιινπκε εξσηήζεηο πνπ εκπεξηέρνπλ ηελ 

απάληεζε. 

 Να κελ είλαη νη εξσηήζεηο δηαδεπθηηθέο. 

 Να κε ρξεζηκνπνηνχκε εξσηήζεηο «παγίδεο» ή 

παξαπεηζηηθέο. 

 

    ηηο εξσηήζεηο θαηά ηε δηδαζθαιία νπδέπνηε πεξηνξηδφκαζηε 

ζην «ηη», «πνηνο», «πφηε», «πνπ», αιιά ηδηαίηεξα αλαθεξφκαζηε 

ζην «πσο» θαη ην «γηαηί». Έηζη, δίλνπκε ηελ επθαηξία ζηνπο 

καζεηέο λα παξαηεξνχλ θάηη, λα ην ζπζρεηίδνπλ κε θάηη άιιν, 

λα βξίζθνπλ ελαιιαθηηθέο ιχζεηο, λα ην αμηνινγνχλ, λα ην 

παξνπζηάδνπλ κε ηξφπν δεκηνπξγηθφ θαη λα ην κεηαθέξνπλ 

ζηελ πξάμε. Οη εξσηήζεηο πνπ δε κέλνπλ κφλν ζην «ηη» 

αλνίγνπλ ζην καζεηή έλα επξχηεξν πεδίν ζθέςεο. 
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3.2.4 «Η Τετληθή ηφλ ερφηήζεφλ» 

    Γηα λα κπνξέζεη ν ζενιφγνο θαζεγεηήο, φπσο  θαη ν θάζε 

εθπαηδεπηηθφο, λα ππνβάιιεη ζηνπο καζεηέο θαηαλνεηηθέο 

εξσηήζεηο είλαη απαξαίηεην λα θαηέρεη ν ίδηνο θαιά ην ζέκα. 

    Οη θαηεγνξίεο ησλ εξσηήζεσλ πνπ ππνβάιινληαη ζηνπο 

καζεηέο δηαθξίλνληαη ζε εξσηήζεηο: 

   --Αλαγλψξηζεο, κλήκεο, απνθιίλνπζεο, ζπγθιίλνπζεο θαη 

αμηνιφγεζεο. 

    ηελ πξψηε πεξίπησζε δηεξεπλάηε θαηά πφζν ν καζεηήο 

κπνξεί λα αλαγλσξίζεη θάηη. 

   ηε δεχηεξε θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ καζεηή πξνζπάζεηα 

αλάθιεζεο ζηε κλήκε θάπνηαο πιεξνθνξίαο. 

    ηηο απνθιίλνπζεο νη καζεηέο αλαδεηνχλ ελαιιαθηηθέο 

ιχζεηο θαη ζηηο ζπγθιίλνπζεο πξνζπαζνχλ λα νδεγεζνχλ ζε 

ζπκπεξάζκαηα. 

     Σέινο, κε ηηο εξσηήζεηο αμηνινγήζεσλ βνεζνχληαη λα 

αλαπηχμνπλ θξηηήξηα αμηνιφγεζεο. 

    Ο ζενιφγνο θαζεγεηήο θαιείηαη λα ηνλίδεη ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο εξσηήζεηο, λα αθήλεη ρξφλν ζηνπο καζεηέο λα 

ζθεθηνχλ, λα κελ απαληά ν ίδηνο ζηελ εξψηεζε θαη λα κελ 

επαλαιακβάλεη πνιχ γξήγνξα ηελ εξψηεζε, γηαηί απηφ 

απνγνεηεχεη ηνπο καζεηέο. Ο ίδηνο απαηηείηαη λα δηεξσηάηαη 

θαηά πφζν κπνξνχλ νη καζεηέο ηνπ λα ζπκνχληαη ηα γεγνλφηα, 

λα ηα πεξηγξάθνπλ ή λα ηα ζπλδπάδνπλ, πφζν εχθνια 

επεμεξγάδνληαη πιεξνθνξίεο, εθηηκνχλ ή επηζεκαίλνπλ ινγηθέο 

ζρέζεηο, δηεξσηψληαη, «δνπιεχνπλ» ηελ απάληεζε θαη θάλνπλ 

ζσζηέο επηινγέο. Βαζηθφο επίζεο πξνβιεκαηηζκφο ηνπ πξέπεη 

λα είλαη νη εξσηήζεηο λα αληαπνθξίλνληαη ζην επίπεδν ησλ 
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καζεηψλ θαη λα δηαξζξψλνληαη έηζη, ψζηε λα πξνζειθχζνπλ 

αθξηβείο απαληήζεηο. 

  

3.2.5  «Η δηαιογηθή κορθή» 

    Ο εγσθεληξηζκφο πνπ παξαηεξείηαη ζηελ παηδηθή ειηθία 

αξρίδεη ζηαδηαθά λα ππνρσξεί θαηά ηελ εθεβηθή. Αλάινγα κε 

ηνλ βαζκφ θαιιηέξγεηαο ηνπ αλζξψπνπ ην Δγψ δίλεη ηε ζέζε ηνπ 

ζην Δζχ. 

   ηαλ έρνπκε απηή ηε κεηαθίλεζε ηνπ Δγψ πξνο ην Δζχ, 

κπνξνχκε λα επηθνηλσλήζνπκε ζσζηά ρσξίο εληάζεηο ή ηάζεηο 

πξνβνιήο ηνπ εαπηνχ καο. Σφηε κπνξνχκε λα αλαπηχμνπκε κε 

ηνπο άιινπο ζσζηφ δηάινγν, ηε βαζηθή απηή κνξθή 

επηθνηλσλίαο. 

    ην ζρνιείν ε δηδαζθαιία ρσξίο δηάινγν είλαη έλα έηνηκν 

ζεξβηξηζκέλν θαγεηφ πνπ πξνζθέξνπκε ζηνπο καζεηέο ρσξίο 

λα ιακβάλνπκε ππφςε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο, ηελ φξεμε, ηε 

δηάζεζε ηνπο. Έηζη, ζηεξνχκε απφ ηνπο καζεηέο ηε ραξά ηεο 

δεκηνπξγίαο. Κάηη ηέηνην φκσο πξέπεη λα απνθεχγεηαη ζην 

κάζεκα ησλ ζξεζθεπηηθψλ. 

    Ο δηάινγνο, αλάινγα κε ηε δηάζεζε ησλ νκηιεηψλ, 

κεηαηξέπεηαη ζε ζπδήηεζε, φηαλ είλαη ζεκαληηθή ε αληίζεζε ή 

ζε εξηζηηθφ δηάινγν (ινγνκαρία), φηαλ είλαη ππεξβνιηθή ε 

έληαζε. 

   ε φιεο φκσο ηηο πεξηπηψζεηο νη ζπδεηήζεηο βξίζθνληαη ζε 

ζρέζε ηζνβαζκίαο, ελψ ην αληηθείκελν δηαηππψλεηαη κε ηε 

κνξθή γλψκεο ή αληίιεςεο. 

   Οη κνξθέο ηνπ δηαιφγνπ πνπ ζπλαληνχκε ζην κάζεκα ησλ 

ζξεζθεπηηθψλ είλαη: 
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1) Ο αλνηρηφο δηάινγνο, φπνπ ε παξνπζία ησλ ζεκάησλ 

δηακνξθψλεηαη αλάινγα κε ην επίθαηξν ελδηαθέξνλ 

ησλ καζεηψλ. 

2) Ο θιεηζηφο δηάινγνο, φπνπ ρσξίο λα πξνζδηνξίζνπκε 

επαθξηβψο ζθνπφ θαη κέζνδν ην πξνο ζπδήηεζε ζέκα 

είλαη δνζκέλν. κσο ηα απνηειέζκαηα είλαη αλνηρηά. 

3) Ο εμειίζζσλ δηάινγνο, φηαλ κε κηα ζεηξά εξσηήζεσλ 

πξνζπαζνχκε λα αλαζχξνπκε απφ ηηο ζπλεηδήζεηο 

ησλ καζεηψλ φια εθείλα ηα ζηνηρεία, ηα νπνία 

ελππάξρνπλ ππφ κνξθή εκπεηξηψλ, γλψζεσλ, θ.α. γηα 

λα ζρεκαηίζνπκε ην λέν κάζεκα. 

 

         

Ο εμειίζζσλ δηάινγνο παξνπζηάδεη ην εμήο κεηνλεθηήκαηα, ηα 

νπνία πξέπεη λα ιάβεη ζνβαξά ππφςε ν ζενιφγνο θαζεγεηήο:  

 Δθβηαζκφ ησλ καζεηψλ κε ηηο ζπλερείο 

εξσηήζεηο. 

 Πεξηνξηζκφ ηεο απηελέξγεηαο ησλ καζεηψλ. 

 Δλίζρπζε ηεο δηαλνεηηθήο εξγαζίαο. 

 

 Οη πξνυπνζέζεηο ελφο ζσζηνχ δηαιφγνπ ζηα ζξεζθεπηηθά είλαη 

νη εμήο: 

 Να πεξηνξίδνπκε ην ζέκα πξνζδηνξίδνληαο ηα δεδνκέλα 

ηνπ ζέκαηνο ή ηνπ πξνβιήκαηνο. 

 Να ππνβνεζνχκε ηνπο καζεηέο ζηελ θξηηηθή ζθέςε. 

 Να ελζαξξχλνπκε ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ καζεηψλ. 

 Να αλαθεθαιαηψλνπκε θαηά δηαζηήκαηα φζα 

ζπδεηήζακε. 

 Να αλαγλσξίδνπκε ηηο απφςεηο ησλ άιισλ βνεζψληαο λα 

δηακνξθσζνχλ θαη νη απφςεηο ηεο κεηνςεθίαο. 
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 Να ιακβάλνπκε ηδηαίηεξε θξνληίδα γηα ηε δηεπζέηεζε ηνπ 

ρψξνπ, ησλ ζέζεσλ θ.α., φπνπ απηφ είλαη δπλαηφ λα γίλεη. 

 Δπίζεο κέζα απφ ην δηάινγν ν εθπαηδεπηηθφο θαη ζπγθεθξηκέλα 

ν ζενιφγνο θαζεγεηήο απαηηείηαη: 

 Να βαζίδεηαη ζηηο πξνεγνχκελεο γλψζεηο ησλ καζεηψλ. 

 Να επηδηψθεη λα ηνλίδνληαη ηα πην βαζηθά ζηνηρεία. 

 Να ζπκβάιιεη ζηελ άζθεζε ησλ καζεηψλ ζηε δπλαηφηεηα 

ζπγθξίζεσλ θαζψο θαη ζηελ ππεξβνιή εξσηήζεσλ. 

 Να είλαη ζε ζέζε λα εθαξκφδνπλ ηε γλψζε πνπ 

απέθηεζαλ. 

  

      Ο δηάινγνο απνηειεί απαξαίηεην κέζν γηα ηελ πξνβνιή ησλ 

δηαθφξσλ ζέζεσλ, απφςεσλ , ππνζέζεσλ θαη εμεγήζεσλ ρσξίο 

θφβν ή δεηιία. Γη απηφ θαη ν θαζεγεηήο θαιείηαη λα ελζαξξχλεη 

ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ καζεηψλ, λα δηεπθνιχλεη ηηο παξνπζηάζεηο 

δηαθφξσλ απφςεσλ θαη ζέζεσλ θαη λα ζεκεηψλεη πεξηιεπηηθά 

ηα θπξηφηεξα ζεκεία ηνπο. 

 

 

3.2.6. «Διεύζερε ζσδήηεζε» 

    Πνιιέο θνξέο ζην κάζεκα ησλ ζξεζθεπηηθψλ θξίλεηαη 

απαξαίηεην λα ζπδεηνχκε ζέκαηα πνπ πξνηείλνληαη απφ ηνπο 

καζεηέο θαη πνπ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα. 

     Δδψ θξίλεηαη ζθφπηκν λα ππάξρεη θάπνηα νξηζκέλε 

δηαδηθαζία. Απηή ελδεηθηηθά κπνξεί λα αθνινπζήζεη ηελ 

αθφινπζε πνξεία: 
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o Οξηνζέηεζε ηνπ πξνο ζπδήηεζε ζέκαηνο. 

o Καζνξηζκφο θαλφλσλ γηα ηε ζπδήηεζε. Δδψ κπνξεί λα 

έρνπκε ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα ηεο ζρνιηθήο ηάμεο ή 

ην ζέκα λα ζπδεηεζεί θαηά νκάδεο. Καη ζηε κία θαη 

ζηελ άιιε πεξίπησζε νη καζεηέο ελζαξξχλνληαη λα 

εθθξάδνπλ ειεχζεξα ηηο απφςεηο ηνπο. 

o Αλάπηπμε ησλ απφςεσλ θαη θαηαγξαθή ηνπο ζηνλ 

πίλαθα. 

o πζρεηηζκφο ησλ απφςεσλ ησλ καζεηψλ. 

o Αμηνιφγεζε ησλ απφςεσλ κε βάζε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα, ηελ πξαθηηθφηεηα ή ηελ ηπρφλ 

γελίθεπζή ηνπο. 
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4.Σο βιβλίο ηοσ μαθήμαηος ηφν Θρηζκεσηικών και ηα 

Αναλσηικά Προγράμμαηα:  

 

 4.1. « Το βηβιίο ηφλ Θρεζθεσηηθώλ»    

    Έλα απφ ηα βαζηθφηεξα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζην 

κάζεκα ησλ ζξεζθεπηηθψλ είλαη ην βηβιίν ησλ ζξεζθεπηηθψλ. 

    Παιαηφηεξα, κε ηελ αλάπηπμε ησλ δηαθφξσλ ΟΑΜ θαη ηελ 

είζνδν ηνπο ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ επηθξαηνχζε ε άπνςε φηη ην 

ζρνιηθφ βηβιίν ζα βξηζθφηαλ ζην ηέινο ηνπ. Κάηη ηέηνην φκσο 

δελ ζπλέβε. Έηζη, βιέπνπκε θαη ζήκεξα ην βηβιίν λα απνηειεί 

ην θπξηφηεξν κέζν δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο. 

   Χο επηθξαηέζηεξν κέζν δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο ην ζρνιηθφ 

βηβιίν δέρηεθε θαη δέρεηαη ηηο πεξηζζφηεξεο θξηηηθέο. Οη 

θξηηηθέο απηέο κπξνζηά απφ κεξηθέο δεθαεηίεο πεξηνξίδνληαλ 

ζηελ εμέηαζε ηνπ εάλ θαη θαηά πφζν ην ζρνιηθφ βηβιίν 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο επηκέξνπο απαηηήζεηο ηεο θάζε εηδηθφηεηαο 

θαη φρη ζηα παηδαγσγηθά δεδνκέλα. Ζ απμαλφκελε φκσο 

δπζαξέζθεηα θαη αληίζεζε ησλ καζεηψλ θαη ησλ θαζεγεηψλ φρη 

ηφζν γηα ην πεξηερφκελν αιιά γηα ηε δπλαηφηεηα 

ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ζην κάζεκα έδσζε λέεο δπλαηφηεηεο γηα 

ηελ ηειεηφηεξε παξνπζίαζε ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ. 

   Σα λέα ζρνιηθά βηβιία αληαπνθξίλνληαη ή πξέπεη λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηα ζχγρξνλα παηδαγσγηθά θαη δηδαθηηθά 

δεδνκέλα θαη βαζίδνληαη ζηε ζρνιηθή πξάμε. Οη ζπγγξαθείο 

ηνπο πέξα απφ ην πεξηερφκελν πξνβιεκαηίδνληαη ή πξέπεη λα 

πξνβιεκαηίδνληαη πάλσ ζην ζθνπφ ηνπ βηβιίνπ, ζηε κεζφδεπζε 

θαηά ηελ παξνπζίαζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ζηα κέζα πνπ 

πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά ηε δηαπξαγκάηεπζε ηεο 

εμεηαδφκελεο χιεο. 
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   Γηα ην κάζεκα ησλ ζξεζθεπηηθψλ, ην βηβιίν είλαη 

αλαληηθαηάζηαην κέζν. Πξνζθέξεη βαζηθέο γλψζεηο, νη νπνίεο 

παξέρνπλ ζηνπο καζεηέο θπξίσο βνήζεηα πάλσ ζηα πξνβιήκαηα 

θαη ηα εξσηεκαηηθά ηνπο. 

  Γηα ην ζθνπφ απηφ θξίλνληαη απαξαίηεηεο νη εμήο γεληθέο 

πξνυπνζέζεηο: 

I. Σν βηβιίν ησλ ζξεζθεπηηθψλ ρξεηάδεηαη λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηα ελδηαθέξνληα, ηηο αλάγθεο, ηνπο 

πξνβιεκαηηζκνχο ησλ καζεηψλ, λα ηνπο θηλεηνπνηεί 

θαη λα ζπλδέεη ην πεξηερφκελν ηεο Απνθάιπςεο  κε 

ηηο ζπγθεθξηκέλεο εκπεηξίεο ηνπο. 

II. Σν βηβιίν ησλ ζξεζθεπηηθψλ νθείιεη λα 

ρξεζηκνπνηεί ηελ θαηάιιειε γηα ηα παηδηά γιψζζα. 

