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Εισήγηση  στην «Εκπαιδευτική Ημερίδα στα Θρησκευτικά»  

Του Κώντσιογλου Χριστοφόρου με θέμα: 

«Η Διδασκαλία των Νέων Βιβλίων-Φακέλων Μαθητή του Μαθήμα-

τος των Θρησκευτικών» 

Κοζάνη 22 Νοεμβρίου 2017 

Στο δύσκολο  σύγχρονο εκπαιδευτικό τοπίο καλείται και το μάθημα 

των Θρησκευτικών να επιτελέσει το δικό του, καθοριστικής σημασίας 

έργο, γιατί η σχολική Θρησκευτική Αγωγή και η Ηθική συμβάλλουν στους 

ειδικότερους στόχους της εκπαίδευσης και ενισχύουν τον παιδαγωγικό 

προσανατολισμό του σχολείου.  

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και οι υπεύθυνοι της σχολικής θρη-

σκευτικής αγωγής ανέφεραν (από το 2008) με υπόμνημα προς το Υπουρ-

γείο Παιδείας, τους στόχους που πρέπει να υπηρετούνται από τις αλλαγές 

των Αναλυτικών προγραμμάτων και των σχολικών βιβλίων στο μάθημα 

των Θρησκευτικών. (Γιατί οι ίδιες παραθρησκευτικές ομάδες διαμαρτυρή-

θηκαν έντονα για τα βιβλία του 2006, της τότε εκπαιδευτικής μεταρρύθμι-

σης, πιθανόν οι ίδιες που τώρα μας εγκαλούν σε κείνα τα βιβλία.) Αναφέ-

ρονται σχετικά τα εξής: 

- να είναι δυνατή η πρόσβαση στο φαινόμενο θρησκεία και στην 

κριτική αξιολόγησή του. 

- να μαθαίνει στα παιδιά να μην ταυτίζουν τη θρησκεία με τον συ-

ντηρητισμό και τον σκοταδισμό. 

-  Επίσης να μαθαίνουν να αντιμετωπίζουν οι μαθητές τα σύγχρονα 

παραθρησκευτικά φαινόμενα. 
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- να παρουσιάζει την ποικιλία των θρησκειών προβάλλοντας τον σε-

βασμό της ιδιαιτερότητας και διαφορετικότητας. 

- να ευαισθητοποιεί ως προς τα μεγάλα κοινωνικά προβλήματα, ό-

πως την κοινωνική αδικία, την ανθρωπιστική κρίση, την οικολογική κρίση, 

καθώς και τον πόλεμο μέσα από τη θρησκευτική του διάσταση.  

- να καλλιεργεί το πνεύμα της ειρήνης, τον σεβασμό της ανθρώπινης 

αξιοπρέπειας και την προάσπιση των δικαιωμάτων των ανθρώπων.  

- να δίνει απαντήσεις στα μεγάλα υπαρξιακά προβλήματα και στις 

βαθιές αναζητήσεις μέσα από τον χριστιανισμό.  

- να προβάλλει το ρόλο της θρησκείας στη διαμόρφωση του πολιτι-

σμού και τη σημασία της Ορθοδοξίας για τον ελληνικό πολιτισμό, αλλά 

και για τον ευρωπαϊκό και τον παγκόσμιο πολιτισμό της ανθρωπότητας.  

-  να αναδεικνύει την αξία της ορθόδοξης παράδοσης στην πολιτι-

σμική διαμόρφωση του προσώπου. Το μάθημα είναι μάθημα σχεσιακού 

πολιτισμού, αγωγή αξιών έναντι του πολιτισμού της κατανάλωσης, του α-

τομοκεντρισμού και του ευδαιμονισμού.  

- να βοηθά τον μαθητή να ανακαλύψει και να αγαπήσει την πολιτι-

στική μας κληρονομιά.  

- να βοηθά τους νέους να κατανοήσουν τη σημασία του δικού τους 

προσωπικού αγώνα για έναν δικαιότερο και καλύτερο κόσμο. 

Αν σε γενικές γραμμές αυτά είναι η πραγματικότητα ως προς την 

διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών, τότε δεν μπορεί κάποιος 

να υποστηρίξει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα ως προς τις κατευθύνσεις 

που στόχευσε και στοχεύει η συντακτική ομάδα των νέων βιβλίων για το 
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μάθημα. Δημιουργούνται όμως παρεξηγήσεις που δύσκολα σήμερα μπο-

ρούμε να αγνοήσουμε στο νέο πολυπολιτισμικό περιβάλλον, στην νέα πο-

λυπολιτισμική σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού, όπως και στις ευαι-

σθησίες των ανθρώπων για τα προσωπικά δεδομένα και το νέο ευρωπαϊκό 

κατεστημένο κι αυτές γίνονται αντικείμενο στα νέα βιβλία ως μάθημα ε-

νημέρωσης και αγωγής.  

Στο σημείο αυτό θα αναφερθώ γιατί τα Νέα Βιβλία των Θρησκευτι-

κών προσπαθούν να έχουν περισσότερο ένα θρησκειολογικό χαρακτήρα, 

αλλά ταυτόχρονα και έναν Βιβλικό χαρακτήρα, που ήταν το ζητούμενο 

πολλών πανεπιστημιακών Δασκάλων άλλωστε. Κάποιοι υποστηρίζουν βέ-

βαια πως επιχειρείται, στην προκειμένη περίπτωση, η αντικατάσταση του 

ορθόδοξου χριστιανικού μαθήματος από το βρετανικό «religious literacy», 

το οποίο μεταφράζεται ελεύθερα ως «θρησκειακός  γραμματισμός». Αυτό 

λειτουργεί στοχεύοντας στην κριτική ανάπτυξη της θρησκευτικής συνεί-

δησης των μαθητών με τις γνώσεις, τις αξίες και τις στάσεις ζωής που πα-

ρέχει για τις θρησκείες και από τις θρησκείες, εφαρμόζοντας μια διερευ-

νητική και διαλογική μαθησιακή προσέγγιση. Βέβαια, εδώ μπορούμε να 

πούμε πως η ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας δεν έχει την ανάγκη του 

«θρησκευτικού αυτού γραμματισμού» για να αποδώσει. Το υπάρχον μά-

θημα αποφέρει καρπούς μέσα από την ορθόδοξη χριστιανική θεολογία, 

γιατί συνδέεται με προβληματισμούς της σημερινής πραγματικότητας, 

αλλά και με αναζητήσεις και προοπτικές του αύριο με την κρίση των μα-

θητών και την έμπνευσή τους μέσα από την πράξη.  