Δδψ δελ παίδεη ξφιν κφλν ε ρξεζηκνπνίεζε ή κε 

νξηζκέλσλ ζενινγηθψλ φξσλ, πνπ ζε ηειεπηαία 

αλάιπζε, φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη κε κέηξν, κπνξνχλ 

λα αλαιπζνχλ ζηα παηδηά, αιιά θαη ν ηξφπνο 

δηάξζξσζεο ησλ πξνηάζεσλ ησλ δηδαθηηθψλ 

ελνηήησλ, ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηε λνεηηθή 

αλάπηπμε ησλ καζεηψλ. 

III. Ζ φιε δηαπξαγκάηεπζε ηεο χιεο δελ πξέπεη λα έρεη 

ηνλ ραξαθηήξα κφλνο ηεο πεηζνχο, αιιά θαη λα 

πξνβιεκαηίδεη ηνπο καζεηέο θαη λα αθήλεη ρψξν 

ειεχζεξεο απφθαζεο. Δπίζεο πξέπεη λα δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο πνιιαπιψλ κεζφδσλ 

δηδαζθαιίαο, λα εμαζθαιίδεη ειεχζεξν ρψξν δξάζεο 

ηνπ θαζεγεηή θαη ησλ καζεηψλ θαη λα εγγπάηαη ηε 

δεκηνπξγηθή κάζεζε. 

IV. Κξίλεηαη ζθφπηκνο ν δπλακηθφο ραξαθηήξαο ηνπ 

βηβιίνπ ησλ ζξεζθεπηηθψλ. Σν πεξηερφκελν ηα 

θείκελα, ην εηθνλνγξαθηθφ θαη ινηπφ πιηθφ ηνπ 

βηβιίνπ πξέπεη λα δεκηνπξγεί ζηνπο καζεηέο θίλεηξα 
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θαη λα ηνπο σζεί λα αζρνιεζνχλ κε ην πεξηερφκελν 

ηνπ καζήκαηνο ησλ ζξεζθεπηηθψλ. 

V. Χο πξνο ην πεξηερφκελν ην βηβιίν ησλ ζξεζθεπηηθψλ 

επηβάιιεηαη λα δίλεη βαζηθέο πιεξνθνξίεο ζηνπο 

καζεηέο εθζέηνληαο βαζηθέο αιήζεηεο πίζηεσο θαη 

ρξηζηηαληθήο δσήο.  

    Δδψ παιηφηεξα είρακε ην ρσξηζκφ ηνπ πεξηερνκέλνπ ζηα 

επηκέξνπο ζρνιηθά βηβιία ησλ ζξεζθεπηηθψλ κε βάζε ηνπο 

δηαθφξνπο ζενινγηθνχο θιάδνπο. Απηφ ζήκεξα έρεη μεπεξαζηεί 

ή πξέπεη λα μεπεξαζηεί. Σν πεξηερφκελν ηνπ βηβιίνπ ησλ 

ζξεζθεπηηθψλ πξέπεη λα είλαη απφ δηάθνξεο ζενινγηθέο 

πεξηνρέο θαη λα αληαπνθξίλεηαη ζηνλ εκπεηξηθφ νξίδνληα ησλ 

καζεηψλ. Δίλαη αλαγθαίν λα έρνπκε ππφςε φηη δε δηδάζθνπκε 

ηε ρξηζηηαληθή πίζηε ζηνπο καζεηέο, αιιά δηδάζθνπκε ηνπο 

καζεηέο απφ ηε ρξηζηηαληθή πίζηε θαη δσή. Απηφ ζεκαίλεη φηη 

επηιέγνπκε ην πιηθφ πνπ κπνξεί λα θαηαλνεζεί απφ απηνχο, πνπ 

ηνπο θηλεηνπνηεί, πνπ ηνπο ελδηαθέξεη θαη ηνπο ειθεί. 

VI. Σν ζρνιηθφ βηβιίν ησλ ζξεζθεπηηθψλ πξέπεη λα 

αληηθαηνπηξίδεη ηε ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα 

πξνβάιινληαο ην εξψηεκα γηα ην λφεκα ηεο δσήο. 

Κάζε γλψζε πνπ πξνζθέξεηαη ζην καζεηή πξέπεη λα 

είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ ησξηλή θαη ηε κεηέπεηηα δσή 

ηνπ. ε θακία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη λα 

πξνζθέξνπκε ζην καζεηή μεξέο ζρνιηθέο γλψζεηο. 

ηνλ Οξζφδνμν ρψξν γίλεηαη θαηά ηξφπν άξηζην ν 

ζπλδπαζκφο ηεο απνθάιπςεο κε ηε ζεκεξηλή δσή. 

Καηά ζπλέπεηα ζε θακία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη 

ην ζρνιηθφ ζξεζθεπηηθφ βηβιίν λα πξνζθέξεη 

αθεξεκέλεο γλψζεηο. 

VII. Σν ζρνιηθφ ζξεζθεπηηθφ βηβιίν νθείιεη λα 

αληηκεησπίδεη ηφζν ηνλ θάζε καζεηή μερσξηζηά φζν 

θαη ηε ζρνιηθή ηάμε, ζηελ νπνία πξφθεηηαη λα 
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δηδαρζεί, φρη κφλν σο δέθηε, αιιά πξνπάλησλ σο 

ζπλνκηιεηή. Απηφ ζεκαίλεη φηη είλαη ρξήζηκν λα 

θέξεη φια εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ ζα επηηξέςνπλ ηελ 

νκαδηθή εξγαζία ζην ρψξν ηεο ζρνιηθήο ηάμεο. Γε 

ζα ζθξαγίδεη ην ζηφκα ησλ καζεηψλ, αιιά ζα ηνπο 

παξέρεη δπλαηφηεηεο γηα πξνβιεκαηηζκνχο θαη 

δπλακηθή ζπδήηεζε. 

VIII. Σν ζρνιηθφ βηβιίν ησλ ζξεζθεπηηθψλ δελ πξέπεη λα 

παξαζεσξεί ην γεγνλφο φηη ηα ζχγρξνλα κέζα 

επηθνηλσλίαο θέξλνπλ ηνπο αλζξψπνπο ζε επαθή θαη 

επηθνηλσλία κε άιιεο ζξεζθείεο θαη θνζκνζεσξίεο. 

Απηφ δε ζεκαίλεη φηη ζα κεηαηξέςεη ν κάζεκα ησλ 

ζξεζθεπηηθψλ ζε ζξεζθεηνινγία. 

Έλα ηέηνην ζρνιηθφ ζξεζθεπηηθφ βηβιίν, πνπ ζα 

ζπγθέληξσλε ηνπιάρηζην ηηο παξαπάλσ 

πξνυπνζέζεηο, απαηηεί γηα ηε ζπγγξαθή ηνπ ηδηαίηεξν 

θφπν, ν νπνίνο δε κπνξεί λα θαηαβιεζεί κφλν απφ 

δχν ή ηξείο ή πνιχ πεξηζζφηεξν απφ έλα ζπγγξαθείο 

ηνπ θάζε ζρνιηθνχ βηβιίν ησλ ζξεζθεπηηθψλ. 

    Ζ ζπγγξαθή ηνπ βηβιίνπ ησλ ζξεζθεπηηθψλ βαζηζκέλε ζε 

εηδηθέο κεηαμχ ησλ καζεηψλ έξεπλεο επηβάιιεηαη λα γίλεη απφ 

νκάδα, ε νπνία ζα απνηειείηαη απφ θαζεγεηέο ζενιφγνπο πνπ 

δηδάζθνπλ ζηα ζρνιεία, απφ ζενιφγνπο εηδηθνχο ζηνπο 

επηκέξνπο θιάδνπο ηεο ζενινγηθήο επηζηήκεο, απφ 

παηδαγσγηθνχο θαη ςπρνιφγνπο. 

    

     Σν θάζε δηδαθηηθφ βηβιίν, πνπ ζα ζπγγξάθεηαη απφ ηελ 

παξαπάλσ νκάδα είλαη ζθφπηκν λα δηδάζθεηαη δνθηκαζηηθά ζε 

δηάθνξα αληηπξνζσπεπηηθά Γπκλάζηα ή Λχθεηα, φπνηε κε ηε 

ζπγθέληξσζε ησλ παξαηεξήζεσλ ζα γίλεηαη θαη ε βειηίσζε 

ηνπ. 
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4.2 « Τα Αλαισηηθά Προγράκκαηα ηοσ Μαζήκαηος ηφλ 

Θρεζθεσηηθώλ». 

     Δίλαη γεληθά παξαδεθηφ φηη ακεηάβιεηα αλαιπηηθά 

πξνγξάκκαηα δελ κπνξνχλ λα ππάξμνπλ. Κάζε αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα θαιχπηεη νξηζκέλε επνρή θαη αληαπνθξίλεηαη ζε 

νξηζκέλα δεδνκέλα. 

   Έηζη, απφ ηελ ίδξπζε ησλ πξψησλ ζρνιείσλ κεηά ηελ 

απειεπζέξσζε καο κέρξη ζήκεξα ίζρπζαλ αξθεηά αλαιπηηθά 

πξνγξάκκαηα ζην κάζεκα ησλ ζξεζθεπηηθψλ. Κνηλφ γλψξηζκα 

απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ είλαη φηη απνηεινχλ απινχο 

θαηαιφγνπο ζθνπψλ θαη δηδαθηέαο χιεο. Δίλαη θαηά ζπλέπεηα 

ειιηπή αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα. Μάιηζηα, ν αθξηβήο 

θαζνξηζκφ ηεο δηδαθηέαο χιεο ησλ Θξεζθεπηηθψλ, ηα εληάζζεη 

ζηελ θαηεγνξία ησλ «θιεηζηψλ» αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ηα 

νπνία πεξηνξίδνπλ ζην ειάρηζην ηηο πξσηνβνπιίεο ηνπ ζενιφγνπ 

θαζεγεηή. 

   ήκεξα αηζζαλφκαζηε επηηαθηηθή ηελ αλάγθε γηα αιιαγή ζηα 

αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ησλ Θξεζθεπηηθψλ. Απηφ ρξεηάδεηαη 

νπσζδήπνηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηα ζχγρξνλα δηδαθηηθά 

δεδνκέλα θαη ηδηαίηεξα ζηελ εηδηθή γχξσ απφ ην Curriculum 

πξνβιεκαηνινγία. 

   Καηά ηνλ S. Robinson, ηα κνξθσηηθά αγαζά είλαη αλάγθε λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηεο επνρήο. Σα βαζηθά , θαηά 

απηφλ, θξηηήξηα γηα ηελ επηινγή ησλ κνξθσηηθψλ αγαζψλ είλαη: 

1. Ζ ηθαλφηεηα πνπ πξνζθέξεη έλα αληηθείκελν λα 

κνξθψζεη ηνλ παηδαγσγνχκελν θαη λα ηνλ 

εμνπιίζεη ζηνλ ηνκέα ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ζην 

θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. 
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2. Ζ ηθαλφηεηα πνπ πξνζθέξεη έλα αληηθείκελν γηα 

ηελ θαηαλφεζε ηνπ θφζκνπ, ην ζσζηφ δειαδή 

πξνζαλαηνιηζκφ ζε έλα πνιηηηζκφ θαη ηελ παξνρή 

δπλαηφηεηαο γηα εξκελεία ησλ θαηλνκέλσλ ηνπ. 

3. Ζ ιεηηνπξγηθφηεηα ελφο αληηθεηκέλνπ ζε εηδηθέο 

θαηαζηάζεηο θαη κάιηζηα αλαθνξηθά κε ηε 

δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ζηελ ηδησηηθή 

θαη δεκφζηα δσή. 

    Με βάζε ηα παξαπάλσ θαη έρνληαο ππφςε ηα ηέζζεξα δνκηθά 

ζηνηρεία ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ κε κνξθή Curriculum 

επηβάιιεηαη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηε ζχληαμε ησλ 

αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ κε ηε κνξθή απηή νη αθφινπζεο 

βαζηθέο αξρέο: 

α) Να πξνυπνζέηνπλ ηελ παηδνθεληξηθή αξρή. Σα ηδηαίηεξα 

ςπρνζσκαηηθά θαη πλεπκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά θάζε ειηθίαο, 

θαζψο θαη νη δπλαηφηεηεο ησλ καζεηψλ γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο 

ζξεζθεπηηθήο κάζεζεο απνηεινχλ βαζηθφ ξπζκηζηηθφ 

παξάγνληα ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ καζήκαηνο ησλ 

ζξεζθεπηηθψλ. 

β) Να κπνξνχλ κέζσ ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ ησλ 

Θξεζθεπηηθψλ λα πιεξψλνληαη νη αλάγθεο ησλ καζεηψλ θαη 

ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. 

γ) Να ζηεξίδνληαη, φζν είλαη δπλαηφ, ζηελ εθπαηδεπηηθή έξεπλα. 

δ) Να παξνπζηάδνπλ ζρεηηθή ειαζηηθφηεηα, ε νπνία λα δίλεη 

ζην ζενιφγν θαζεγεηή αξθεηέο δπλαηφηεηεο γηα ηελ αλάπηπμε 

πξσηνβνπιηψλ. 

ε) Να δηακνξθψλνληαη θάησ απφ εληαία ζεψξεζε θάζε ζρνιηθήο 

βαζκίδαο. 
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     Απηά φια ζεκαίλνπλ πσο δελ κπνξνχλ εχθνια λα 

θαηαξηηζζνχλ αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ καζήκαηνο ησλ 

ζξεζθεπηηθψλ. Απαηηνχληαη πνιιέο πξνζπάζεηεο, πνιχο ρξφλνο 

θαη ζπιινγηθή εξγαζία εηδηθψλ πάλσ ζε ηέηνηνπ είδνπο ζέκαηα. 

 

 

4.3.« Η Δσρφπαχθή Γηάζηαζε ηες ζτοιηθής ζρεζθεσηηθής 

αγφγής». 

     Παξαθάησ ζα παξαζέζνπκε ηελ νκηιία ηνπ εβαζκηφηαηνπ 

Μεηξνπνιίηε ηεο Ναππάθηνπ θαη κέινο ηεο Ηεξάο πλφδνπ κε 

ζέκα ηελ επξσπατθή δηάζηαζε ηεο ζρνιηθήο ζξεζθεπηηθήο 

αγσγήο:  

 

« Θέισ λα ζεκεηψζσ φηη ην ηειεπηαίν θαηξφ δηάβαζα κηα 

ζεκαληηθή δηαηξηβή ηεο Ησάλλαο Κνκλελνχ, ε νπνία θαηά ηνλ 

θαζεγεηή θ. Κσλζηαληίλν Γειεθσλζηαληή ( είλαη 

πηζηνπνηεκέλε εθπαηδεχηξηα ελειίθσλ, έρεη πνιπεηή εκπινθή 

ζηε επηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ θαη είλαη κέινο επηηξνπψλ 

αμηνιφγεζεο εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζε εζληθφ θαη επξσπατθφ 

επίπεδν). Ζ δηαηξηβή απηή έρεη ηνλ ηίηιν „ Ζ επξσπατθή 

δηάζηαζε ηεο ζρνιηθήο ζξεζθεπηηθήο αγσγήο‟ θαη αλαθέξεηαη 

ζηε ζξεζθεπηηθή αγσγή θαη ην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ 

φπσο δηδάζθεηαη ζε 16 επξσπατθέο ρψξεο θαη ζηελ Διιάδα. 

  ην πξψην κέξνο ηεο δηαηξηβήο γίλεηαη αλαθνξά ζηε 

ζξεζθεπηηθή αγσγή πνπ επηθξαηεί ζηελ Δπξψπε θαη γίλεηαη κία 

επηζθφπεζε ηεο παξνπζίαο ηεο ζξεζθείαο ζηελ Δπξψπε θαη ηνπ 

ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ε ζξεζθεία ζπλδέεηαη κε ηελ εμέιημε ηνπ 

Δπξσπατθνχ Πνιηηηζκνχ. ην δεχηεξν κέξνο αλαθέξεηαη 

δηεμνδηθά ζηελ επξσπατθή δηάζηαζε ηνπ καζήκαηνο ησλ 
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ζξεζθεπηηθψλ θαη αλαιχεη φηη νη δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο είλαη 

ηφζεο, φζεο θαη νη ρψξεο πνπ αλαθέξνληαη. Φαίλεηαη φηη ην 

κάζεκα ησλ ζξεζθεπηηθψλ ζηελ Δπξψπε έρεη έλα 

δηαπνιηηηζκηθφ πεξηερφκελν θαη ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηνπ πιεζπζκνχ πνπ δελ ήηαλ πηα 

νχηε πνιηηηζηηθά νχηε θαη ζξεζθεπηηθά νκνηνγελήο. Καη ζην 

ηξίην κέξνο ηεο δηαηξηβήο γίλεηαη αλάιπζε ηνπ καζήκαηνο ησλ 

ζξεζθεπηηθψλ ζηελ Διιάδα, ηδηαίηεξα γίλεηαη έξεπλα ζηα 

ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο πνπ 

γξάθηεθαλ κε βάζε ηηο αξρέο ηεο εθπαηδεπηηθήο κεηαξξχζκηζεο 

ηνπ 2003, δειαδή αλαθέξεηαη ζηα βηβιία ηα νπνία δηδάζθνληαη 

ζήκεξα κε ην ηζρχνλ πξφγξακκα νη καζεηέο ηνπ Γεκνηηθνχ θαη 

ηνπ Γπκλαζίνπ. 

     Σν ζεκαληηθφ είλαη φηη ζηε δηαηξηβή απηή απνδεηθλχεηαη κε 

ζεκαληηθά ζηνηρεία , φηη ηα βηβιία ηα νπνία δηδάζθνληαη 

ζήκεξα ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα, 

αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηελ επξσπατθή πξννπηηθή. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη ζηα ζρνιηθά απηά εγρεηξίδηα πξνσζείηαη : ε 

πνιιαπιή ηαπηφηεηα, εζληθή, επξσπατθή, παγθφζκηα, 

πνιηηηζηηθή, ζξεζθεπηηθή θαη κάιηζηα ζε κία δπλακηθή 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπο. Δπίζεο, κε ηα βηβιία απηά 

πξνάγεηαη ε θνηλσληθή ζπλνρή κέζα απφ ην δηάινγν κε ηελ 

δηαθνξεηηθφηεηα, εληζρχεηαη ε θνηλσληθή θαηαλφεζε, 

ζρεκαηίδεηαη ε θνηλσληθή αδηθία ή βία, ν ξαηζηζκφο θαη ν 

ζξεζθεπηηθφο θαλαηηζκφο αιιά θαη εληζρχνληαη ε αδειθνζχλε 

θαη ε αιιειεγγχε πξνο φινπο ηνπ αλζξψπνπο. 

     Σν ζπκπέξαζκα ηεο δηαηξηβήο είλαη: Ζ δηδαζθαιία ηνπ 

καζήκαηνο ησλ ζξεζθεπηηθψλ ζηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε ηεο 

αιιαγέο πνπ έγηλαλ θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε ηνπ 

2003, έρεη αλαδείμεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ επξσπατθή 

δηάζηαζε ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο, γηαηί ζεσξνχκε φηη 

ζπκβάιεη απνθαζηζηηθά ζηελ δεκηνπξγία ελεξγψλ θαη 
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ππεχζπλσλ πνιηηψλ, πνπ ζα ζθέθηνληαη θαη ζα ελεξγνχλ κε 

θνηλσληθά απνδεθηέο αλζξσπηζηηθέο αμίεο, ηνλ ζεβαζκφ ησλ 

δεκνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ηελ πεξηθξνχξεζε ησλ 

αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ.  

      Απφ ηελ έξεπλα απηή δηαπηζηψλεηαη φηη ηα εγρεηξίδηα, ηα 

νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα γηα ην κάζεκα ησλ 

ζξεζθεπηηθψλ ζηα ζρνιεία αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηηο 

ζχγρξνλεο απαηηήζεηο ησλ επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ θαη 

επνκέλσο θαθψο ππνζηεξίδεηαη απφ κεξηθνχο φηη πξέπεη λα 

αληηθαηαζηαζνχλ γηαηί δήζελ είλαη νκνινγηαθά θαη θαηερεηηθά 

βηβιία. Ζ άπνςε απηή είλαη αληηεπηζηεκνληθή θαη ελδερνκέλσο 

παξαπιαλεηηθή.  

      Σν ελδηαθέξνλ φιεο ηεο δηαηξηβήο είλαη φηη παξνπζηάδνληαη 

ηα ηξία κνληέια δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ησλ ζξεζθεπηηθψλ 

ζηα ζρνιεία πνπ θπξηαξρνχλ ζηελ Δπξψπε. 

 Σν πξψην κνληέιν είλαη ην νκνινγηαθφ, ην νπνίν 

ραξαθηεξίδεηαη σο δηδαζθαιία ηεο ζξεζθείαο πνπ ζπλδέεη ηελ 

δηδαζθαιία κε ηελ πίζηε κηαο ή πνιιψλ ζξεζθεηψλ. Δίλαη έλα 

κνληέιν ην νπνίν δηακνξθψλεη ηελ πξνζσπηθή ηαπηφηεηα ηνπ 

αλζξψπνπ, αιιά δελ δηαθξίλεη ηε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ ζρνιηθνχ 

καζήκαηνο θαη ηεο θαηήρεζεο, φπσο γίλεηαη ζε κηα 

πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία. 

    Σν δεχηεξν κνληέιν δηδαζθαιίαο είλαη ην ζξεζθεηνινγηθφ, 

πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο ¨ καζαίλνληαο γηα ηελ ζξεζθεία¨. 

Πξφθεηηαη γηα πεξηζζφηεξν αλζξσπηζηηθφ θαη ζξεζθεηνινγηθφ 

κάζεκα, παξά νκνινγηαθφ. Σα παηδηά βνεζνχληαη ζην λα 

θαηαλνήζνπλ ηελ ζχγρξνλε πινπξαιηζηηθή, δηαπνιηηηζκηθή θαη 

πνιπζξεζθεπηηθή θνηλσλία. 

Σν ηξίην κνληέιν δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ησλ 

Θξεζθεπηηθψλ είλαη πεξηζζφηεξν ην πνιηηηζκηθφ-εζηθφ πνπ 
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ραξαθηεξίδεηαη σο „ καζαίλνληαο απφ ηελ ζξεζθεία‟ φηαλ νη 

καζεηέο δελ καζαίλνπλ κηα ζξεζθεία ή πνιιέο ζξεζθείεο, αιιά 

κέζα απφ ηηο δηθέο ηνπο εκπεηξίεο θαη αλαδεηήζεηο 

αληηκεησπίδνπλ θξηηηθά ην ζξεζθεπηηθφ θαηλφκελν θαη 

δηακνξθψλνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο άπνςε θαη θαηαλφεζε ηνπ 

θφζκνπ. 

    Έρνληαο ππφςε φια απηά, θαίλεηαη φηη ηα βηβιία ηα νπνία 

είλαη αθφκε ζε ρξήζε ζηελ Διιάδα, ζηελ ηνηρεηψδε θαη ζηε 

Μέζε Δθπαίδεπζε πξνζδηνξίδνληεο θπξίσο απφ ηνλ 

δεκηνπξγηθφ ζπλδπαζκφ ηνπ πξψηνπ θαη ηνπ δεχηεξνπ κνληέινπ 

θαη αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζχγρξνλεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

ζηελ Διιάδα, φπσο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηελ επξσπατθή 

πξννπηηθή. Αληίζεηα ην πξνηεηλφκελν Πξφγξακκα πνπδψλ ζην 

Γεκνηηθφ, Γπκλάζην θαη Λχθεην αλαθέξεηαη ζην ηξίην κνληέιν, 

„καζαίλνληαο απφ ηελ Θξεζθεία‟». 
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5. Η αμθιζβήηηζη- δογμαηιζμός ηοσ μαθήμαηος ηφν 

Θρηζκεσηικών. 

 

    5.1 « Η θαηοτύρφζε ηοσ Μαζήκαηος ηφλ Θρεζθεσηηθώλ». 

       Σν απηνλφεην ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ησλ 

Θξεζθεπηηθψλ, πνπ δηαπίζησλε θάπνηνο παιαηφηεξα, άξρηζε 

ζηηο κέξεο καο λα ακθηζβεηείηε θαηά δηάθνξνπο ηξφπνπο. Ζ 

ακθηζβήηεζε απηή ζρεηίδεηαη κε ηε ζπλερψο ειαηησκέλε 

επίδξαζε ηεο Δθθιεζίαο ζηε δεκφζηα δσή θαη ηελ  παξάιιειε 

αλάπηπμε κηαο «πινπξαιηζηηθήο θνηλσλίαο». 

   Ζ εθθιεζηαζηηθή θαηνρχξσζε ηνπ, ε νπνία απέβιεπε ζηε 

κέζσ απηνχ παξνρή βνεζείαο ζηα παηδηά θαη ζηνπο εθήβνπο γηα 

ηελ αλάδεημε ηνπο ζε δσληαλά κέιε ηεο Δθθιεζίαο, ζεσξείηαη 

απφ αξθεηνχο κνλνκεξήο. Κάηη ηέηνην ππνζηεξίδνπλ φηη είλαη 

θαζαξή ππφζεζε ηεο Δθθιεζίαο θαη φρη ηνπ ζρνιείνπ, ην νπνίν, 

σο νπδέηεξν, δελ πξέπεη λα ππεξεηεί ηέηνηνπ είδνπο ζηφρνπο.  

    Άιινη κεηξηνπαζέζηεξνη ζπληζηνχλ λα γίλεη ην κάζεκα ησλ 

ζξεζθεπηηθψλ πξναηξεηηθφ θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε απηφ φζνη 

καζεηέο ζέινπλ θαη ην επηζπκνχλ. 

   Σα παξαπάλσ δεκηνπξγνχλ ηελ ππνρξέσζε φζν ην δπλαηφ 

ζθαηξηθήο ζεψξεζεο ηεο ζέζεο ηνπ καζήκαηνο ησλ 

ζξεζθεπηηθψλ ζην πξφγξακκα ηεο κέζεο εθπαίδεπζεο, έζησ θαη 

ζπλνπηηθήο, πξνο άξζε νξηζκέλσλ παξεμεγήζεσλ πνπ έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί απφ δηάθνξεο αηηίεο. 

   ην ρψξν ηεο Γχζεο ζε κηα ζχλζεζε ζενινγηθήο θαη 

παηδαγσγηθήο επηρεηξεκαηνινγίαο θαηνρπξψλεηαη ην κάζεκα 

ησλ ζξεζθεπηηθψλ ζηελ εθπαίδεπζε, πέξα απφ άπνςε 

εθθιεζηαζηηθή θαη λνκηθή, κε βάζε ηελ πνιηηηζηηθφ-ηζηνξηθή, 

ηελ θνηλσληνινγηθή θαη ηελ αλζξσπνινγηθή επηρεηξεκαηνινγία.  
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α) Ποιηηηζηηθό-ηζηορηθή άπουε 

   Καηά ηνλ θ. Wilhelm, ν καζεηήο έξρεηαη ζε επηθνηλσλία κε 

ηελ πίζηε φρη κφλν φηαλ ζέιεη λα θαηαλνήζεη θάηη πνπ αλήθεη 

ζην ρψξν ηεο Θξεζθείαο, αιιά θαη ζε εληειψο θνζκηθνχο 

θνηλσληνινγηθνχο θαη πνιηηηζηηθνχο ζπιινγηζκνχο. 

    ην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ ην παηδί αλαπφθεπθηα έξρεηαη ζε  

ζρέζε κε ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά, ε νπνία είλαη 

δηαπηζησκέλε απφ ηε ρξηζηηαληθή παξάδνζε. 

β) Κοηλφληοιογηθή άπουε 

    Μία απφ ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζρνιείνπ είλαη ε ζπκβνιή ζηνλ 

εμαλζξσπηζκφ ηεο θνηλσλίαο. Σν ζρνιείν ζηνρεχεη ζην λα θάλεη 

ηθαλνχο ηνπο λένπο λα νινθιεξσζνχλ ζην ζψκα ηεο θνηλσλίαο, 

λα ζπκπεξηθέξνληαη ππεχζπλα θαη θξηηηθά ζπκβάιινληαο έηζη 

ζηελ θαιπηέξεπζε θαη αιιαγή ηεο. Πξνο απηφλ ην ζθνπφ ε 

πξνζθνξά ηνπ καζήκαηνο ησλ ζξεζθεπηηθψλ κπνξεί λα είλαη 

ζεκαληηθή. Καηά ηνλ H. Triken , ν καζεηήο πξέπεη λα 

παξνηξχλεηαη ζην κάζεκα ησλ ζξεζθεπηηθψλ, παξάιιεια πξνο 

άιιεο εξσηήζεηο θαη πξνβιήκαηα, λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηελ 

βαξχηεηα ηεο ρξηζηηαληθήο παξάδνζεο, απφ ηελ νπνία δελ 

πξέπεη λα πεξηκέλεη έηνηκεο απαληήζεηο, αιιά κέζα απφ 

παξσζήζεηο θαη ζρεηηθέο αληηπαξαζέζεηο καδί ηεο λα θεξδίζεη 

κία απηνηειή θαη ππεχζπλε ζέζε. 

γ) Αλζρφποιογηθή άπουε 

   Σν ζρνιείν είλαη ππνρξεσκέλν λα ζέζεη ζηνπο καζεηέο ηνπ 

πξνβιεκαηηζκνχο πνπ ζρεηίδνληαη κε ππαξμηαθά ζέκαηα, κε ηελ 

νξηνζέηεζε ηεο δσήο θαη ηεο απηνπξαγκάησζεο. Έηζη, ζε 

ζεσξίεο ζρεηηθέο κε ην ζρνιείν βιέπνπκε λα δηαηππψλνληαη ην 

ηειεπηαίν θαηξφ σο γεληθνί ζθνπνί ηνπ σο πξνο ηνπο καζεηέο ε 

ηθαλφηεηα γηα ειεπζεξία, ε δπλαηφηεηα απηνπξαγκάησζεο, ν 

εμνπιηζκφο ηνπο γηα ζπκπεξηθνξά ζην θφζκν, ε βνήζεηα γηα 
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εμαλζξσπηζκφ. Καηά ζπλέπεηα εξσηήζεηο γηα ην «πφζελ», 

«πνπ», «γηαηί», γηα ην λφεκα θαη ηελ αμία ή φρη ησλ πξαγκάησλ 

ηνπ θφζκνπ, αληηκεησπίδνληαη θαζεκεξηλά ζην ρψξν ηνπ 

ζρνιείνπ. 

   Έρνληαο ππφςε ηελ παξαπάλσ βαζηθή επηρεηξεκαηνινγία, 

θαζψο επίζεο θαη ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ δηθνχ καο 

πεξηβάιινληνο ζρεηηθά κε ηε δηθαηνιφγεζε ηεο ζέζεο ηνπ 

καζήκαηνο ησλ ζξεζθεπηηθψλ ζηελ εθπαίδεπζε ζεκεηψλνληαη 

ηα εμήο: 

    Κνηλφο ηφπνο ζηελ Παηδαγσγηθή είλαη φηη ην βαζηθφ θξηηήξην 

θάζε κνξθσηηθήο ελέξγεηαο είλαη ην ίδην ην παηδί, ν καζεηήο. 

ζν κάιηζηα θαη αλ έρεη ζενπνηεζεί ε ηερληθή εθπαίδεπζε, φζν 

θαη αλ νη ζεηηθέο επηζηήκεο θαηέρνπλ ζήκεξα πξσηεχνπζα ζέζε 

ζην πεξηζζφηεξν επηζηεκνληθφ ρψξν, δελ κπνξνχκε λα 

παξαιείςνπκε ηνλ αλζξσπηζηηθφ ραξαθηήξα ηεο Παηδείαο. Γελ 

κπνξνχκε δειαδή λα εθπαηδεχζνπκε κφλν ππνςήθηνπο 

γηαηξνχο, δηθεγφξνπο θαη πνιηηηθνχο κεραληθνχο ή θαζεγεηέο 

δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ. Δπηβάιιεηαη αξρηθά λα κνξθψζνπκε 

αλζξψπνπο νη νπνίνη ζα αζθήζνπλ αξγφηεξα ελζπλείδεηα έλα 

ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα. Έηζη, ζε θακηά πεξίπησζε δελ κπνξεί 

ε κέζε εθπαίδεπζε λα απνηειεί απνθιεηζηηθά θαη κφλν ην κέζν 

κεηάβαζεο ησλ καζεηψλ ζε θάπνην επάγγεικα. 

    Οη λένη έρνπλ ηελ αλάγθε λα ηνπο δνζνχλ νξηζκέλνη 

πξνζαλαηνιηζκνί, ηνπο νπνίνπο θαη ζα δερζνχλ ειεχζεξα. Οη 

καζεηέο ρξεηάδνληαη εζηθνχο πξνζαλαηνιηζκνχο, πνπ ζα 

ζπληειέζνπλ ζηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ ηνπο. Υαξαθηεξηζηηθά 

απηψλ, είλαη φηη δελ ζηεξνχλ ηελ ειεπζεξία ησλ καζεηψλ, αθνχ 

γηα λα ελεξγήζεη ν θαζέλαο θαηά ηνλ έλα ή άιινλ ηξφπν πξέπεη 

λα δερζεί νξηζκέλεο αξρέο θαη θάπνηνπο θαλφλεο. Ζ ειεχζεξε 

απνδνρή απηψλ ησλ αξρψλ θαη ησλ θαλφλσλ δελ νδεγεί 

αλαγθαζηηθά ζε εηεξνπξνζδηνξηζκφ. 
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    Καηά ζπλέπεηα, ην ζρνιείν πξέπεη λα ζηνρεχεη ζηελ 

δεκηνπξγία ησλ πξνυπνζέζεσλ εθείλσλ πνπ ζα ζπληειέζνπλ 

ζηε ζθαηξηθή ή θαζνιηθή αγσγή θαη κφξθσζε ησλ καζεηψλ 

ππνβνεζψληαο ηνπο ζηελ νινθιήξσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο 

ηνπο θαη ηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ηνπο ηθαλφηεηαο. Κξίλεηαη 

επνκέλσο απαξαίηεην απηφ πνπ θαινχκε αλζξσπηζηηθή αγσγή. 