Σ’ αυτή την περίπτωση γενικά, του θρησκειολογικού – ομολογιακού 

μαθήματος, των ευρωπαϊκών προτύπων, ενώ λύνονται πολλά προβλήματα 

δημιουργούνται όμως άλλα όπως η προαιρετικότητα, δηλαδή αν κάποιος  

επιλέξει να μην το παρακολουθεί.  Έτσι διαβάζουμε στο Υπόμνημα του 



4 
 

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (του 2008): « με τη διδασκαλία ενός ομολογια-

κού μαθήματος, εκ των πραγμάτων προαιρετικό, όπως η κάθε θρησκεία σε 

χωριστή τάξη, μπορεί να εμφανιστεί το φαινόμενο της θρησκευτικής ομο-

σπονδοποίησης του σχολείου. Αυτό μπορεί να οδηγήσει μακροπρόθεσμα ή 

μεσοπρόθεσμα στην εκχώρηση του μαθήματος από την πολιτεία στις επιμέ-

ρους θρησκευτικές κοινότητες. Είναι το χειρότερο σενάριο δεδομένης της 

μόνιμης ροπής των θρησκειών στο φονταμενταλισμό και την παραδοσιοκρα-

τία. Άρα πρέπει κάτι τέτοιο αν συμβεί να μελετηθεί σε βάθος».   

Αυτό λοιπόν αποφεύγεται με την βιβλική προσέγγιση που ακολου-

θεί ο χαρακτήρας του νέου βιβλίου των Θρησκευτικών. Άλλωστε, οι τρεις 

μεγαλύτερες θρησκείες του κόσμου είναι βιβλικές και ένα θρησκειολογικό 

μάθημα μόνο, δεν θα ήταν η απάντηση στην πολυπολιτισμικότητα. Δεν θα 

μπορούσαμε να δώσουμε στους μαθητές παρά μια ανάμειξη κοσμοθεω-

ριών, χωρίς να τους οδηγούμε σε κρίση, σκέψη, επιλογή ή απόφαση. Τα 

θρησκευτικά ερωτήματα είναι διαρκείς υπαρξιακές θεωρήσεις και αναζη-

τήσεις. Τελικά θα οδηγούμασταν από τις δυνατότητες που παρέχει το μά-

θημα για υπαρξιακά ερωτήματα σε διαθρησκειακούς ή ομολογιακούς συ-

γκρητισμούς. 

Εκείνο λοιπόν που δεν αντιλαμβάνομαι προσωπικά είναι γιατί φο-

βόμαστε να αναφερθούμε στον βιβλικό χαρακτήρα λοιπόν των νέων βι-

βλίων και τα ονομάζουμε θρησκειολογικά, όταν τουλάχιστον οι τρεις με-

γάλες θρησκείες είναι κατά την Παράδοσή τους βιβλικές.  

Σ’ αυτήν την πορεία επαναπροσδιορισμού της ταυτότητας του μα-

θήματος συναντούμε πρώτιστα την εισήγηση του καθηγητή της Θεολογι-

κής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Ν. Ματσούκα (από το 1981), με 

τίτλο Θεολογική θεώρηση των σκοπών του θρησκευτικού μαθήματος, πού 
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όχι μόνο έθεσε υπό νέο πρίσμα τους σκοπούς του μαθήματος των θρη-

σκευτικών, αλλά και έθιγε το σύνολο της ελληνικής εκπαίδευσης. Κατά 

αυτόν η φιλοσοφία της Παιδείας δεν πρέπει να είναι ανεξάρτητη από τα δε-

δομένα της πολιτιστικής παράδοσης και της ζωής του νεοελληνισμού. Άρα 

«το μάθημα των θρησκευτικών δεν πρέπει με κανένα τρόπο να διαχωρίζεται 

ριζικά από τα άλλα μαθήματα» και «ο πανανθρώπινος και διαχρονικός χα-

ρακτήρας του μαθήματος δεν παραβλέπει το συγκεκριμένο ιστορικό περι-

βάλλον και την εκκλησιαστική ζωή, ενώ συνάμα εντάσσεται στους γενικούς 

σκοπούς της Παιδείας». Γενικά,  υποστήριξε πως το μάθημα απαλλαγμένο 

από ηθικιστικές, κατηχητικές και ομολογιακές εμπνεύσεις, μπορεί να κα-

ταστεί μάθημα πολιτισμού με γνωσιολογικό περιεχόμενο, δίνοντας στη Βί-

βλο κεντρική θέση, αλλά και σε πατερικά κείμενα, στα μνημεία της τέχνης 

και στην εκκλησιαστική ιστορία και όλα αυτά με σκοπό να οδηγούν στο 

πρόσωπο του Ιησού, ώστε να αποτελεί το κέντρο του μαθήματος. 