   Ζ αλζξσπηζηηθή αγσγή ησλ παηδηψλ δελ κπνξεί λα είλαη 

μεθνκκέλε απφ ην πεξηβάιινλ, κέζα ζην νπνίν ηα ίδηα δνπλ θαη 

αλαπηχζζνληαη. Απηφ ζεκαίλεη γηα καο πσο δελ πξέπεη λα 

μερλνχκε φηη, φηαλ θαινχκαζηε λα κνξθψζνπκε ηα παηδηά, ηα 

πξφηππα καο ζα είλαη ζηεξηγκέλα ζηε δηθή καο παξάδνζε, ε 

νπνία είλαη πξψηνλ Οξζφδνμε θαη δεχηεξνλ Διιεληθή. 

   Οη ππνζηεξηθηέο ηνπ νκνινγηαθνχ ραξαθηήξα ηνπ καζήκαηνο 

πξνζθεχγνπλ ζπλήζσο ζηε ζπληαγκαηηθή θαηνρχξσζή ηνπ, 

επηθαινχκελνη ην άξζξν 3 πεξί «επηθξαηνχζεο ζξεζθείαο» θαη 

ην άξζξν 16 παξάγξαθνο 2 πεξί «αλαπηχμεσο ηεο εζληθήο θαη 

ζξεζθεπηηθήο ζπλεηδήζεσο» γηα ην ζθνπφ ηεο παηδείαο. Ζ 

κεγάιε ζξεζθεπηηθή νκνηνγέλεηα ζηελ Διιάδα (97% ή 96%) 

ηνπ νξζφδνμνπ πιεζπζκνχ αιιά θαη ν ηζρπξηζκφο φηη ε 

Οξζνδνμία απνηειεί ζπζηαηηθφ παξάγνληα ηνπ ειιεληθνχ 

έζλνπο θαίλεηαη πσο είλαη ηα θχξηα επηρεηξήκαηα ηνπο. 

  Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη επηθξηηέο ηνπ νκνινγηαθνχ 

καζήκαηνο εξκελεχνπλ ηηο παξαπάλσ ζπληαγκαηηθέο επηηαγέο 

θαη κάιηζηα ζε ζπλδπαζκφ κε άξζξν 13 παξάγξαθνο 1-2 πνπ 

θαηνρπξψλεη ην απαξαβίαζην ηεο ειεπζεξίαο ηεο ζξεζθεπηηθήο 

ζπλείδεζεο θαη ηελ αλεμηζξεζθία ζηελ Διιάδα. Οη επηθξηηέο 

ηνπ δελ είλαη απιψο κέιε ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο, 

ζπληαγκαηνιφγνη, ή απιψο ηδηψηεο πνπ θαηαζέηνπλ ηελ άπνςε 

ηνπο αιιά θαη ζε ζεζκνζεηεκέλα φξγαλα θαη αξρέο ηεο 

πνιηηείαο, φπσο ην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο, ε Αξρή 

Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα θαη ν 



[55] 
 

πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε. Καηά ηνλ ηειεπηαίν κάιηζηα, ην 

πξφβιεκα ηνπ καζήκαηνο ησλ ζξεζθεπηηθψλ θαη ην δηθαίσκα 

απαιιαγήο απφ απηφ θάζε καζεηή πνπ απιψο ην επηζπκεί 

απνξξέεη απφ ηνλ «δεδνκέλν „θαηερεηηθφ‟ θαη, ζπλεπψο, 

κνλφπιεπξν ραξαθηήξα ηνπ καζήκαηνο απηνχ» θαη άζρεηα πξνο 

ην φηη ν ραξαθηήξαο απηφο ζεσξείηαη «ζχκθσλνο πξνο ην 

χληαγκα». Σν ζξεζθεπηηθφ κάζεκα ζηελ δεκφζηα εθπαίδεπζε 

καο ζεσξείηαη φηη είλαη κνλνθσληθφ, θαηερεηηθφ θαη 

κνλφπιεπξν, πξνζεισκέλν ζην «πίζηεπε θαη κε εξεχλα», 

κνλνιηζηθφ θαη ζθνηαδηζηηθφ, « αθξαία πεξίπησζε 

θαηερεηηζκνχ θαη ζξεζθεπηηθήο ελδνγκάηηζεο ζην πιαίζην ησλ 

ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο», ελψ ην απαγγέιινληαη 

πνιιέο αθφκε θαηεγνξίεο.  

   ε έλα πινπξαιηζηηθφ θαη δεκνθξαηηθφ ζρνιείν πνπ ζέβεηαη 

ηελ ζξεζθεπηηθή εηεξφηεηα θαη κάιηζηα ζην πιαίζην ηεο 

ζχγρξνλεο ζπλείδεζεο ηεο επξσπατθήο πνιηηηζηηθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο, ε ιχζε δελ είλαη παξά ε θαηάξγεζε ηνπ 

νκνινγηαθνχ καζήκαηνο θαη ε κεηάβαζε ζε έλα 

νπδεηεξφζξεζθν ζρνιείν. Πέξαλ ηεο πιήξνπο θαηάξγεζεο ηνπ 

ζξεζθεπηηθνχ καζήκαηνο πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ ειάρηζηνπο 

θχθινπο, σο ελαιιαθηηθή πξφηαζε πξνβάιιεηαη ζπλήζσο ε 

αληηθαηάζηαζε ηνπ νκνινγηαθνχ απφ ην ζξεζθεηνινγηθφ 

κάζεκα . Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ζε ζρέδην λφκνπ ηεο « 

Διιεληθήο Έλσζεο γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ» (άξζξν 6 

), ε δηδαζθαιία ησλ ζξεζθεπηηθψλ δελ κπνξεί λα έρεη πιένλ 

θακία νκνινγηαθή αλαθνξά ζηελ νξζφδνμε ρξηζηηαληθή 

παξάδνζε θαη ε χιε ηνπ πξνηείλεηαη λα πεξηιακβάλεη απιψο 

κηα « εηζαγσγή ζηελ Ηζηνξία, ηελ Κνηλσληνινγία θαη ηελ 

Γνγκαηηθή φισλ ησλ ζξεζθεηψλ. Δηδηθά ζην Λχθεην, ην κάζεκα 

ησλ ζξεζθεπηηθψλ κεηνλνκάδεηαη ζε ζξεζθεηνινγία». 

   Οη απφςεηο γχξσ απφ ηελ αληηθαηηθή εξκελεία ηνπ 

πληάγκαηνο δελ είλαη ε κνλαδηθή παξάκεηξνο ηνπ 
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πξνβιήκαηνο. Οη ζρέζεηο εθθιεζίαο θαη πνιηηείαο είλαη έλαο 

άιινο θξίζηκνο παξάγνληαο γηα ηε θπζηνγλσκία θαη ηε ζέζε ηνπ 

ζξεζθεπηηθνχ καζήκαηνο ζηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε. ηα 

ελδφηεξα ηεο Δθθιεζηαζηηθήο ηεξαξρίαο είλαη αξθεηά 

δηαδεδνκέλε ε αληίιεςε φηη ην ζξεζθεπηηθφ κάζεκα είλαη «ε 

πην πξνσζεκέλε έπαιμε» ηνπ θαηερεηηθνχ έξγνπ ηεο εθθιεζίαο 

ζηελ ειιαδηθή θνηλσλία. Ζ ζέζε απηή, εμεγεί θαη ηηο δειψζεηο 

πνπ γίλνληαη θαηά θαηξνχο ή θαη πηέζεηο ηεο επίζεκεο 

Δθθιεζίαο θαηά ηεο αιιαγήο ηνπ νκνινγηαθνχ ραξαθηήξα ηνπ 

καζήκαηνο θαη εο κεηαηξνπήο ηνπ ζε ζξεζθεηνινγηθφ. Απφ ηελ 

πιεπξά ηεο ε πνιηηεία θαίλεηαη φηη πξνηηκά λα δηαρεηξίδεηαη 

πιήξσο ην κάζεκα, φπνην ραξαθηήξα θαη αλ έρεη απηφ, γηα λα 

κπνξεί λα ην ειέγρεη θαιχηεξα.  

 

5.2 «Ο Γογκαηηζκός» 

    Πνιιέο θνξέο ζην παξειζφλ θαηεγνξήζεθε ην κάζεκα ησλ 

ζξεζθεπηηθψλ γηα δνγκαηηζκφ. Απηφ απνηέιεζε αθνξκή λα 

αζθεζεί θξηηηθή ελαληίνλ ηνπ θαη λα δεηεζεί αθφκε θαη ε 

απνκάθξπλζε ηνπ απφ ην θχθιν ησλ ππφινηπσλ καζεκάησλ. 

Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ζρέζεο ηνπ καζήκαηνο ησλ 

ζξεζθεπηηθψλ κε ην δνγκαηηζκφ ζα πξέπεη πξσηίζησο λα 

θαηαλνήζνπκε ηηο ηξεηο βαζηθέο έλλνηεο « δνγκαηηθφο», 

«δνγκαηηζκφο», « δνγκαηηζηήο», θαη ηελ αλάιπζε ηνπο. 

   Γνγκαηηθή ζεσξείηαη θάζε θηινζνθία ε νπνία εθθξάδεηαη κε 

απφιπηε βεβαηφηεηα ζρεηηθά κε ηηο αιήζεηεο ηεο θαη αληηηίζεηαη 

ζε θάζε ακθηζβήηεζε θαη ζθεπηηθηζκφ. 

  Γνγκαηηθφο είλαη εθείλνο πνπ ππεξαζπίδεηαη θάπνηεο αιήζεηεο 

ή πνπ εθθξάδεηαη θαηαθαηηθά ή αξλεηηθά κε ηξφπν θαζνιηθφ ή, 

ζχκθσλα κε ηνλ Καλη, είλαη εθείλνο πνπ πξνρσξεί ζηνλ ρψξν 

ησλ ελλνηψλ ρσξίο ηελ θξηηηθή ηνπ θαζαξνχ ιφγνπ. Γνγκαηηθφο 
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είλαη φπνηνο βεβαηψλεη κε θχξνο ηηο αληηιήςεηο ηνπ ρσξίο λα 

δέρεηαη πσο κπνξεί λα κελ είλαη ηέιεηεο ή αθφκε θαη λα είλαη 

πιαλεκέλεο. 

    Ο αξλεηηθφο δνγκαηηζκφο είλαη ν ζθεπηηθηζκφο, ν νπνίνο δελ 

ακθηβάιιεη γηα ην θχξνο ησλ ακθηζβεηήζεψλ ηνπ. 

   ηνλ εζηθφ δνγκαηηζκφ παξαηεξείηαη ε βεβαηφηεηα γηα ηελ 

αηηηία σλ εζηθψλ αμηψλ πνπ επηθπξψλεηαη κε ηε δξάζε ηνπ 

αηφκνπ. 

   Γνγκαηηζκφο, ηέινο, ραξαθηεξίδεηαη θαη θάζε άπνςε πνπ 

δέρεηαη φηη ηα πάληα κπνξνχλ λα εμεγεζνχλ κε ηνλ νξζφ ιφγν 

θαη φηη ε ινγηθή δελ έρεη φξηα ζηε δπλαηφηεηα ηεο λα εμεγήζεη 

ηνλ θφζκν. 

   Γνγκαηηθφο ή δνγκαηηζηήο είλαη απηφο πνπ απνδέρεηαη 

νπνηνδήπνηε δνγκαηηζκφ, πνπ δελ ακθηβάιιεη γηα ηηο θπζηθέο 

αξρέο, ηηο εζηθέο αμίεο, ην θχξνο ησλ θαζνιηθψλ ελλνηψλ αιιά 

είλαη φπνηνο έρεη απφιπηε εκπηζηνζχλε ζηε δπλαηφηεηα ηνπ 

νξζνχ ιφγνπ ή επίζεο ζην θχξνο ησλ ζξεζθεπηηθψλ απφςεσλ 

θαη ησλ εζηθψλ αμηψλ πνπ απνξξένπλ απφ απηέο. Δπίζεο, 

δνγκαηηζηήο νξίδεηαη εθείλνο πνπ πηζηεχεη φηη κπνξεί, κε κφλν 

εθφδην ηνλ νξζφ ιφγν, λα ζηεξίμεη ην θχξνο ησλ ζξεζθεπηηθψλ 

ηδεψλ ( ζρνιαζηηθή θηινζνθία). 

   Μέζσ ησλ πξνζθεξφκελσλ ζην κάζεκα ησλ ζξεζθεπηηθψλ 

γλψζεσλ ππνβνεζείηαη ν καζεηήο λα ζπλδεζεί ηειεηφηεξα κε 

ηελ ζεαλζξψπηλε πξνζσπηθφηεηα ηνπ Ηεζνχ Υξηζηνχ θαη ηελ 

Δθθιεζία ηνπ.  
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6. Η απαλλαγή ηοσ μαθήμαηος ηφν θρηζκεσηικών. 

 

6.1. « Η Απαιιαγή ηφλ Θρεζθεσηηθώλ κέζα από ηα θείκελα 

ηες Ιεράς Σσλόδοσ». 

    χκθσλα κε ηελ εγθχθιην, ε απαιιαγή απφ ην κάζεκα ησλ 

Θξεζθεπηηθψλ ρνξεγείηαη χζηεξα απφ Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ 

λ.1599/1986, ηνπ ίδηνπ ηνπ καζεηή (αλ είλαη ελήιηθνο) ή θαη 

ησλ δχν γνλέσλ ηνπ (αλ είλαη αλήιηθνο), ζηελ νπνία ζα 

αλαθέξεηαη φηη ν καζεηήο δελ είλαη Υξηζηηαλφο Οξζφδνμνο θαη 

εμ απηνχ επηθαιείηαη ιφγνπο ζξεζθεπηηθήο ζπλείδεζεο, ρσξίο 

λα είλαη ππνρξεσηηθή ε αλαθνξά ηνπ ζξεζθεχκαηνο ζην νπνίν 

αλήθεη, εθηφο αλ ην επηζπκεί (ζ.ζ. ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Α. 

Λνβέξδν κε εκεξνκελία 23 Ηαλνπαξίνπ 2015).   

   χκθσλα κε ηνλ Μεηξνπνιίηε ηεο Ναππάθηνπ, « ε απαιιαγή 

απφ ην κάζεκα ησλ ζξεζθεπηηθψλ κπνξεί λα ηζρχζεη φηαλ 

ζπληξέρνπλ 2 φξνη». Αξρηθά, ν πξψηνο φξνο έρεη ζρέζε κε ηε 

δήισζε ησλ καζεηψλ ή ησλ γνλέσλ ηνπο, πσο ηα παηδηά ηνπο 

ζέινπλ λα απαιιαγνχλ απφ ην κάζεκα απηφ, γηα ιφγνπο 

ζξεζθεπηηθήο ζπλεηδήζεσο, επεηδή είλαη «εηεξφζξεζθνη, 

εηεξφδνημνη, άζενη ή άζξεζθνη», φπσο αλαθέξεη θαη ε νκνινγία 

ησλ Αλψηαησλ Γηθαζηεξίσλ. Ο δεχηεξνο φξνο αλαθέξεηαη ζε 

κία πξνυπφζεζε ε νπνία πξέπεη λα ηεξεζεί απφ ηνπο καζεηέο 

πνπ δήηεζαλ ηελ απαιιαγή ηνπο απφ ηα Θξεζθεπηηθά. Ζ 

πξνυπφζεζε απηή ζρεηίδεηαη κε ηελ ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ 

απηψλ ζε έλα άιιν κάζεκα εθηφο ησλ Θξεζθεπηηθψλ πνπ 

αλαθέξεηαη ζηνλ πνιηηηζκφ ηεο ρψξαο. ην πνιηηηζηηθφ απηφ 

κάζεκα , ζα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα νη καζεηέο λα κάζνπλ ην 

πνιηηηζηηθφ πιαίζην ζην νπνίν εληάζζνληαη. Απηφ είλαη 

απαξαίηεην, γηαηί φηαλ θαλείο δελ δέρεηαη ηνλ θνηλσληθφ ρψξν 

ζηνλ νπνίν δεη, κε ηελ φιε πνιηηηζηηθή ηνπ δνκή, ηφηε κπνξεί λα 

βξεζεί ζην ιεγφκελν «πεξηζψξην ηεο θνηλσλίαο». 
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   ηαλ θάλνπκε ιφγν γηα πεξηζψξην ηεο θνηλσλίαο ελλννχκε ηα 

δηάθνξα γθέην, νη θνηλφηεηεο πνπ βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε 

θνηλσληθήο κεηνλεμίαο, ν « έμσ-θνηλσληθφο ρψξνο», φζνη 

βξίζθνληαη ζε « θνηλσληθφ απνθιεηζκφ», θαη γεληθά 

πεξηζσξηαθφο άλζξσπνο είλαη εθείλνο πνπ είηε κε ηε ζέιεζε ηνπ 

είηε ρσξίο απηήλ, απνκαθξχλεηαη απφ ηελ θνηλσλία ή ν ηξφπνο 

παξαγσγήο ηνλ πεηάεη έμσ απφ ηελ θνηλσλία έζησ γηα ιίγν 

ρξνληθφ δηάζηεκα.  

   Βέβαηα, κεξηθνί ηζρπξίδνληαη φηη γηα λα απαιιαγνχλ απφ ην 

κάζεκα ησλ ζξεζθεπηηθψλ δελ ζέινπλ λα εθθξάζνπλ ηελ 

ζξεζθεπηηθή ή αζετζηηθή ηνπο ζπλείδεζε γηα λα 

πξνζηαηεπζνχλ, γη‟ απηφ δεηνχλ ηελ απαιιαγή ηνπο, ρσξίο λα 

πξνζδηνξίδνπλ ηα ηδενινγηθά ηνπο πηζηεχκαηα. 