Την ίδια άποψη εξέφρασαν στα επόμενα χρόνια πολλοί άλλοι καθη-

γητές πανεπιστημίων, θεολόγοι και ερευνητές, όπως ο Χρ. Γιανναράς , ο 

Ι. Πέτρου, ο Στ. Γιαγκάζογλου, ο Π Καλαϊτζίδης, ο Χρυσ. Σταμούλης, ο 

Στ. Ζουμπουλάκης (καθηγητής Νομικής) που τελευταία (2015, αλλά και 

παλαιότερα) επισήμανε: «το μάθημα των θρησκευτικών αν θέλει να κατα-

κτήσει μια μόνιμη και σταθερή θέση στα σχολικά πράγματα, πρέπει να γίνει 

βιβλικό μάθημα». Βέβαια εννοεί, χωρίς κανένα κατηχητικό ή ομολογιακό 

χαρακτήρα.  

Η πρόταση αυτών προβλέπει τη διδασκαλία κειμένων της Βίβλου, 

όπως διδάσκουμε και κείμενα της αρχαίας Ελλάδας. Δεν καλούμε τους μα-

θητές με τον τρόπο του πιστού, αλλά να γνωρίσουν την ομορφιά και τη 

σημασία τους. Τα Θρησκευτικά, λοιπόν, ως ερμηνευτικό και όχι κατηχη-

τικό μάθημα. Θα διδαχθούν οι μαθητές την ιστορία του χριστιανισμού, την 

τέχνη, τη σκέψη, τον πολιτισμό του, και μέσα σε όλο αυτό θα πρέπει να 
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γνωρίσουν τον Άλλον (άνθρωπο). Αυτόν που δεν μας απειλεί, αλλά που 

συνυπάρχει, και δεν μας απειλεί, όταν γνωρίζουμε την κουλτούρα του, τον 

πολιτισμό του, την θρησκεία του. Μέσα στα σημερινά ευρωπαϊκά πολιτι-

σμικά πλαίσια το μάθημα να έχει πλέον μια νομιμοποιητική βάση ενός υ-

ποχρεωτικού μαθήματος για όλους.  

Το μάθημα έγινε πλέον παιδαγωγικό, γνωσιακό, ανοιχτό στη διαφο-

ρετικότητα, ενημερωτικό, εστιάζει στη γνωριμία με τον Χριστιανισμό, που 

προϋποθέτει την κριτική και ελεύθερη τοποθέτηση των μαθητών, συμβάλ-

λει στην ευαισθητοποίηση στα σύγχρονα προβλήματα, στην κατανόηση 

του οικουμενικού μηνύματος του χριστιανισμού αλλά και των οικολογι-

κών του τοποθετήσεων, με την παρουσίαση και των θέσεων των άλλων 

θρησκειών στα ίδια παγκόσμια προβλήματα. Το μάθημα, λοιπόν, αποκτά 

σαφή παιδαγωγικό προσανατολισμό και απομακρύνεται από τον κατηχη-

τισμό και την παραδοσιοκρατία. 

Οι Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων στη συνέχεια, που εκπόνησαν τα 

νέα Προγράμματα Σπουδών στα Θρησκευτικά Δημοτικού-Γυμνασίου και 

Λυκείου, (η συγκρότηση το 2011, των Επιτροπών και της συντακτικής ο-

μάδας έχαιρε την επιδοκιμασία και τη στήριξη τότε και των κοινοβουλευ-

τικών και των εκκλησιαστικών αρχών,) αυτοί λοιπόν, καταθέτουν πως: 

«Η σύνταξη αυτών των νέων Προγραμμάτων Σπουδών ξεκίνησε το 

2010-2011, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας για μεταρρύθμιση 

της διδακτικής σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα, στο Δημοτικό και στο Γυ-

μνάσιο από την τότε πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Μάλιστα, 

κατά τα έτη 2011-2014 τα νέα Προγράμματα Σπουδών ετέθησαν σε πιλο-

τική εφαρμογή, η οποία αξιολογήθηκε και από εξωτερικούς κριτές. Οι κυ-

ρίως εργασίες τελείωσαν το 2015, με την ολοκλήρωση του Προγράμματος 
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Σπουδών στα Θρησκευτικά Λυκείου, ενώ το 2016 συνεχίστηκαν οι προ-

βλεπόμενες αναθεωρήσεις και έγιναν οι σχετικές επανεκδόσεις. Μαζί με 

τους εμπειρογνώμονες εργάστηκαν επικουρικά και ομάδες εκπαιδευτικών, 

για τη συγκέντρωση του προτεινόμενου διδακτικού και υποστηρικτικού 

υλικού.. Μοναδικό κίνητρο και στόχος ήταν η ποιοτική αναβάθμιση του 

μαθήματος των Θρησκευτικών σε όλα τα επίπεδα, τη στιγμή μάλιστα που 

διάφορες πολιτικές πλευρές έδειχναν να υποβαθμίζουν τη θέση του στο 

σχολείο. Σε όλες τις φάσεις της συγγραφής, κυριάρχησε η παιδαγωγική 

ευθύνη απέναντι στους σημερινούς μαθητές και μαθήτριες, η αγάπη για το 

μάθημα των Θρησκευτικών και η πίστη στη μορφωτική αποστολή του. 

Τα νέα Προγράμματα Σπουδών στα Θρησκευτικά δεν είναι 

κλειστά και τετελεσμένα προγράμματα, αλλά από τη φύση και τη λει-

τουργία τους είναι ανοικτά και επιδέχονται συνεχή ανανέωση και ανα-

θεώρηση. (Εξού και στην 2η σελίδα των νέων βιβλίων ο τίτλος Έντυπο 

προσωρινό υλικό στα Θρησκευτικά Δημοτικού.) Κατά τη φετινή πρώτη 

χρονιά υλοποίησής τους θα δοθεί η ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς να α-

ξιολογήσουν την πορεία εφαρμογής τους, να καταθέσουν ενδεχόμενες πα-

ρατηρήσεις και προτάσεις βελτίωσης και αναθεώρησής τους, όχι θεωρη-

τικά ή ιδεολογικά, αλλά μέσα από την ίδια τη μαθησιακή διαδικασία. Για 

να φθάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα, υποστηρίζουν, πως χρειάζεται η 

συνδρομή και η συνεργασία όλων. Αυτό που είναι κατεξοχήν καινοτόμο 

στο μάθημα είναι η παιδαγωγική μέθοδος. Ως προς την ίδια τη φυσιο-

γνωμία του, η διαφοροποίηση δεν είναι τόσο ριζοσπαστική όσο παρουσιά-

ζεται στη βάση ποικίλων παραναγνώσεων. 