   κσο, ην επηρείξεκα απηφ δελ επζηαζεί γηα δχν ιφγνπο. Ο 

πξψηνο ιφγνο ζχκθσλα κε ηνλ Δπάγγειν Βεληδέιν, είλαη φηη ζε 

θάζε επλννχκελε πνιηηεία ππάξρνπλ πνιιέο πεξηπηψζεηο, ζηηο 

νπνίεο επηηξέπεηαη θαη επηβάιιεηαη « ε γλσζηνπνίεζε ησλ 

ζξεζθεπηηθψλ πεπνηζήζεσλ ηνπ αηφκνπ πξνο ην θξάηνο». Απηέο 

νη γλσζηνπνηήζεηο είλαη « πνιχ ζπρλά αλαγθαίεο γηα ηελ 

αηνκηθή ή νκαδηθή άζθεζε ηεο ζξεζθεπηηθήο ειεπζεξίαο είηε 

σο ειεπζεξία ηεο ζξεζθεπηηθήο ζπλείδεζεο είηε σο ειεπζεξίαο 

ηνπ ζξεζθεπηηθνχ ζπλεηαηξηζκνχ, είηε σο ειεπζεξίαο ηεο 

ιαηξείαο». 

   Μεξηθά παξαδείγκαηα, κε ηα νπνία ν πνιίηεο γλσζηνπνηεί ηηο 

ζξεζθεπηηθέο ηνπ πεπνηζήζεηο είλαη ε δήισζε κε εθπιήξσζεο  

« ησλ ζηξαηησηηθψλ ππνρξεψζεσλ γηα ιφγνπο ζπλεηδεζηαθήο 

αληίξξεζεο» πνπ ηεθκεξηψλεηαη, ε δήισζε θαη ηέιεζε 

ζξεζθεπηηθνχ γάκνπ, « εθ‟ φζνλ απηή θαηαρσξίδεηαη απφ ηελ 

αξκφδηα θξαηηθή αξρή πνπ έρεη έλλνκεο ζπλέπεηεο», ε δήισζε 

ζε νξηζκέλα επξσπατθά θξάηε, ζε πνηα εθθιεζία αλήθεη έλαο 

πνιίηεο πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ θνξνινγία, ε δήισζε γηα ην 
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φλνκα ελφο αλζξψπνπ θαη ε αιιαγή ηνπ νλφκαηνο « ιφγν 

αιιαγήο ζξεζθεπηηθψλ πεπνηζήζεσλ», αιιά θαη ε ακθίεζε, 

φηαλ ην θξάηνο ηεξεί θσηνγξαθηθφ αξρείν, ε αίηεζε ησλ κειψλ 

«κηαο ζξεζθεπηηθήο ζπζζσκάησζεο» γηα ηελ ίδξπζε λανχ ή 

επθηήξηνπ νίθνπ, ε δήηεζε άδεηαο γηα ίδξπζε ξαδηνθσληθνχ ή 

ηειενπηηθνχ ζηαζκνχ, ε ίδξπζε ζξεζθεπηηθνχ ζσκαηείνπ θαη ε 

εγγξαθή ζηα βηβιία ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηνπ ή ε 

ζχζηαζε ηδξχκαηνο ζξεζθεπηηθνχ ραξαθηήξα κε ηελ έθδνζε 

Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο.   

    Ο δεχηεξνο ιφγνο είλαη φηη ν θφβνο λα ππνζηνχλ νη καζεηέο 

δηάθνξεο ζπλέπεηεο, εάλ απνθαιχςνπλ ην ζξήζθεπκα ηνπο, 

δειψλεη ηελ χπαξμε ελφο θξάηνπο πνπ δελ ιεηηνπξγεί κε 

δεκνθξαηηθφ ηξφπν. Μηα θαιψο επλννχκελε δεκνθξαηία 

πξνζηαηεχεη ηνπ πνιίηεο ηεο αθφκε θαη απηνχο πνπ απνηεινχλ 

κεηνςεθία, κε ηνπο ζεζκνχο, ηνπο λφκνπο, νπφηε δελ πξέπεη λα 

πθίζηαληαη θίλδπλνο θαηαδηψμεσο ή θαηαπαηήζεσο ησλ 

ζξεζθεπηηθψλ πεπνηζήζεσλ. Άιισζηε, εκείο ζηελ Διιάδα 

έρνπκε δψζεη δείγκαηα, αθφκε θαη ζε δχζθνιεο πεξηζηάζεηο, φηη 

είκαζηε επαίζζεηνη ζε θάζε μέλν, πξφζθπγα, αιιφζξεζθν θαη 

αιιφδνμν θαη πξνζηαηεχνπκε ηα δηθαηψκαηα ηνπο, ην λα 

πηζηεχνπλ θαη λα ιαηξεχνπλ ζχκθσλα κε ηηο αηνκηθέο ηνπο 

πεπνηζήζεηο. Δάλ παξαηεξήζεθαλ δηάθνξεο εθηξνπέο, απηφ 

είλαη εμαίξεζε ηνπ θαλφλα. 

   Δπίζεο, πάλσ ζην ζέκα απηφ πήξε ζέζε θαη ν θ. ηαχξνο 

Γηαγθφδνγινπ κε ην  άξζξν « Σν κάζεκα ησλ ζξεζθεπηηθψλ θαη 

ην δήηεκα ηεο απαιιαγήο», πνπ κεηαμχ άιισλ γξάθεη:  

   « Σν πθηζηάκελν κάζεκα ησλ ζξεζθεπηηθψλ φπσο θαη νη 

γεληθφηεξνη πξνζαλαηνιηζκνί θαη νη επηινγέο ηεο δεκφζηαο 

εθπαίδεπζεο, πέξαζε απφ δηάθνξεο θάζεηο, κε απνηέιεζκα λα 

κελ είλαη πιένλ κνλνθσληθφ ή θαηερεηηθφ ή απζηεξά 

νκνινγηαθφ. ήκεξα ηείλεη ζηαζεξά λα είλαη έλα κάζεκα 
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αλνηρηφ, πινπξαιηζηηθφ θαη αλεθηηθφ πξνο ηηο άιιεο 

ρξηζηηαληθέο νκνινγίεο αιιά θαη ηηο άιιεο ζξεζθείεο κε 

γλσζηηθφ θαη παηδαγσγηθφ ραξαθηήξα. Σν πθηζηάκελν κάζεκα 

ησλ Θξεζθεπηηθψλ ζπληζηά γλσξηκία κε ηα κνξθσηηθά αγαζά, 

ηηο αμίεο θαη ηνλ πνιηηηζκφ, πνπ δηακφξθσζε ν Υξηζηηαληζκφο 

θαη ε Οξζφδνμε Παξάδνζε, ελψ παξάιιεια δηδάζθεηαη ηα 

ζξεζθεπηηθφ θαηλφκελν γεληθά θαη νη κεγάιεο ζξεζθεπηηθέο 

παξαδφζεηο ησλ ιαψλ. Αθφκε, ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο, ηα 

θνηλσληθά θαη ππαξμηαθά πξνβιήκαηα ηνπ αλζξψπνπ, 

πξνζεγγίδνληαη κε πλεχκα δηαιφγνπ, ειεπζεξίαο θαη απαιιαγήο, 

ρσξίο νκνινγηαθή εκκνλή, θαηερεηηζκφ, θαλαηηζκφ ή 

κηζαιινδνμία. Με άιια ιφγηα, ην ζχγρξνλν κάζεκα ησλ 

ζξεζθεπηηθψλ βνεζά ζηελ θαηαλφεζε ηεο παξάδνζεο θαη 

εθθξάδεη ηνλ ζξεζθεπηηθφ πνιηηηζκφ καο κε ζεβαζκφ πξνο θάζε 

εηεξφηεηα. 

  Δπηπξφζζεηα, ε Παλειιελίσο Έλσζε Θενιφγσλ ζε πξφζθαηε 

αλαθνξά ηεο πξνο ηνλ Αξρηεπίζθνπν Αζελψλ θαη πάζεο 

Διιάδνο θαη ηνπο εβαζκηφηαηνπο Μεηξνπνιίηεο ( 7.10.15) 

κεηαμχ άιισλ γξάθεη:  

   « Ζ ΠΔΘ δελ είλαη αληίζεηε κε ηε δηδαζθαιία ησλ ζξεζθεηψλ 

ζην ειιεληθφ ζρνιείν ζε ειηθηαθφ θαη πλεπκαηηθφ ζηάδην, πνπ 

κπνξεί απηέο λα γίλνπλ θαηαλνεηέο απφ ηνπο καζεηέο, ρσξίο ηνλ 

θίλδπλν ηεο ζχγρπζεο. Χζηφζν, ππνζηεξίδεη φηη ζα πξέπεη λα 

ππάξρεη μεθάζαξε δηάθξηζε αλάκεζα ζηε βησκαηηθή δηδαζθαιία 

ηεο ρξηζηηαληθήο πίζηεο απφ ηελ κηα θαη ζηελ πιεξνθφξεζε ησλ 

καζεηψλ, γεληθά, γηα ην ζξεζθεπηηθφ θαηλφκελν θαη ηελ ηζηνξία 

ησλ ζξεζθεηψλ απφ ηελ άιιε. Απαξαίηεηε θαη απαξαβίαζηε 

πξνυπφζεζε γηα ηελ δηδαζθαιία ησλ ζξεζθεηψλ ζεσξνχκε φηη 

είλαη ε κεζνδηθή εμέηαζε θαη έξεπλα θάζε ζξεζθείαο μερσξηζηά 

θαη φρη φισλ καδί ζηε θάζε ψξα δηδαζθαιίαο, κε ηε κνξθή ηνπ 

ζξεζθεπηηθνχ ζπγθξεηηζκνχ…». 
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   Δπνκέλσο, απφ φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο ηνλίδεηαη φηη ζε θάπνηα 

ζεκεία πξέπεη λα γίλνπλ αιιαγέο θαη βειηηψζεηο ηνπ καζήκαηνο 

ησλ ζξεζθεπηηθψλ φπσο δηδάζθεηαη ζήκεξα.  

6.2. « Ο Λόγος ηοσ Σεβαζκηόηαηοσ Μεηροποιίηε θ. 

Βαρλάβα» 

    χκθσλα κε ηνλ εβαζκηφηαην Μεηξνπνιίηε Νεαπνιέσο θαη 

ηαπξνππφιεσο θ. Βαξλάβα « ινη καο ζπλεηδεηνπνηνχκε φηη 

ην κάζεκα ησλ ζξεζθεπηηθψλ ακθηζβεηείηε ζηηο κέξεο καο φιν 

έλα θαη πεξηζζφηεξν. Δίλαη πνιινί επίζεο εθείλνη πνπ 

θαηαινγίδνπλ επζχλε ζηελ Δθθιεζία γηα ην γεγνλφο φηη 

απνθεχγεη λα αλνίμεη δηάινγν κε ηε ζχγρξνλε επηζηεκνληθή 

ζθέςε γηαηί θνβάηαη ηε ζχγθξνπζε καδί ηεο θαη λα ληψζεη φηη 

απεηιείηε απφ ηελ πνιππνιηηηζκηθφηεηα θαη ηνλ πινπξαιηζκφ. 

ήκεξα ε κεγάιε πξφθιεζε πξνο ηελ Δθθιεζία είλαη ην πψο ζα 

απαληήζεη ζηε θξίζε ησλ αμηψλ. Οη πεξηζζφηεξνη αλακέλνπλ φηη 

ζα αλαδεηήζνπκε ηελ αζθάιεηα ζηελ παξάδνζε θαη ηελ 

απνκφλσζε. Ζ απνζηνιή ηεο Δθθιεζίαο καο, είλαη λα 

επηθνηλσλεί θαη λα ζπλδηαιέγεηαη. Ο ξφινο ηεο είλαη, λα 

πξνζιακβάλεη θάζε θνξά ηνλ θφζκν θαη ηνλ θάλεη ζάξθα 

Υξηζηνχ. Σν κάζεκα ησλ ζξεζθεπηηθψλ κπνξεί λα δψζεη 

πλεπκαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ζηνπο καζεηέο θαη λα γίλεη θνξέαο 

κηαο άιιεο πξφηαζεο γηα ηε σηεξία ηνπ αλζξψπνπ θαη ηνπ 

θφζκνπ». 
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7. Θέζη ηης Ιεράς σνόδοσ 

 

7.1. « Οη Λόγοη ποσ θαζηζηούλ ηο κάζεκα σποτρεφηηθό». 

     Δίλαη αλάγθε λα ππνζηεξηρζεί ε ππνρξεσηηθφηεηα ηνπ 

καζήκαηνο θαη ν ιφγνο χπαξμεο ηνπ ζην Γεκφζην ρνιείν, 

απνηειψληαο, έηζη, κεγάιεο ζεκαζίαο ζέκα κεηά ηελ θαηάζεζε 

ζηελ Δπηηξνπή Μνξθσηηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο Βνπιήο ηηο 

πξνηάζεηο ηνπ ΗΔΠ γηα ην Λχθεην, φπνπ πξνηείλεηαη ε κείσζε 

ζεκαληηθνχ αξηζκνχ καζεκάησλ θαη ην κάζεκα ησλ 

ζξεζθεπηηθψλ  λα κελ είλαη κάζεκα Κνξκνχ( ππνρξεσηηθφ), 

αιιά επηιεγφκελν. 

    Γεγνλφο είλαη ην Μάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ απφ ηηο αξρέο 

ηνπ 20νχ αηψλα βξέζεθε πνιιέο θνξέο ζην επίθεληξν ησλ 

αληηπαξαζέζεσλ, ηφζν γηα ηελ ππνρξεσηηθφηεηα 

παξαθνινχζεζεο ηνπ, φζν θαη γηα ηνλ γεληθφηεξν 

πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ. Απηφ δελ ζεκαίλεη φκσο, πσο, δελ 

παξαθνινπζεί ηηο αιιαγέο θαη ηηο εμειίμεηο ηεο παηδείαο ζην 

ηφπν καο, αθνχ απνηειεί νξγαληθφ ηκήκα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο.   

   Οη ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ ην κάζεκα ππνρξεσηηθφ είλαη νη 

παξαθάησ:  

   1. Ζ ζξεζθεπηηθή αγσγή ησλ καζεκάησλ ζπληζηά φξν ηεο 

εζηθήο θαη πλεπκαηηθήο ηνπο αλάπηπμεο θαη έρεη κεγάιε 

παηδαγσγηθή θαη θνηλσληθή ζεκαζία. Σν κάζεκα ησλ 

ζξεζθεπηηθψλ είλαη απνιχησο απαξαίηεην γηα ηελ αγσγή ησλ 

παηδηψλ, γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ απξηαλψλ πνιηηψλ, νη νπνίνη 

ζα θιεζνχλ λα δήζνπλ ζε έλα εμαηξεηηθά ζχλζεην θφζκν. 
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 2. Παξά ην θεληξηθφ ιφγν ηεο Οξζφδνμεο Υξηζηηαληθήο 

Παξάδνζεο ζηε δεκφζηα εθπαίδεπζε, ε Θξεζθεπηηθή 

Δθπαίδεπζε δελ ζπλδέεηαη κε ην θαηερεηηθφ έξγν ηεο 

Δθθιεζίαο, αιιά απνηειεί ζαθψο παηδαγσγηθή αξκνδηφηεηα 

θαη επζχλε ηεο Πνιηηείαο. Σν κάζεκα ησλ ζξεζθεπηηθψλ δελ 

αληηκεησπίδεηαη, δειαδή, σο έλα εηδηθφ κάζεκα, αιιά σο έλα 

θαλνληθφ κάζεκα, ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο, ην νπνίν έρεη 

ηδηαίηεξν κνξθσηηθφ πεξηερφκελν θαη ην νπνίν είλαη 

εληεηαγκέλν ζηελ παξερφκελε, απφ ηελ Πνιηηεία, εθπαίδεπζε. 

Χο εθ ηνχηνπ, ππεξεηεί ηνπο γεληθνχο ζθνπνχο ηεο Παηδείαο, 

φπσο νξίδνληαη απφ ην χληαγκα θαη ηνπο Νφκνπο. 

   3. Σν ρξηζηηαληθφ κήλπκα είλαη ππεξθπιεηηθφ, ππεξεζληθφ θαη 

νηθνπκεληθφ θαη απηφ επηηάζζεη ηελ δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο 

σο απζεληηθή καξηπξία ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο νη νπνίεο 

κεηαβάιινληαη ξαγδαίσο σο πξνο ηε δνκή ηνπο. 