Προβληματιζόμαστε εντόνως, συνεχίζουν οι εμπειρογνώμονες, όταν δια-

βάζουμε κείμενα, τα οποία προέρχονται από μέλη επιστημονικών ενώ-

σεων, που συκοφαντούν, λοιδορούν, απειλούν ή επιδιώκουν να διχάσουν 

τη θεολογική και εκπαιδευτική κοινότητα, παρακινώντας σε «αντίσταση 
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κατά της αρχής»! Τόσα χρόνια που διεξάγεται διάλογος, συνεχίζει η επι-

τροπή εμπειρογνωμόνων, «θα περιμέναμε από τους ενορχηστρωτές και 

τους πρωταγωνιστές των επικρίσεων, αντί της στείρας και άγονης κριτι-

κής, να αντιπροβάλουν  ένα προσχέδιο, έστω ένα σκαρίφημα ή ένα σχέδιο 

μαθήματος, από τη δική τους παιδαγωγική πρόταση για την αναβάθμιση 

του μαθήματος των Θρησκευτικών, παρουσιάζοντας τη δική τους διδα-

κτική προσέγγιση. Ακόμη και σήμερα, ύστερα από διάλογο πέντε ετών, 

ορισμένοι επικριτές δείχνουν να μην έχουν καταλάβει –δεν θέλουμε να πι-

στέψουμε ότι παραπλανούν σκόπιμα– ότι τα Προγράμματα Σπουδών δεν 

είναι διδακτικά βιβλία, ότι δεν περιλαμβάνουν την έννοια της διδακτέας 

ύλης, ότι δεν είναι θρησκειολογικά κ.ά. Ευτυχώς τέτοιου είδους εσκεμμέ-

νοι αποπροσανατολισμοί δεν αφορούν στο μεγάλο μέρος των εκπαιδευτι-

κών ή των θεολόγων. Σήμερα, όλοι οι εκπαιδευτικοί μπορούν να κρίνουν, 

μόνοι τους στην τάξη και με τους μαθητές τους, ποιο ακριβώς είναι το πε-

ριεχόμενο του νέου Προγράμματος Σπουδών.» ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ΕΚ-

ΠΟΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 

Άγγελος Βαλλιανάτος, Δρ. Θεολογίας, Σχολικός Σύμβουλος Θεολόγων 

Όλγα Γριζοπούλου, Δρ. Θεολογίας 

Φώτιος Διαμαντής, Δρ. Επιστημών Αγωγής, Δάσκαλος, MEd & Θεολόγος, 

MTh 

Αθανάσιος Νευροκοπλής, MTh, καθηγητής Θεολόγος 

Αντώνης Παναγάκης, Δάσκαλος και Θεολόγος 

Γιώργος Στριλιγκάς, Σχολικός Σύμβουλος Θεολόγων 

Παναγιώτης Ταμβάκης, Δρ. Θεολογίας, Σχολικός Σύμβουλος Πρωτοβάθ-

μιας Εκπαίδευσης. 

Σημαντικότατο, πάντα, ότι μαζί με τις νέες παρεμβάσεις στα ανα-

λυτικά προγράμματα και βιβλία είναι και η παρέμβαση, τοποθέτηση και 

σφραγίδα των δασκάλων. Η σφραγίδα του δασκάλου οργανώνει σε τε-

λική ανάλυση την σωστή  διδασκαλία και τότε το μάθημα των Θρησκευ-

τικών μπορεί να προσφέρει πολλά.  

Η συντακτική ομάδα των εμπειρογνωμόνων έχαιρε της εγκρίσεως 

της Ιεραρχίας κατά την συγκρότησή της για την συγγραφή των βιβλίων το 
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2011. Ένας εξ’ αυτών, ο υπεύθυνος Επιστημονικού Πεδίου, που μάλιστα 

επιμελήθηκε ως Διευθυντής κατά τα έτη 2009 έως 2016 και το επιστημο-

νικό τριμηνιαίο περιοδικό της Εκκλησίας της Ελλάδος, το «Θεολογία», 

Ἰδιοκτησία τοῦ Κλάδου Ἐκδόσεων τῆς Ἐπικοινωνιακῆς καὶ Μορφωτικῆς 

Ὑπηρεσίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος είναι ο Στ. Γιαγκάζογλου. 

 Ο Σταύρος Γιαγκάζογλου, λοιπόν, σύμβουλος του υπουργείου Παι-

δείας και προϊστάμενος του Γραφείου Έρευνας, Σχεδιασμού και Εφαρμο-

γών Α΄ του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), υπογραμμίζει ως 

«θεμελιώδη αρχή, την προσέγγιση των άλλων θρησκευτικών παραδόσεων 

και το σεβασμό στη θρησκευτική ετερότητα» «Αφετηρία για το νέο μά-

θημα είναι η κεντρική θρησκευτική παράδοση του τόπου, η ορθοδοξία» 

ξεκαθαρίζει όμως και σημειώνει πως: «Αυτό που είναι καινούργιο είναι 

ότι η ορθοδοξία μπαίνει σε διάλογο με τις άλλες θρησκευτικές παραδόσεις. 

Αυτό το στοιχείο, το άνοιγμα της ορθοδοξίας, να συζητάει και να διαλέγε-

ται με τις άλλες χριστιανικές παραδόσεις της Ευρώπης και τις άλλες θρη-

σκείες, είναι αίτημα των καιρών μας. Επίσης, όχι απλώς ανανεώνεται το 

ΜτΘ αλλά εκσυγχρονίζεται διπλά, δηλαδή και ως προς την εισαγωγή νέων 

εκπαιδευτικών μεθόδων. Η διδασκαλία θα γίνεται με τη χρήση νέων τεχνι-

κών μάθησης, με έμφαση στη βιωματική και διερευνητική προσέγγιση». 

Οι αλλαγές λοιπόν είναι οι εξής: 

«Πρώτον, θα είναι ένα μάθημα που υπερβαίνει την κατήχηση και 

την ομολογιακή ταυτολογία. Μέχρι σήμερα τα βιβλία Θρησκευτικών σε Γ' 

και Δ' δημοτικού έχουν έναν κατηχητικό τόνο. Στο γυμνάσιο, τα τρία εγ-

χειρίδια δεν έχουν αναφορές σε άλλα θρησκεύματα. Δεν μπορούμε να λέμε 

ότι ο μαθητής θα φτάσει στη Β' Λυκείου για να κάνει κάποια κεφάλαια για 

άλλες θρησκείες, όταν ένα παιδί ήδη από την Α' δημοτικού ή και πιο μικρό, 

βλέπει και παρακολουθεί τον θρησκευτικά άλλον. 
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Δεύτερον, γίνεται εισαγωγή και εφαρμογή νέων τεχνικών μάθησης 

ώστε η τάξη να είναι κοινότητα μάθησης και όχι απλώς διδασκαλία μετω-

πική και από καθέδρας. 

Τρίτον, με αυτές τις αλλαγές το μάθημα δεν καθίσταται θρησκειο-

λογία αλλά μπαίνει σε διάλογο με τη θρησκευτική ετερότητα. Έχει θρη-

σκειολογικές αναφορές αλλά δεν γίνεται θρησκειολογία. Θρησκειολογία 

σημαίνει να αφιερώνει κανείς ίσο χρόνο σε ορθοδοξία, ρωμαιοκαθολικι-

σμό , προτεσταντισμό , ισλάμ, ιουδαϊσμό , βουδισμό κλπ. Έχουμε κέντρο 

την κεντρική θρησκευτική παράδοση, την ορθοδοξία, αυτή είναι η βάση 

μας, αυτός είναι ο δικός μας θρησκευτικός πολιτισμός είτε κανείς θρη-

σκεύει είτε όχι. Το μάθημα δεν εξετάζει την πίστη ή την απιστία των παι-

διών, είναι ένα μορφωτικό αγαθό». Όπως περιγράφει ο κ Γιαγκάζογλου, 

«περίπου 40 εμπειρογνώμονες έφτιαξαν για κάθε τάξη νέα συμβατά διδα-

κτικά υλικά, όχι βιβλία, είναι όμως όλα τα κείμενα , όλο το οπτικοακου-

στικό υλικό, βίντεο, μουσική, ζωγραφική.    {στο πρόγραμμα υπάρχει και 

μια διαδικασία στην οποία θα επιμορφωθούν πάνω σε αυτά όλοι οι θεολό-

γοι, περίπου τρεις χιλιάδες, καθώς και οι δάσκαλοι που διδάσκουν το μά-

θημα στα δημοτικά. Η διαδικασία επιμόρφωσης…} Το ΙΕΠ (Ινστιτούτο 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής) εμφάνισε και εμπλουτίζει συνεχώς μία ιστοσε-

λίδα στην οποία αναρτήθηκαν τα νέα ΠΣ, οι οδηγοί για τον εκπαιδευτικό 

και κυρίως τα προτεινόμενα διδακτικά υλικά. Είναι η 

http://www.iep.edu.gr/el/thriskeftika .  Η εισήγηση του ΙΕΠ προς το υ-

πουργείο Παιδείας θα είναι να συγγραφούν νέα διδακτικά βιβλία συμβατά 

με τα νέα προγράμματα αλλά μέχρι να γίνει αυτό, του χρόνου ή σε δύο 

χρόνια, τα υλικά που έχουμε ετοιμάσει αρκούν». 

Με τα νέα ΠΣ, τα παιδιά ήδη από τις πρώτες τάξεις του δημοτικού 

αρχίζουν να διαμορφώνουν στάσεις αποδοχής επικοινωνίας και σεβασμού 

προς τον θρησκευτικά και πολιτισμικά άλλον. Υπάρχει για παράδειγμα, 

http://www.iep.edu.gr/el/thriskeftika
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στο δημοτικό η θεματική ενότητα «Τα παιδιά, η χαρά και η ελπίδα του 

κόσμου», όπου μεταξύ άλλων, οι μικροί μαθητές μέσα από τα δικά τους 

βιώματα μαθαίνουν να αναγνωρίζουν και να εκτιμούν τα χαρακτηριστικά 

της παιδικής ηλικίας, διασαφηνίζουν τη θέση που δίνει ο Χριστός στα παι-

διά, γνωρίζουν τον Ιησού ως παιδί, επισημαίνουν τις μεγάλες διαφορές στη 

ζωή των παιδιών του σύγχρονου κόσμου, των παιδιών-προσφύγων, των 

παιδιών του Τρίτου Κόσμου, και στόχος είναι να μάθουν να εκδηλώνουν 

αισθήματα αλληλεγγύης και ενότητας προς όλα τα παιδιά. 

«Η Εκκλησία εξέφρασε βέβαια, διακριτικά την αντίθεσή της στα 

νέα ΠΣ και πρότεινε ως μέση λύση να παραμείνουν τα υπάρχοντα βιβλία 

αλλά να εμπλουτιστούν με θρησκειολογικές ενότητες, δεχόμενη ότι χρή-

ζουν ανανέωσης, εκσυγχρονισμού και αναφοράς στα άλλα θρησκεύματα. 