   4. Τπάξρνπλ πνιιά, δηεζλήο θχξνπο, θείκελα, ζπκβάζεηο, 

εθζέζεηο, δηαθεξχμεηο θ.ιπ., ηα νπνία είλαη θείκελα ζεκαληηθήο 

αμίαο θαη ηα νπνία θαζνιηθά θαη ζηαζεξά αλαγλσξίδνπλ ηελ 

αλάγθε αλάπηπμεο ηεο ζξεζθεπηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηελ νπνία 

πξνσζνχλ, ζε ζρέζε κε ηελ δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε, ηελ 

εθπαίδεπζε γηα ηηο αμίεο, ηελ πνιηηηθή αγσγή, ηελ εζηθή, ηελ 

εθπαίδεπζε γηα ηελ εηξήλε θαη ηα δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ, 

ηελ εθπαίδεπζε γηα ην θπζηθφ πεξηβάιινλ. ηα θείκελα απηά 

αλαγλσξίδεηαη ε Θξεζθεπηηθή Δθπαίδεπζε σο έλα βαζηθφ 

ζηνηρείν ηεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο θαηαλφεζεο γηα ηξεηο 

βαζηθνχο ιφγνπο: 

   α) Ο πξψηνο ιφγνο είλαη φηη ε ζξεζθεία ζεσξήζεθε σο έλα 

πνιηηηζκηθφ θαηλφκελν θαη σο βαζηθφ δπλακηθφ ζηνηρείν ηνπ 

αλζξψπηλνπ πνιηηηζκνχ 

   β) ν δεχηεξνο ιφγνο είλαη φηη ε Θξεζθεία ζεσξήζεθε βαζηθή 

πεγή θνηλσληθψλ θαη εζηθψλ αμηψλ 
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   γ) ν ηξίηνο ιφγνο, θαη ζπνπδαηφηεξνο, είλαη ε αλαγθαηφηεηα 

θαηαλφεζεο ηεο Θξεζθείαο σο βαζηθνχ παξάγνληα θνηλσληθήο 

έθθξαζεο θαη πνιπκνξθίαο. 

   Βεβαίσο γηα ηελ Δθθιεζία πξνέρεη ε ελ Υξηζηψ ζσηεξία. Δμ 

άιινπ, νη εζηθέο αμίεο ηεο ζεκεξηλήο Δπξψπεο, νθείινπλ πνιιά 

ζηελ παξνπζία ηνπ Υξηζηηαληζκνχ. Γηα παξάδεηγκα ε 

αιιειεγγχε, ν ζεβαζκφο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ, ε βνήζεηα 

ζηνλ πιεζίνλ, ζην μέλν, ζηνλ κεηαλάζηε απηνζπζία, ε 

θνηλσληθή πξνζθνξά, ε ςπρηθή δχλακε θαη ην θνπξάγην είλαη 

αμίεο ηηο νπνίεο εμέθξαζε ε Δθθιεζία. Οη αμίεο απηέο 

ελζαξξχλνληαη απφ ηηο άιιεο ζξεζθείεο θαη είλαη απνδεθηέο 

αθφκε θαη απφ ηνπο αλζξψπνπο.  

   Σέινο ε ζξεζθεία θαη θαη επέθηαζε ε παξνπζία ηνπ 

Μαζήκαηνο ησλ Θξεζθεπηηθψλ ζηελ εθπαίδεπζε εθηηκήζεθε 

ζε θνκβηθφ γεγνλφο γηα ηελ εμάιεηςε φισλ ησλ κνξθψλ 

κηζαιινδνμίαο θαη δηαθξίζεσλ κε βάζε ηε ζξεζθεπηηθή πίζηε. 

    

7.2. «Σσδήηεζε ηοσ ζέκαηος θαη θηλεηοποηήζεης». 

   ηνλ θάθειν πνπ ζπγθξφηεζε ν Θενθηιέζηαηνο 

Αξρηγξακκαηέαο Δπίζθνπνο Μεζψλεο θ. Κιήκεο κειεηήζεθε ην 

ηί έρεη πξάμεη ε Ηεξά χλνδνο ηελ ηειεπηαία πεληαεηία πνπ 

γίλεηαη ζπδήηεζε γηα ην ζνβαξφ απηφ ζέκα. Θα ηνληζζνχλ 

θεληξηθά ζεκεία. 

   Ζ Γηαξθήο Ηεξά χλνδνο επαλεηιεκκέλσο ζηηο πλεδξηάζεηο 

ηεο ζπλέζηεζε ην ζέκα ηνπ καζήκαηνο ησλ Θξεζθεπηηθψλ, 

κέζα ζηα πιαίζηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 

2 ηνπ Νφκνπ 590/1977 «Πεξί ηνπ Καηαζηαηηθνχ Υάξηνπ ηεο 

Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο» φηη «ε Δθθιεζία ηεο Διιάδνο 

ζπλεξγάδεηαη κεηά ηεο Πνιηηείαο, πξνθεηκέλνπ πεξί ζεκάησλ 

θνηλνχ ελδηαθέξνληνο, σο ηα ηεο ρξηζηηαληθήο αγσγήο ηεο 
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λεφηεηαο…», θαη χζηεξα απφ εηζεγήζεηο πλνδηθψλ Δπηηξνπψλ, 

απφ παξεκβάζεηο Μειψλ ηεο, απφ ππνκλήκαηα ησλ Θενινγηθψλ 

ρνιψλ, ησλ Θενινγηθψλ πιιφγσλ θαη αξκνδίσλ πξνζψπσλ. 

Καηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία (2010-2015) ζπλέζηεζε ην ζέκα 

απηφ θαη ηηο πνηθίιεο πιεπξέο ηνπ, κεηαμχ ησλ άιισλ, ηνλ 

επηέκβξην ηνπ 2010, ηνλ Απξίιην ηνπ 2011, ηνλ Ννέκβξην ηνπ 

2012, ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2014, ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2015 θαη 

πξφζθαηα ηνλ Ννέκβξην θαη ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2015. ηαλ 

δηαβάζεη θαλείο ηα Πξαθηηθά ησλ πλεδξηάζεσλ απηψλ, 

δηαθξίλεη ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ αγσλία ησλ Αξρηεξέσλ γηα ηελ 

δηαηήξεζε ηνπ καζήκαηνο ησλ Θξεζθεπηηθψλ πξνο ηελ 

θαηάιιειε αγσγή ησλ λέσλ.  

   Δπίζεο, θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ πλεδξηψλ ηεο Γηαξθνχο Ηεξάο 

πλφδνπ αλεγλψζζεζαλ εκπεξηζηαησκέλεο εηζεγήζεηο 

Ηεξαξρψλ, φπσο ησλ εβ. Μεηξνπνιηηψλ Φηιίππσλ, Νεαπφιεσο 

θαη Θάζνπ θ. Πξνθνπίνπ, Αιεμαλδξνππφιεσο θ. Αλζίκνπ θαη 

Μεζζελίαο θ. Υξπζνζηφκνπ, φπσο θαη θαηά θαηξνχο 

αλεγλψζζεζαλ θείκελα ησλ Δηδηθψλ πλνδηθψλ Δπηηξνπψλ γηα 

ηελ Παηδεία θαη ηελ Νεφηεηα, θαη ηεο πλνδηθήο Δπηηξνπήο 

Δθθιεζηαζηηθήο Δθπαηδεχζεσο θαη Δπηκνξθψζεσο 

Δθεκεξηαθνχ Κιήξνπ.  

   Αθφκε, πξέπεη λα ηνληζζεί, φηη ε Γηαξθήο Ηεξά χλνδνο 

δηνξγάλσζε επαλεηιεκκέλσο πζθέςεηο κεηαμχ ησλ Μειψλ ηεο 

Ηεξάο πλφδνπ θαη Καζεγεηψλ ησλ Θενινγηθψλ ρνιψλ θαη 

ησλ Θενινγηθψλ πιιφγσλ. Δπίζεο αμίδεη λα ζεκεησζεί, φηη 

ζηεο 16ε Μαξηίνπ 2011 έγηλε ζπδήηεζε κεηαμχ ηεο Ηεξάο 

πλφδνπ θαη ησλ εθπξνζψπσλ ησλ Θενινγηθψλ ρνιψλ 

Αζελψλ θαη Θεζζαινλίθεο γηα ην κέιινλ ησλ Θενινγηθψλ 

ρνιψλ θαη ην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ. ηηο 30ή Απξηιίνπ 

2011 δηνξγαλψζεθε ζπλάληεζε ηεο Ηεξάο πλφδνπ κε 

εθπξνζψπνπο ησλ Θενινγηθψλ ρνιψλ θαη ησλ Θενινγηθψλ 

Δλψζεσλ θαη πλδέζκσλ φιεο ηεο Υψξαο, γηα ηηο εμειίμεηο 
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ζρεηηθά κε ην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ θαη εηδηθφηεξα γηα ηηο 

ψξεο δηδαζθαιίαο ζην Λχθεην. ηηο 4ε Μαΐνπ ηνπ 2012 έγηλε 

θνηλή πλεδξίαζε ηεο Γηαξθνχο Ηεξάο πλφδνπ θαη ησλ 

ρνιηθψλ πκβνχισλ, ησλ εθπξνζψπσλ ηεο «Παλειιελίνπ 

Δλψζεσο Θενιφγσλ» θαη εθπξνζψπσλ ηνπ πλδέζκνπ 

Θενιφγσλ «Καηξφο». ηηο 26ε Ηνπλίνπ ηνπ 2014 δηνξγαλψζεθε 

απφ ηελ Ηεξά χλνδν Ζκεξίδα ζηελ νπνία παξεπξέζεζαλ νη 

πλνδηθνί Αξρηεξείο, ν Τπνπξγφο Παηδείαο, ν Γεληθφο 

Γξακκαηέαο Θξεζθεπκάησλ, ε Γεληθή Γηεπζχληξηα ηεο 

Γηεχζπλζεο Θξεζθεπκάησλ, νη Πξφεδξνη ηεο Παλειιελίνπ 

Δλψζεσο Θενιφγσλ θαη ηνπ «Καηξνχ», νη εθπξφζσπνη ησλ 

Αλσηάησλ Δθθιεζηαζηηθψλ Αθαδεκηψλ, νη ρνιηθνί χκβνπινη 

Θενιφγνη απφ φιε ηελ Διιάδα θαη ηα Μέιε ηεο πλνδηθήο 

Δπηηξνπήο Δθθιεζηαζηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Δπηκφξθσζεο ηνπ 

Δθεκεξηαθνχ Κιήξνπ.  

   Δπί πιένλ ε Ηεξά χλνδνο έιαβε θαηά θαηξνχο ππνκλήκαηα 

ησλ Θενινγηθψλ ρνιψλ, ηεο Παλειιελίνπ Έλσζεο Θενιφγσλ, 

ηνπ Παλειιελίνπ Θενινγηθνχ πλδέζκνπ «Καηξφο», ηνπ 

Παξαξηήκαηνο Θενιφγσλ Παηξψλ, ηεο Έλσζεο Θενιφγσλ 

Λάξηζαο, ηεο επηηξνπήο Δκπεηξνγλσκφλσλ γηα ηελ εθπφλεζε 

Νένπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ζηα Θξεζθεπηηθά ηνπ 

Γεκνηηθνχ θαη Γπκλαζίνπ ηνπ θ. Γεσξγίνπ Κξίππα, Καζεγεηνχ 

Διεχζεξνπ Παλεπηζηεκίνπ θ.ά.  

   Πέξαλ απηψλ είλαη ζεκαληηθφ ην ππφκλεκα-παξέκβαζε ηεο 

Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο ελψπηνλ ηεο Οινκειείαο ηεο Αξρήο 

Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα κε ζέκα 

«Νφκηκνη ιφγνη εμαίξεζεο απφ ηελ παξαθνινχζεζε-εμέηαζε 

ηνπ καζήκαηνο ησλ Θξεζθεπηηθψλ ζηελ πξσηνβάζκηα θαη 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε».  

   Τπάξρνπλ θαη άιιεο πξσηνβνπιίεο πνπ αλειήθζεζαλ απφ ηελ 

Ηεξά χλνδν ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο, αιιά ην ελδηαθέξνλ 
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είλαη φηη δελ επηιχεηαη απηφ ην ζέκα, ελδερνκέλσο γηαηί φιεο νη 

πιεπξέο πνπ αζρνινχληαη κε ην ζέκα παξακέλνπλ ζηαζεξέο ζηηο 

απφςεηο ηνπο, ή δηφηη δελ σξίκαζε αθφκε ην ζέκα, αιιά έπξεπε 

λα πεξάζεη πνιχο θαηξφο γηα λα σξηκάζεη. 
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8.Οι απόυεις ηης Πολιηείας για ηο μάθημα ηφν 

θρηζκεσηικών ζηα ζτολεία. 

 

    8.1. « Η ζέζε ηες Ποιηηείας γηα ηα Θρεζθεσηηθά». 

    ηνλ παξαθάησ ιφγν ζαο παξαζέηνπκε ηηο απνθάζεηο ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο θαη ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ 

Υαλίσλ : 

« Σν χληαγκα είλαη ν θαηαζηαηηθφο ράξηεο ηεο Διιεληθήο 

Πνιηηείαο θαη θαλείο δελ κπνξεί λα ην αξλεζεί ή λα ην 

ππνκνλεχζεη. Δίλαη γλσζηφ φηη ην χληαγκα εξκελεχεηαη απφ ην 

αλψηαην Γηνηθεηηθφ Γηθαζηήξην ηεο Παηξίδαο καο, ην 

πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο.  

     Να ππελζπκίζσ φηη γηα ην ζέκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ είλαη 

ζεκαληηθή ε ππ‟ αξίζκεζε 3356/1995 Απφθαζε ηνπ Σ‟ 

ηκήκαηνο ηνπ .η.Δ. Θα γίλεη κία κηθξή αλάιπζε. 

     Ζ απφθαζε απηή ζπλδπάδεη ηξία βαζηθά άξζξα ηνπ 

πληάγκαηνο: ην 13 άξζξν γηα ην ζεβαζκφ ηεο ειεπζεξίαο ηεο 

ζξεζθεπηηθήο ζπλεηδήζεσο, θαη γηα ηελ ειεπζεξία θάζε 

ζξεζθείαο λα επηηειεί ηελ ιαηξεία ηεο, ην άξζξν 16 γηα ην 

ζθνπφ ηεο παηδείαο πνπ παξέρεηαη απφ ην Κξάηνο, ε νπνία 

πξέπεη λα απνβιέπεη « ζηελ αλάπηπμε ηεο εζληθήο θαη 

ζξεζθεπηηθήο ζπλείδεζεο θαη ηελ δηάπιαζε ηνπο ζε ππεχζπλνπο 

θαη ειεχζεξνπο πνιίηεο» θαη ην άξζξν 3 πνπ ραξαθηεξίδεη ην 

Οξζφδνμν Γφγκα σο « Δπηθξαηνχζα Θξεζθεία», πνπ ζεκαίλεη 

φηη « ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπ ειιεληθνχ ιανχ πξεζβεχεη 

ηελ Οξζφδνμε Δθθιεζία». Έηζη, ε ζπγθεθξηκέλε απφθαζε 

ζπλδπάδνληαο ηα ηξία απηά άξζξα ηνπ πληάγκαηνο θαηαιήγεη 

ζην φηη ν ζθνπφο ηεο παηδείαο πνπ πξνζθέξεηαη ζηα ζρνιεία  
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« είλαη κεηαμχ άιισλ, θαη ε αλάπηπμε ηεο ζξεζθεπηηθήο 

ζπλείδεζεο ησλ ειιελνπαίδσλ ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο 

νξζφδνμεο ρξηζηηαληθήο δηδαζθαιίαο». 

     Απηφ ζπλάγεηαη απφ ηε Γηεζλή χκβαζε ηεο Ρψκεο ηεο 4
εο

 

Ννεκβξίνπ ηνπ 1950, ζχκθσλα κε ηελ νπνία θάζε θξάηνο ζηα 

θαζήθνληα ηνπ ζην πιαίζην ηεο κφξθσζεο θαη ηεο εθπαίδεπζεο 

« ζα ζέβεηαη ην δηθαίσκα ησλ γνλέσλ, φπσο εμαζθαιίδεηαη ε 

κφξθσζε θαη ε εθπαίδεπζε απηή ζχκθσλα κε ηηο ίδηεο 

ζξεζθεπηηθέο θαη θηινζνθηθέο πεπνηζήζεηο». Δλλνείηαη φηη 

εθφζνλ ε πιεηνςεθία ησλ ειιήλσλ πνιηηψλ αλήθεη ζηελ 

Οξζφδνμε Δθθιεζία, απηφ ζπλεπάγεη φηη ην Κξάηνο πξέπεη λα 

πξνζθέξεη ζξεζθεπηηθή αγσγή, ζχκθσλα κε ηελ Οξζφδνμε 

Δθθιεζία θαη ζε απηφ απνθαζηζηηθφ ιφγν έρνπλ νη γνλείο ησλ 

αλήιηθσλ καζεηψλ. Απηφ δελ αλαθέξεηαη κφλν ζην κάζεκα ησλ 

Θξεζθεπηηθψλ, αιιά θαη ζην φηη νη καζεηέο είλαη ππνρξεσκέλνη 

λα κεηέρνπλ ζηηο ζρνιηθέο ζξεζθεπηηθέο εθδειψζεηο, φπσο είλαη 

ε θαζεκεξηλή πξνζεπρή θαη ν εθθιεζηαζκφο. 

   Έπεηηα, ζηελ απφθαζε απηή ιέγεηαη φηη επεηδή νη καζεηέο 

βάζεη ηνπ 13
νπ

 άξζξνπ ηνπ πληάγκαηνο θαη ησλ δηαηάμεσλ ηεο 

πκβάζεσο ηεο Ρψκεο έρνπλ δηάθνξεο ζξεζθεπηηθέο θαη 

θηινζνθηθέο πεπνηζήζεηο, κπνξνχλ λα κελ κεηέρνπλ ζηηο πην 

πάλσ ζξεζθεπηηθέο εθδειψζεηο θαη λα κελ παξαθνινπζνχλ ηελ 

δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ησλ ζξεζθεπηηθψλ, αξθεί λα 

δειψζνπλ νη καζεηέο θαη νη γνλείο ζηνλ Γηεπζπληή ηνπ 

ζρνιείνπ φηη έρνπλ « ιφγνπο ζξεζθεπηηθήο ζπλείδεζεο» θαη 

απηνί νη ιφγνη πξνζδηνξίδνληαη ζαθψο είηε γηαηί είλαη 

εηεξφδνμνη, εηεξφζξεζθνη ή άζενη. 