Υπάρχουν βέβαια και οι συντηρητικοί κύκλοι που δεν θέλουν καμία αλ-

λαγή και πιέζουν μονίμως την Εκκλησία. Είναι οι ίδιοι κύκλοι που όταν 

είχαν βγει το 2006 τα βιβλία που υπερασπίζονται σήμερα, έλεγαν ό,τι α-

κριβώς λένε τώρα για τα νέα ΠΣ. Είναι ένα άγονος συντηρητισμός».  

Τελικά μέσα από πολλές συζητήσεις, τα Νέα Βιβλία εγκρίθηκαν από 

την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας. Φέτος οι γονείς των μαθητών του δημο-

τικού διαπίστωσαν ότι το βιβλίο των Θρησκευτικών αντικαταστάθηκε από 

νέους «φακέλους» Θρησκευτικών, που περιλαμβάνουν τις παρατηρήσεις 

και το κοινό περιεχόμενο που συμφώνησε ο υπουργός Παιδείας στη συ-

νεργασία του με την Εκκλησία της Ελλάδος. Πρόκειται για συνολικά έ-

ντεκα φακέλους, οι οποίοι όμως αποτελούν μια σοβαρή προσπάθεια που 

συντάχθηκε με στόχο την αναζήτηση «κοινών δρόμων» Εκκλησίας και 

Πολιτείας. Συγκεκριμένα, ο αρμόδιος για το ζήτημα και εισηγητής στη Σύ-

νοδο του Ιερατείου (28/06/2017) μητροπολίτης Ύδρας Εφραίμ, ανέφερε 

ότι από τα νέα βιβλία του μαθήματος των Θρησκευτικών κόπηκαν: 
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- Το ινδιάνικο παραδοσιακό παραμύθι "Ο Άνεμος", με θέμα τον «Άνεμο» 

που απήγαγε την όμορφη κόρη ενός ινδιάνου φυλάρχου. 

- Οι στίχοι από το "Ο Μπαγάσας" του Νικόλα Άσιμου (Ρε μπαγάσα, περ-

νάς καλά εκεί πάνω…) 

- Η "Συννεφούλα", του Σαββόπουλου 

- Το τραγούδι "Umbrella" της Ριάνα 

-Και μια γελοιογραφία του Economist που απεικόνιζε ένα πεδίο μάχης, ε-

ρείπια, νεκρούς και έναν επιζώντα που αναφέρει: "Όλα ξεκίνησαν με μια 

διαφωνία ποιανού ο Θεός ήταν πιο ειρηνικός, καλοσυνάτος και συγχωρη-

τικός". Βέβαια κατόπιν συνεννόησης με τους δημιουργούς των παραπάνω, 

αλλά κυρίως για τον προβληματισμό της εκπαιδευτικής κοινότητας και της 

κοινωνίας για την παρέμβαση της Ιεράς Κοινότητας στην εκπαιδευτική 

διαδικασία στο τέλος άρθηκαν και αυτές οι παρανοήσεις και έμειναν όλα 

ως είχαν εξ’ αρχής.  

 Ο κ. Γιαγκάζογλου λέει ακόμη σχετικά «ότι με την εφαρμογή των 

νέων ΠΣ δεν θα υπάρχει θέμα απαλλαγής. Αν κάποιος το επιθυμεί βέβαια, 

δεν ξέρει πώς θα το αντιμετωπίσει μελλοντικά το υπουργείο Παιδείας. Τα 

νέα προγράμματα όμως, αγκαλιάζουν όλους τους μαθητές, ανεξαρτήτως 

θρησκευτικής πίστης ακόμη και τους άθεους. Η βάση του μαθήματος είναι 

ο διαλογικός χαρακτήρας και η συμμετοχή των παιδιών». 

«Η πρόσφατη Σύνοδος στην Κρήτη έδειξε με το κείμενο της για την 

αποστολή της Εκκλησίας ότι είμαστε μια Εκκλησία, η ορθόδοξη, η οποία 

διαλέγεται, μπαίνει σε διάλογο χωρίς να προδίδει την ταυτότητά της. Δια-

πιστώνουμε ότι στο σύγχρονο κόσμο όποιος αρνείται το διάλογο αρνείται 

τη συμμετοχή του στα δρώμενα και τη ζωή. Η σύγχρονη κοινωνία και τα 

παιδιά μας, έχουν την ανάγκη να πληροφορηθούν έγκυρα το θρησκευτικό 
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φαινόμενο και με μια διάθεση κριτικής, να γνωρίζουν πώς θα αντιμετωπί-

σουν στη συνέχεια, στη ζωή τους, ποικίλες προκλήσεις. Το ΜτΘ διαχειρί-

ζεται ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του πολιτισμού μας σα χώρα, σαν παρά-

δοση αλλά και του παγκόσμιου πολιτισμού. Οι θρησκείες είναι κομμάτια 

του παγκόσμιου πολιτισμού. Η διαπολιτισμικότητα είναι πια άξονας όχι 

μόνο στο ΜτΘ αλλά σε όλα τα μαθήματα. Είναι δυνατόν το ΜτΘ να απε-

μπολεί αυτή του τη λειτουργία; Είναι υποχρέωσή του. Αργήσαμε να το 

κάνουμε. Ποιος μπορούσε να προβλέψει την προσφυγική κρίση και ότι η 

χώρα μας θα μπορούσε να υποδεχθεί τόσους πρόσφυγες. Πώς θα διαχειρι-

στούμε τη συμβίωση με θρησκευτικά και πολιτισμικά άλλους; Όταν δεν 

γνωρίζεις, εύκολα φουντώνει ο φανατισμός, η μισαλλοδοξία, και η επιθε-

τικότητα». 

 Για την υποστήριξη και εφαρμογή των νέων Προγραμμάτων 

Σπουδών (ΠΣ) στα Θρησκευτικά από το σχολικό έτος 2016-2017 και εξής, 

το ΙΕΠ λοιπόν ανάρτησε στην ειδική ιστοσελίδα που δημιούργησε για τους 

εκπαιδευτικούς (http://iep.edu.gr/el/thriskeftika), τα προτεινόμενα Δι-

δακτικά Υλικά (κείμενα, εικαστικό υλικό, βίντεο καθώς και την εφαρμογή  

με τα εικαστικά και μουσικά αρχεία), τις Οδηγίες Εφαρμογής, το ποικίλο 

Υποστηρικτικό Υλικό, τις Διδακτικές Προτάσεις με τα σχέδια διδασκα-

λίας, καθώς και τα ίδια τα ΠΣ και τους αντίστοιχους Οδηγούς Εκπαιδευτι-

κού. Εναλλακτικά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε δραστηριότητες και 

από το Φωτόδενδρο, στο http://photodentro.edu/lor ακόμη να χρησιμο-

ποιούμε την εφαρμογή google maps, αλλά και την ιστοσελίδα της κρατι-

κής τηλεόρασης την http://webtv.ert.gr 

Σχετικά παραδείγματα είναι: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΒΙΝΤΕΟ-ΤΑΙΝΙΕΣ-

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ  

ΣΤΟ ΠΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
 

http://photodentro.edu/lor
http://webtv.ert.gr/
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Τάξη Γ΄, ΘΕ 6, Δραστηριότητα Β3: Η Παλαιστίνη σήμερα 

1. Περιήγηση με την εφαρμογή google maps. Αναζήτηση πόλεων, μνημείων  και 

φωτογραφιών.  

2. Εναλλακτικά:  Στο Φωτόδενδρο (http://photodentro.edu.gr/lor) αναζήτησε με τη 

λέξη «Παλαιστίνη» (http://photodentro.edu.gr/lor/simple-

search?query=%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AF

%CE%BD%CE%B7&submit=&newQuery=yes&locale=el)  

3. Εναλλακτικά: «Συγκατοικώντας με τους Αγίους – Ιερουσαλήμ» Β΄ μέρος, στο 

http://webtv.ert.gr/?s=%CE%99%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B1%

CE%BB%CE%AE%CE%BC  

 

* * * 

 

Τάξη Γ΄, ΘΕ 7, Δραστηριότητα Β4: Οι τόποι των Παθών του Ιησού: Τότε και τώρα  

1. Ο δρόμος του Μαρτυρίου (παραγωγή ΕΡΤ3) στο 

https://www.youtube.com/watch?v=H26kBLoMIuM  

2. Εναλλακτικά: Στο δρόμο που περπάτησε ο Χριστός, φορτωμένος τον Σταυρό του 

Μαρτυρίου (παραγωγή ΑΝΤ) στο https://www.youtube.com/watch?v=EfcpMkb-4sw  

 

* * * 

 

Τάξη Δ΄, ΘΕ 1, Δραστηριότητα Γ2: Προβολή video με προσευχόμενους από όλο τον 

κόσμο: Έκφραση σκέψεων και συναισθημάτων 

1. Στο Φωτόδενδρο (http://photodentro.edu.gr/lor) αναζήτησε με τη λέξη «Προ-

σευχή».  

Βλ. «Προσευχή: Η Ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου...», «Ύμνος: 

Δόξα Σοι τω δείξαντι το φώς...», «Βίντεο: προσευχή σε τζαμί»», «Αρχείο ήχου: Ισ-

ραηλιτική προσευχή». 

 

 

 Τάξη Δ΄, ΘΕ 1, Δραστηριότητα Γ4: Ακούν την Προσευχή των ναυτικών του Καββα-

δία (Ξέμπαρκοι)… 

1. Οι προσευχές των ναυτικών, Νίκος Καββαδίας (Ξέμπαρκοι), στο 

https://www.youtube.com/watch?v=DI5qu1Ioiss (τραγούδι)  

ή στο https://www.youtube.com/watch?v=rDp-vKJUX7g (απαγγελία) 

 

* * * 

 

Τάξη Δ΄, ΘΕ 3, Δραστηριότητα Β3: Video και συζήτηση σε ομάδες: Το ραγισμένο δο-

χείο (λαϊκό κινέζικο παραμύθι από το διαδίκτυο) 

Ενδεικτικά:  

http://photodentro.edu.gr/lor
http://photodentro.edu.gr/lor/simple-search?query=%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%B7&submit=&newQuery=yes&locale=el
http://photodentro.edu.gr/lor/simple-search?query=%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%B7&submit=&newQuery=yes&locale=el
http://photodentro.edu.gr/lor/simple-search?query=%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%B7&submit=&newQuery=yes&locale=el
http://webtv.ert.gr/?s=%CE%99%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%AE%CE%BC
http://webtv.ert.gr/?s=%CE%99%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%AE%CE%BC
https://www.youtube.com/watch?v=H26kBLoMIuM
https://www.youtube.com/watch?v=EfcpMkb-4sw
http://photodentro.edu.gr/lor
https://www.youtube.com/watch?v=DI5qu1Ioiss
https://www.youtube.com/watch?v=rDp-vKJUX7g
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1. https://www.youtube.com/watch?v=M43Zu4M6JgU  

2. https://www.youtube.com/watch?v=PTnVMUxCAKs  

 

 

Τάξη Δ΄, ΘΕ 3, Δραστηριότητα Δ1:  Προβολή ταινίας: Το αριστερό μου πόδι , Τζ. Σέ-

ρινταν, Το Χρώμα του Παραδείσου, Ματζίντ Ματζίντι  

1. My Left Foot Trailer, στο https://www.youtube.com/watch?v=nZLUZ1eONhk  

2. The Color of Paradise (1999), στο 

https://www.youtube.com/watch?v=sMNbHrOS4sQ  

 