   Νεψηεξε απφθαζε ηνπ ηξηκεινχο Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ 

Υαληψλ θηλείηαη ζηελ ίδηα πξννπηηθή. Πξφθεηηαη γηα ηελ ππ‟ 

αξηζκφ 115/2012 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ απηνχ Γηθαζηεξίνπ, 

πνπ είλαη ηζφθπξε κε ηηο απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 
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Δπηθξαηείαο, δηφηη ν Νφκνο 702/1977 ππήγαγε ηελ εθδίθαζε 

ησλ αηηήζεσλ ησλ αθπξσηηθψλ πξάμεσλ πνπ αθνξνχλ ζε θάζε 

ζέκα εθπαηδεπηηθήο λνκνζεζίαο απφ ην πκβνχιην ηεο 

Δπηθξαηείαο ζηα Σξηκειή Γηνηθεηηθά Δθεηεία. Δπνκέλσο, ε 

απφθαζε απηή είλαη νξηζηηθή θαη ηειεζίδηθε θαη δελ ππάγεηαη 

ζε θαλέλα έλδηθν κέζν, είλαη δε ππνρξεσηηθή γηα θάζε δεκφζηα 

ππεξεζία. 

    Ζ ζπγθεθξηκέλε απφθαζε ζηεξίδεηαη ζην χληαγκα ηεο 

Διιεληθήο Πνιηηείαο, ηεο απφθαζεο ππ‟ αξηζκνχ 3356/1995 θαη 

2176/1998 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξάηεηαο, ηηο ζρεηηθέο 

απνθάζεηο ησλ Δπξσπατθψλ Γηθαζηεξίσλ, ην Νφκν πεξί ηνπ 

Καηαζηαηηθνχ Υάξηνπ ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο, άιινπο 

Νφκνπο θαη θαλνληζηηθέο Πξάμεηο ηεο Πνιηηείαο θαη 

απνθαίλεηαη φηη ηα βηβιία ηνπ καζήκαηνο ησλ Θξεζθεπηηθψλ, 

εθδίδνληαη κε γλψκνλα ηελ σο άλσ εθ ηνπ πληάγκαηνο 

επηβαιιφκελε επηηαγή θαη πινπνηνχλ ηνλ εθηειεζηηθφ απηφ 

λφκν 1566/1985, αλαγλσξίδεηαη, φπσο επηβάιιεηαη απφ ην 

χληαγκα, ε αμία θαη ε αλαγθαηφηεηα ηεο ζξεζθεπηηθήο αγσγήο 

ζην ζρνιείν, ε νπνία επηβάιιεηαη λα κελ είλαη άζρεηε κε ηελ 

θνηλσληθή, ηελ πνιηηηζκηθή θαη ηελ ζξεζθεπηηθή ζπλείδεζε ηνπ 

ηφπνπ ζηνλ νπνίν νη καζεηέο δνπλ θαη αλαπηχζζνληαη. 

    Με ηηο ζεκαληηθέο απηέο απνθάζεηο ησλ Αλψηαησλ 

Γηνηθεηηθψλ Γηθαζηεξίσλ ε Διιεληθή Πνιηηεία δελ κπνξεί λα 

πξνβεί ηφζν ζηελ αιιαγή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ καζήκαηνο ησλ 

Θξεζθεπηηθψλ ζηνπο νξζφδνμνπο καζεηέο, φζν θαη ζηελ 

απαιιαγή απφ ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ κε ηελ επίθιεζε κφλν 

ιφγσλ ζπλεηδήζεσο, ρσξίο λα δειψλνληαη ζαθέζηαηα νη ιφγνη. 

Μάιηζηα, φπσο επηζεκαίλεηαη, νη εθπαηδεπηηθνί ή νη θξαηηθνί 

ιεηηνπξγνί ππέρνπλ αζηηθέο θαη πεηζαξρηθέο επζχλεο φηαλ 

παξαβνχλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ρσξίο λα απνθιείνληαη θαη νη 

πνηληθέο επζχλεο.   
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    Δπνκέλσο, νη απνθάζεηο απηέο ησλ Αλψηαησλ Γηθαζηεξίσλ 

ηεο Υψξαο καο επηιχνπλ ην ζέκα απηφ θαη δελ κπνξεί λα γίλεη 

αιιαγή ζην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο ησλ Θξεζθεπηηθψλ». 

    Δπίζεο αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε πσο, παιαηέο θαη πξφζθαηεο 

απνθάζεηο δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ, πνπ εξκελεχνπλ ηα 

ζρεηηθά άξζξα ηνπ πληάγκαηνο, απνθαίλνληαη νκφθσλα ππέξ 

ηεο ππνρξεσηηθήο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ησλ 

Θξεζθεπηηθψλ κε θχξηα βάζε ηελ νξζφδνμε ρξηζηηαληθή 

παξάδνζε θαη κε δηθαίσκα απαιιαγήο γηα φζνπο δελ είλαη 

νξζφδνμνη ρξηζηηαλνί. Παξάιιεια, φπσο έρεη εμεγήζεη ην 

Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, ην κάζεκα 

ησλ ζξεζθεπηηθψλ φπσο θαη φια ηα ζρνιηθά καζήκαηα, πξέπεη 

δηέπεηαη απφ ηηο αξρέο ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο θαη ηνπ 

πινπξαιηζκνχ, αιιά νη αξρέο απηέο δελ παξαβηάδνληαη κφλν θαη 

κφλν επεηδή ην κάζεκα ησ Θξεζθεπηηθψλ αλαθέξεηαη θαηά 

θχξην ιφγν ζηελ θπξίαξρε ζξεζθεπηηθή παξάδνζε ηνπ νηθείνπ 

θξάηνπο, ηθαλνπνηψληαο θαη ηελ επηζπκία ησλ γνλέσλ θαη ησλ 

καζεηψλ. 
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9.Οι αποθάζεις ηης Ιεράς σνόδοσ πάνφ ζηο μάθημα 

ηφν Θρηζκεσηικών. 

 

9.1. « Οη αποθάζεης ποσ πάρζεθαλ από ηελ Ιερά Σύλοδο ηες 

Διιάδος». 

    Παξαθάησ ζαο παξαζέηνπκε ηελ νκηιία ηνπ εβαζκηφηαηνπ 

Μεηξνπνιίηε ηεο Ναππάθηνπ θαη Αγίνπ Βιαζίνπ θ. Ηεξφζενπ, ν 

νπνίνο αλαθέξεη ηηο απνθάζεηο πνπ έρνπλ παξζεί γηα ην κάζεκα 

ησλ Θξεζθεπηηθψλ ζηα ζρνιεία απφ ηελ Ηεξά χλνδν : 

 « Μειεηψληαο, ινηπφλ, ηα Πξνγξάκκαηα ( ην ηζρχνλ θαη ην 

πξνηεηλφκελν) ηνπ καζήκαηνο ησλ Θξεζθεπηηθψλ ζηελ 

Δθπαίδεπζε θαη δηαβάδνληαο ρηιηάδεο ζειίδεο, ζηηο νπνίεο 

θαηαγξάθνληαη δηάθνξεο απφςεηο, θαηέιεμα ζηε πξφηαζε λα 

ιάβεη ζπγθεθξηκέλε ζέζε ε Γηαξθήο Ηεξά χλνδνο, θαη λα 

παξακείλεη σο βάζε ππφζεζεο εξγαζίαο ην ηζρχνλ Αλαιπηηθφ 

Πξφγξακκα, κε ηα βηβιία ησλ ζξεζθεπηηθψλ πνπ ππάξρνπλ 

ζήκεξα. 

       Βέβαηα, γλσξίδσ φηη ππάξρεη κία άπνςε, πνπ ιέγεηαη 

θαινπξναίξεηα, φηη πξέπεη λα δεηήζνπκε απφ ηελ Πνιηηεία ην 

κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ λα απνθηήζεη ηνλ νκνινγηαθφ-

θαηερεηηθφ ραξαθηήξα. κσο, απηφ δελ είλαη εχθνιν λα 

πξαγκαηνπνηεζεί αθνχ πνηέ ζηελ Διιάδα ην κάζεκα ησλ 

Θξεζθεπηηθψλ δελ ήηαλ νκνινγηαθφ-θαηερεηηθφ. Καη ηφηε πνπ 

ην κάζεκα απηφ πιεζίαδε πεξηζζφηεξν ζην ιεγφκελν 

νκνινγηαθφ, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είρε ζηνηρεία απφ ηελ 

ζρνιαζηηθή ζενινγία θαη ηελ πξνηεζηαληηθή ζενινγία. Έπεηηα, 

ε Δθθιεζία ηελ θαηήρεζε ηεο δελ κπνξεί λα ηελ εκπηζηεπηεί λα 

ηελ δηδάζθνπλ άλζξσπνη πνπ δελ ηνπο γλσξίδεη θαη δελ ηνπο 

εκπηζηεχεηαη. Σν νκνινγηαθφ-θαηερεηηθφ κάζεκα φπνπ ππάξρεη 

ζηνλ επξσπατθφ ρψξν είλαη απνηέιεζκα ησλ ζπγθξνχζεσλ 
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κεηαμχ ησλ Υξηζηηαληθψλ Οκνινγηψλ θαη δελ έρεη ζρέζε κε ηελ 

Οξζφδνμε ζενινγία. 

    Ζ Δθθιεζία κε ηα θαηερεηηθά ηεο κπνξεί λα πξνζθέξεη θαη 

λα βνεζήζεη ηα παηδηά πνπ δνπλ κέζα ζην ρψξν ηεο νξζφδνμεο 

εθθιεζηαζηηθήο παηδείαο θαη λα ηα κνξθψζεη θαηά Υξηζηφ κέζα 

ζηα πιαίζηα ηεο Οξζνδφμνπ εθθιεζηαζηηθήο παξάδνζεο. 

    Πάλησο, ε πξφηαζε πνπ θαηέζεζα θαη έγηλε απνδεθηή ζην 

ζχλνιν ηεο απφ ηε Γηαξθή Ηεξά χλνδν, σο θαηάιιειε γηα ηε 

πεξίνδν απηή, ζρνιηάζηεθε αξλεηηθά απφ κεξηθνχο 

ζπληεξεηηθνχο θχθινπο. κσο, απηνί αγλννχλ ή παξά ζεσξνχλ 

φηη ην ηζρχνλ Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα έρεη ζε κεγάιν πνζνζηφ 

ζξεζθεηνινγηθά ζηνηρεία, έρεη πνιιέο θηιειεχζεξεο απφςεηο ζε 

εθθιεζηαζηηθά ζέκαηα θαη φηη δελ κπνξεί λα εηζαρηεί ζηα 

ζρνιεία νκνινγηαθφ θαη θαηερεηηθφ κάζεκα, γηαηί απηφ ζα έρεη 

θαη άιιεο ζπλέπεηεο, δηφηη ζα δεηήζνπλ θαη φζνη αλήθνπλ ζε 

άιιεο ζξεζθείεο ή νκνινγίεο λα εηζαρζνχλ νκνινγηαθά βηβιία ε 

ζα απμεζνχλ νη αηηήζεηο απαιιαγήο απφ ην κάζεκα ησλ 

Θξεζθεπηηθψλ». 

    ην Γειηίν Σχπνπ ζηηο 13 Ηαλνπαξίνπ, δεκνζηεχζεθε ε 

απφθαζε ηεο Ηεξάο πλφδνπ. Με βάζε απηή ηελ απφθαζε 

ζπλεηάγεη ην έγγξαθν ηεο Ηεξάο πλφδνπ πξνο ηνλ Τπνπξγφ 

Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ. Δπεηδή ην δειηίν ηχπνπ 

είλαη γλσζηφ, ζα δεκνζηνπνηήζσ ην έγγξαθν πξνο ηνλ Τπνπξγφ 

Παηδείαο πνπ έρεη σο εμήο: 

« Κχξηε Τπνπξγέ, 

             Με πλνδηθή Απφθαζε ε νπνία ειήθζε ζηε πλεδξία 

ηεο 13
εο

 Ηαλνπαξίνπ, ζαο θάλνπκε γλσζηφ φηη ε Γηαξθήο Ηεξά 

χλνδνο ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο, θαηφπηλ αζηακάηεηεο 

κειέηεο ησλ δεηεκάησλ πνπ ηέζεθαλ ην ηειεπηαίν θαηξφ γχξσ 

απφ ην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ, απνθάζηζε λα ζαο 
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γλσζηνπνηήζεη ζρεηηθέο ηηο ελέξγεηεο θαη ηηο αληίζηνηρεο 

ζέζεηο.[..] 

Ζ δηαδεδνκέλε άπνςε φηη ηα βηβιία ηνπ καζήκαηνο ησλ 

Θξεζθεπηηθψλ είλαη θαηερεηηθά θαη νκνινγηαθά είλαη  

εζθαικέλε σο θαη παξαπιαλεηηθή. Ο ραξαθηήξαο ησλ 

ζχγρξνλσλ βηβιίσλ ζηελ ρψξα καο είλαη γλσζηνινγηθφο θαη 

πνιηηηζηηθφο κε ζξεζθεηνινγηθή θαηεχζπλζε. Ήδε ε δηδαθηηθή 

χιε γηα ηνπο λένπο ηεο κεηά-εθεβηθήο ειηθίαο είλαη ζεκαληηθά 

εκπινπηηζκέλε ζηηο ηάμεηο ηνπ Λπθείνπ κε γλσζηηθφ πιηθφ γηα 

άιια ζξεζθεχκαηα θαη δφγκαηα θαη κε επθαηξίεο 

πξνβιεκαηηζκνχ γηα ηηο ζξεζθεπηηθέο θαη εζηθέο δηαζηάζεηο 

ζχγρξνλσλ πξνβιεκάησλ (π.ρ. ζρέζεηο δχν θχισλ, νηθνγέλεηα, 

βηνταηξηθή, αιινηξίσζε, ππνηίκεζε ηεο αλζξψπηλεο δσήο, 

λαξθσηηθά, θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο, νηθνινγηθφ 

πξφβιεκα).[..] 

    Δλ θαηαθιείδη, ε Ηεξά χλνδνο απνθάζηζε σο πξφηαζε ηεο 

πξνο ην Τπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ σο 

πξνο ην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ, λα επηθεληξψζεη ην 

ελδηαθέξνλ ζην ηζρχνλ Πξφγξακκα πνπδψλ κε ηελ δηθή ηνπ 

ζεκαηηθή κεζνδνινγία, ζην νπνίν φκσο ζα γίλνπλ κεξηθέο 

βειηηψζεηο, εληάζζνληαο ην ζηα ζχγρξνλα παηδεπηηθά δεδνκέλα, 

νπφηε λα εηζαρζνχλ ζε θάζε βηβιίν φρη ζε θάζε κάζεκα κεξηθά 

θεθάιαηα ζξεζθεηνινγηθά, αλάινγα κε ηελ ζεκαηνινγία ηνπ 

βηβιίνπ, αθνχ φκσο δνζεί πξνηεξαηφηεηα ζηελ νξζφδνμε 

παξάδνζε, ηελ νπνία αθνινπζεί ε πιεηνςεθία ησλ ειιήλσλ 

πνιηηψλ, αιιά θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο εθαξκνγέο θαη ηα 

θαιά ζηνηρεία ηνπ Νένπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ. 

    Με ηε πεπνίζεζε φηη ζα απνδψζεηε ηελ αξκφδνπζα βαξχηεηα 

ζηε ζαθή θαη ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε ηεο Ηεξάο πλφδνπ, 

αληαπνθξηλφκελνο ζεηηθά, ζαο επραξηζηνχκε εθ ησλ πξνηέξσλ, 
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επρφκελνη ν Θεφο λα ζαο επινγεί θαη λα ζαο εληζρχεη ζηα 

επζπλφθνξα θαζήθνληα ζαο». 

    Έηζη, κε απφθαζε ηεο Γηαξθνχο Ηεξάο πλφδνπ 

ζπγθξνηήζεθε Δπηηξνπή απφ ηνπο Μεηξνπνιίηεο Ναππάθηνπ 

θαη Αγίνπ Βιαζίνπ θ. Ηεξφζεν, Καζηνξηάο θ. εξαθείκ, εξξψλ 

θαη Νηγξίηεο θ. Θενιφγν θαη ηνλ Ννκηθφ χκβνπιν ηεο Ηεξάο 

πλφδνπ θ. Θεφδσξν Παπαγεσξγίνπ πνπ επηζθεθζήθακε ηνλ 

Τπνπξγφ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ θ. Νίθν Φίιε 

θαη ηνπ επηδψζακε έγγξαθν κε ηελ απφθαζε ηεο Ηεξάο πλφδνπ. 
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10.Οι λύζεις για ηο μάθημα ηφν θρηζκεσηικών ζηα 

ζτολεία. 

 

10.1 « Η οκηιία ηοσ θ. Σηαύροσ Γηαγθάδογιοσ θαη οη ιύζεης ποσ 

προηείλεη γηα ηο πρόβιεκα ηφλ Θρεζθεσηηθώλ». 

      

     χκθσλα κε ηνλ θ. ηαχξν Γηαγθάδνγινπ, χκβνπινπ ηνπ 

Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ, ην κάζεκα ησλ ζξεζθεπηηθψλ είλαη 

αλάγθε λα αιιάμεη θπζηνγλσκία θαη ραξαθηήξα. Δίλαη 

απαξαίηεην ε ζενινγία ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο, φρη απιψο λα 

αγγίμεη ην κάζεκα απηφ αιιά λα ην πεξάζεη, ψζηε ην ίδην ην 

κάζεκα λα γίλεη πξσηνπφξν ζηε δηαπνιηηηζκηθή αγσγή, 

θνκίδνληαο κηα άιιε καξηπξία γηα ηελ αιήζεηα θαη πνηφηεηα 

δσήο ηνπ αλζξψπνπ θαη ηνπ θφζκνπ. Δίλαη αλάγθε λα 

αλαπιαηζησζεί ν ζενινγηθφο θαη παηδαγσγηθφο ηνπ ραξαθηήξαο 

ζε λέεο βάζεηο θαη αξρέο. πγθεθξηκέλα ην κάζεκα ησλ 

ζξεζθεπηηθψλ : 

 Θα πξέπεη λα ππεξβεί ην ςεπδνδίιιεκα κεηαμχ γλψζεο 

θαη βηψκαηνο. 

 Να ζπλδεζεί κε ην ραξαθηήξα ηεο παηδείαο θαη ηνπ 

πνιηηηζκνχ, ψζηε λα πξνζιάβεη θαζνιηθή παηδεπηηθή αμία 

θαη λνκηκνπνίεζε. 

 Να μεθχγεη απφ ηα βαξίδηα ηνπ παξειζφληνο φπσο ν 

εζηθηζκφο, ν πνπξηηαληζκφο, ν παηδαγσγηθφο δηδαθηηζκφο, 

ν κε δηαινγηθφο ραξαθηήξαο, ν εζλνθεληξηζκφο ηνπ. 

 Να απνβάιιεη ηε μχιηλε γιψζζα θαη ηνλ αθαδεκατζκφ 

ηνπ. 

 Να παξακεξίζεη ηνλ θαηερεηηθφ, νκνινγηαθφ θαη 

απνινγεηηθφ ηνπ πξνζαλαηνιηζκφ. 
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 Να ζπλδεζεί κε ηα ζχγρξνλα ππαξμηαθά θαη θνηλσληθά 

πξνβιήκαηα. 

 Να ζπλαληήζεη κε ζεβαζκφ θαη θαηαλφεζε ηνλ άιιν ζην 

πξφζσπν ηνπ εηεξφδνμνπ, ηνπ εηεξφζξεζθνπ, ηνπ 

αδηάθνξνπ, ηνπ άζενπ. 

 Να παξακείλεη ππφ ηελ επνπηεία ηεο πνιηηείαο σο 

ππνρξεσηηθφ ην κάζεκα ησλ ζξεζθεπηηθψλ, ην νπνίν δελ 

πξέπεη λα είλαη ην θεθηεκέλν εθαιηήξην πνδεγέηεζεο ησλ 

ζπλεηδήζεσλ. Ο ηχπνο ηνπ ιατθνχ ζενιφγνπ πνπ δελ 

εμαξηάηαη δηνηθεηηθά απφ ηελ Δθθιεζία, γη‟ απηφ θαη 

κπνξεί λα αζθεί θξηηηθά ην ιεηηνχξγεκα ηνπ, είλαη κία 

νπζηαζηηθή αλάγθε γηα ην κάζεκα ησλ ζξεζθεπηηθψλ, σο 

κάζεκα ηνπ δεκφζηνπ ζρνιείνπ. 

 Να κελ κεηαηξαπεί άθξηηα ζε έλα αζπφλδπιν θαη άλεπξν 

ζξεζθεηνινγηθφ κάζεκα. 

 Να ζπλδεζεί θαηάιιεια κε ηε ζπλέρεηα θαη ηελ παξάδνζε 

ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ. 

 Να είλαη θξηηηθφ γηα θάζε κνξθή ζξεζθεπηηθήο 

παζνινγίαο. 

 Να αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο κηαο ειεχζεξεο 

πινπξαιηζηηθήο δεκνθξαηηθήο θνηλσλίαο. 

 Να κε ζηελεχεη κνλφπιεπξα ηνλ νξίδνληα ηνπ ζε κηα 

εζλνθεληξηθή νξζνδνμία. 

 Να απνηειεί γλψζε ηεο ειιελνξζφδνμεο πνιηηηζηηθήο 

παξάδνζεο. 

 Να κελ έρεη απιψο πιεξνθνξηαθφ θαη ελεκεξσηηθφ 

ραξαθηήξα αιιά λα ζπδεηά δηαιεθηηθά ηα θαίξηα 

πξνβιήκαηα ηνπ θφζκνπ, ηνπ αλζξψπνπ θαη ηεο θνηλσλίαο 

ηνπ ζηα φξηα ηεο ειεπζεξίαο θαη ηνπ αιιεινζεβαζκνχ. 

 Να κελ έρεη ρεηξαγσγηθφ ραξαθηήξα αιιά λα ζέβεηαη 

θάζε ζξεζθεπηηθή θαη πνιηηηζκηθή πνιπθσλία θαη 

εηεξφηεηα. 
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 Ο δνγκαηηθφο δηαπνηηζκφο δελ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

ππαξμηαθή εξκελεία θαη θαηαλφεζε ησλ δνγκάησλ ηεο 

Δθθιεζίαο. 

 Να πεξηέρεη ζξεζθεηνινγηθά ζηνηρεία κε λεθάιηα γλψζε 

θαη δίρσο ςπρξνπνιεκηθή αληηπαξάζεζε. 

 Να πξνβάιιεη ην νηθνπκεληθφ πλεχκα ηεο Οξζνδνμίαο θαη 

φρη ηνπο πνηθίινπο εζλνθπιεηηζκνχο ηεο. 

 Ο δηάινγνο λα δνκεί φρη κφλν ηε κέζνδν αιιά θαη ην ίδην 

ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ηνπ καζήκαηνο. 

 Να ρξεζηκνπνηεζεί ε κεζνδνινγία ηεο δηαζεκαηηθφηεηαο, 

ζε ζρέζε κε ηα άιια καζήκαηα ηνπ ζρνιείνπ, θαη ηεο 

δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο ζην πιαίζην ηεο 

πνιππνιηηηζκηθφηεηαο θαη πνιπζξεζθεπηηθφηεηαο.  

10.2 « Προηάζεης – Λύζεης ηες Ιεράς Σσλόδοσ» 

    Έθηνο φκσο απφ ηα ιεγφκελα ηνπ θ. Γηαγθφδνγινπ ,γηα ηηο 

πνίθηιεο κεηαηξνπέο θαη δηαθνξνπνηήζεηο πάλσ ζην κάζεκα 

ησλ ζξεζθεπηηθψλ, ε Ηεξά χλνδνο θαη ζπγθεθξηκέλα ν 

εβαζκηφηαηνο Μεηξνπνιίηεο Όδξαο, πεηζψλ θαη Αίγηλαο θ. 

Δθξαίκ πξνηείλεη ηηο εμήο ιχζεηο:  

 

«1. Ναη ζηνλ δηάινγν κε ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ νξίδνληα. ε 

δηάινγν φρη δηα αιιεινγξαθίαο, αιιά νπζηαζηηθφ κεηαμχ ησλ 

κειψλ ηεο Δθθιεζίαο θαη ησλ κειψλ ηνπ ΗΔΠ. 

2. Γελ δερφκαζηε ηνλ Φ.Τ., δελ ζπλαηλνχκε, δελ ζπδεηνχκε 

αθφκε γηα ηα βηβιία, ζπδεηνχκε ΜΟΝΟ γηα ην Πξφγξακκα 

πνπδψλ, ην νπνίν φλησο είλαη δχζθνιν. Ο Φ.Τ. απνηειεί ηνλ „ 

Γνχξεην Ίππν‟ κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα πεξάζεη ην λέν Πξφγξακκα 

πνπδψλ ζηα ζρνιεία. Γη‟ απηφ θαη ν αγψλαο πξέπεη λα είλαη ε 

δηφξζσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ, αθνχ απνηειεί ηε βάζε 

γηα φια ηα ππφινηπα ( βηβιία θ.α.). Γηα ηνλ Φ.Τ. ηφηε κφλν ζα 
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ζπλαηλέζνπκε, εθφζνλ ζα είλαη θαξπφο ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο 

ζπκθσλίαο ησλ δχν Δπηηξνπψλ. 

3. Σν κάζεκα λα είλαη αλαγθαίν, πνιχηηκν, επηζπκεηφ, ην 

πξψην. Τπνρξεσηηθφ ζηε Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε, φπσο απηφ επηβάιιεη ην χληαγκα ηεο Διιάδνο θαη 

νη Νφκνη ηεο Πνιηηείαο. 

4. Να παξακείλεη ε νλνκαζία „ Θξεζθεπηηθά‟. 

5. Σν κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ λα παξακείλεη κάζεκα 

Κνξκνχ θαη ζηηο ηάμεηο Β‟ θαη Γ‟ Λπθείνπ θαη φρη επηιεγφκελν. 

6. Σα Θξεζθεπηηθά λα δηδάζθνληαη κφλν απφ Θενιφγνπο θαη 

κάιηζηα πξφηαζε καο είλαη λα δηδάζθεηαη απφ πηπρηνχρνπο ησλ 

Θενινγηθψλ ρνιψλ θαη ζηα Γεκνηηθά ρνιεία. Δθφζνλ ην 

δηδάμνπλ νη Γάζθαινη λα δειψζνπλ φηη επηζπκνχλ λα 

αλαιάβνπλ ην κάζεκα θαη λα γίλεη δηα απηνχο Δπηκνξθσηηθφ 

εκηλάξην. 

7. Ο Οξζφδνμνο πξνζαλαηνιηζκφο λα πθίζηαηαη ελαξγψο ζην 

Νέν Πξφγξακκα πνπδψλ Γεκνηηθνχ, Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηα απαξαίηεηα δηαρξηζηηαληθά θαη 

ζξεζθεηνινγηθά ζηνηρεία θάζε ηάμε θαη βαζκίδα θαη ηε ζαθή 

δηαηήξεζε ηνπ, θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηε ζπγγξαθή θαη ηελ 

έθδνζε ησλ λέσλ δηδαθηηθψλ βηβιίσλ γηα ηνπ καζεηέο. Με 

απηφλ ηνλ ηξφπν ζα ζπγθεθξηκελνπνηεζεί ην πεξηερφκελν ηνπ 

καζήκαηνο, ζα νξηζζνχλ ηα πξνζδνθψκελα καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ ζην ζρνιείν θαη θπξίσο ζα 

δηαθξηζεί ν ξφινο ηνπ ζην πιαίζην ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο. 

8. ηε Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ην ζξεζθεηνινγηθά ζηνηρεία 

λα ειαρηζηνπνηεζνχλ, ψζηε λα απνθιεηζζεί ν θίλδπλνο ηεο 

ζξεζθεπηηθήο ζπγρχζεσο θαη ηνπ ζπγθξεηηζκνχ. Ζ κέζνδνο θαη 

ε ζηφρεπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ζρνιηθνχ βνεζήκαηνο λα έρεη 
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θαηεπζπληήξηα γξακκή ην ζθεπηηθφ ησλ ζπληαθηψλ ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ: « Σν ζπνπδαίν είλαη λα γλσξίδεη ν 

καζεηήο ηε δηθή ηνπ Θξεζθεία θαη λα κάζεη λα ζέβεηαη ηε 

Θξεζθεία ησλ άιισλ, θαζψο θαη λα αληηιακβάλεηαη ηελ 

ζπλεηζθνξά ηεο ζηελ θνηλσληθή δσή». « Πξηλ ν καζεηήο κάζεη 

απφ ηελ ζξεζθεία πξέπεη λα κάζεη γηα ηε ζξεζθεία». 

9. Ζ αλάπηπμε ηεο ζεκαηνινγίαο δελ πξέπεη λα απνζπλδεζεί απφ 

ηελ ηζηνξηθή αθνινπζία ησλ ζξεζθεπηηθψλ γεγνλφησλ θαη λα 

ραζεί κέζα ζηνλ θίλδπλν ησλ θπκάησλ κηαο ελλνηνινγηθήο 

ζάιαζζαο. 

10. Οη εθπαηδεπηηθέο αιιαγέο δελ επηβάιινληαη, νχηε νη 

θπνθνξίεο ζπληνκεχνληαη, θαη ην Νέν Πξφγξακκα πνπδψλ γηα 

λα εθαξκνζηεί ρξεηάδεηαη ζπλαίλεζε θαη φρη βία. Κάηη ηέηνην 

απαηηεί εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε ησλ δηδαζθφλησλ θαη 

ραξηζκαηηθνχο δαζθάινπο κε θπζηθφ ράξηζκα. πλεπψο, ην 

εξψηεκα είλαη ν ξεαιηζκφο θαη ε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ηνπ 

ζηελ πξάμε. Μάζεκα ρσξίο εκπλεπζκέλν δηδάζθνληα είλαη 

θαηαδηθαζκέλν ζε απνηπρία. 

11. Σνλίδνπκε θαη πάιη φηη ην νπζηαζηηθφηεξν ξφιν γηα ηε 

επηηπρία ηνλ έρεη ν εκπλεπζκέλνο δηδάζθσλ. Γη‟ απηφ θαη 

ρξεηάδεηαη ε Πνιηηεία λα ζπλδξάκεη κε θάζε ηξφπν ζην έξγν 

ησλ δηδαζθάισλ θαη ησλ ζενιφγσλ θαζεγεηψλ ζηα ζρνιεία, γηα 

επηκνξθσηηθφ ζεκηλάξην θαη πιηθνηερληθή ππνδνκή. Έηζη ζα 

αμηνπνηεζνχλ θαηαιιήισο ηα παηδαγσγηθά θαη κεζνδνινγηθά 

ζηνηρεία ησλ λέσλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ, ηα νπνία 

θαζηζηνχλ ειθπζηηθφηεξν ην κάζεκα, δηα ηεο ελεξγήο 

δεκηνπξγηθήο εκπινθήο φισλ ησλ καζεηψλ ζηε δηδαθηηθή 

δηαδηθαζία, κέζσ λέσλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ. 
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12. Σέινο, πξέπεη άκεζα λα απνθαζηζζεί ε ζπγθξφηεζε ηεο 

επηηξνπήο, ε νπνία ζα δηαιεγεί κε ην Η.Δ.Π θαη ζηελ νπνία 

πξέπεη λα ζπκκεηάζρνπλ, πέξαλ ησλ Ηεξαξρψλ, θαη νη εηδηθνί 

επηζηήκνλεο θαζεγεηέο ηεο Θενινγίαο γηα ην Γνγκαηηθφ κέξνο 

ησλ Παηδαγσγηθψλ θαη ηεο δηδαθηηθήο γηα ηελ δνκή θαη ηελ 

κεζνδνινγία γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θχξνπο ηεο Δθθιεζίαο».   
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ΔΠΙΛΟΓΟ 

 

     Ζ απαζρφιεζε καο ζην πξφβιεκα ηεο χπαξμεο ησλ 

Θξεζθεπηηθψλ ζηελ εθπαίδεπζε, καο έδσζε ηε δπλαηφηεηα λα 

πιεζηάζνπκε θαη λα δηεξεπλήζνπκε αξθεηά ην κάζεκα απηφ, 

πνπ, φπσο θαη ζε θάζε άιιν κάζεκα, κπνξεί λα παξνπζηαζζεί 

έλα ηέηνην δήηεκα. 

    Σα φζα αλαθέξακε πξέπεη λα δεκηνχξγεζαλ ηελ πεπνίζεζε 

φηη θαλέλαο άλζξσπνο δελ έρεη ην δηθαίσκα λα ζηεξεί απφ ηα 

παηδηά καο ηελ γλψζε θαη ηελ κφξθσζε πάλσ ζην « Θείν». Ο 

θάζε άλζξσπνο μερσξηζηά είλαη ππεχζπλνο γηα ηηο επηινγέο ηνπ 

θαη απηφ γηαηί ν ίδηνο ν Θεφο ηνπ παξείρε απηή ηελ δπλαηφηεηα, 

θαζψο ηνπ δψξηζε ηελ « βνχιεζε» θαη ην « δηθαίσκα ηεο 

επηινγήο». χκθσλα κε ηελ άπνςε ηεο Ηεξάο πλφδνπ, ε νπνία 

ηαπηίδεηαη πιήξσο κε ηα ιεγφκελα ηνπ Θεαλζξψπνπ, πξέπεη λα 

παξέρεηαη γλψζε γηα ηελ ζξεζθεία θαη ην δηθαίσκα επηινγήο 

ζηελ πίζηε. Γηφηη, ε πίζηε κπνξεί λα κελ είλαη πιηθή νληφηεηα 

αιιά είλαη θάηη πνπ ππεξβαίλεη ηηο δπλάκεηο καο ,σο άηνκα. Γη‟ 

νθείινπκε λα κελ ζηεξνχκε απφ ηνπο λένπο αλζξψπνπο ηελ 

γλψζε απηή. 
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