* * * 

 

Τάξη Δ΄, ΘΕ 4, Δραστηριότητα Β6:  Προβολή video: Μια καθολική βάπτιση 

Ενδεικτικά:  

1. https://www.youtube.com/watch?v=TvGdtb2pW0Y  

2. https://www.youtube.com/watch?v=ImZH-TiY8eo  

 

Οι εκπαιδευτικοί κατά την πρώτη χρονιά εφαρμογής των νέων ΠΣ 

εξέφρασαν από πέρυσι τη δυσκολία να αναπαράγουν και να οργανώνουν 

τα διδακτικά υλικά από το διαδίκτυο, χρησιμοποιώντας συχνά φωτοτυπίες 

και να τις διανέμουν στους μαθητές. Για τον λόγο αυτό οι εμπειρογνώμο-

νες των νέων ΠΣ στα Θρησκευτικά και άλλοι εκπαιδευτικοί της πρωτο-

βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εργάστηκαν αμισθί και συγκέ-

ντρωσαν τα προτεινόμενα διδακτικά υλικά σε ένδεκα (11) Φακέλους Μα-

θήματος για το Δημοτικό (τάξεις Γ, Δ, Ε & ΣΤ), το Γυμνάσιο (τάξεις Α, Β 

& Γ) και το Λύκειο αντίστοιχα (τάξεις Α, Β, Γ & Β ΕΠΑΛ). Οι νέοι Φά-

κελοι Μαθήματος στηρίζονται στο προτεινόμενο εκπαιδευτικό υλικό, το 

οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ ή αναγράφεται στους 

Οδηγούς Εκπαιδευτικού, που υποστηρίζουν τα νέα ΠΣ, και για αυτό απο-

τελούν έντυπο προσωρινό υλικό για τον μαθητή. Σε κάθε περίπτωση, δεν 

πρόκειται για εγχειρίδια δοκιμιακού τύπου, τα οποία προσφέρουν στους 

μαθητές έτοιμη προς απομνημόνευση τη θρησκευτική γνώση, αλλά συμ-

βατά προς τη μεθοδολογία των νέων ΠΣ διδακτικά υλικά. 

https://www.youtube.com/watch?v=M43Zu4M6JgU
https://www.youtube.com/watch?v=PTnVMUxCAKs
https://www.youtube.com/watch?v=nZLUZ1eONhk
https://www.youtube.com/watch?v=sMNbHrOS4sQ
https://www.youtube.com/watch?v=TvGdtb2pW0Y
https://www.youtube.com/watch?v=ImZH-TiY8eo
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Συγκεκριμένα, οι εμπειρογνώμονες και οι εκπαιδευτικοί, προχώρη-

σαν στον ποιοτικό και ποσοτικό παιδαγωγικό εξορθολογισμό των προτει-

νόμενων κειμένων των ΠΣ και κατόπιν τα οργάνωσαν σε ιδιαίτερους Φα-

κέλους Μαθήματος για κάθε τάξη και βαθμίδα. Στους ένδεκα Φακέλους 

Μαθήματος των Θρησκευτικών Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου περι-

λαμβάνονται ως προσωρινό έντυπο υλικό όλα εκείνα τα στοιχεία, τα οποία 

κρίνεται ότι ανταποκρίνονται στη φιλοσοφία, στη διδακτική μέθοδο, στους 

σκοπούς και στους στόχους, καθώς και στα περιεχόμενα των νέων ΠΣ ανά 

τάξη και βαθμίδα.  

Κάθε Φάκελος Μαθήματος στα Θρησκευτικά Δημοτικού και Γυ-

μνασίου περιλαμβάνει πηγές, κείμενα αναφοράς, μαρτυρίες, σύγχρονα θε-

ολογικά δοκίμια, υλικό της θεολογικής επιστήμης και της ορθόδοξης πα-

ράδοσης καθώς και ιδέες για διερευνητικές και βιωματικές εργασίες και 

δραστηριότητες. Συγκεκριμένα, ο Φάκελος Μαθήματος έχει κυρίως πηγές 

από βιβλικά, πατερικά, λειτουργικά, αγιολογικά και ιστορικά κείμενα, ει-

κονιστικό υλικό από την εκκλησιαστική παράδοση, καθώς και από την ευ-

ρύτερη θρησκευτική και κοσμική τέχνη, φωτογραφίες, σκίτσα, χάρτες, 

διαγράμματα, αποσπάσματα από τη σύγχρονη θεολογική βιβλιογραφία, 

λογοτεχνικά κείμενα, βιογραφικά στοιχεία για εκκλησιαστικές, θεολογικές 

και άλλες θρησκευτικές προσωπικότητες, πολιτισμικά, λαογραφικά και 

λογοτεχνικά στοιχεία, καθώς και λοιπό πληροφοριακό υλικό. Επίσης, πε-

ριλαμβάνει κείμενα και στοιχεία από άλλες θρησκευτικές παραδόσεις, με 

κριτήριο επιλογής την πληρέστερη γνώση του θρησκευτικά διαφορετικού, 

καθώς και την καλλιέργεια διαπολιτισμικής και διαθρησκευτικής ενημέ-

ρωσης.  

Όλα τα παραπάνω διδακτικά υλικά στους Φακέλους Μαθήματος εί-

ναι προσωρινά και προτεινόμενα στη διδακτική ευχέρεια και αξιοποί-

ησή τους από τον εκπαιδευτικό. Μάλιστα, είναι δυνατό να επιλέγονται 
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ως προς τη σειρά ή την ποσότητά τους αλλά και να εμπλουτίζονται και από 

τους μαθητές και από τους εκπαιδευτικούς ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες 

και τις ανάγκες κάθε τάξης και στο παιδαγωγικό πλαίσιο των νέων Προ-

γραμμάτων Σπουδών.  

Τα νέα ΠΣ, τα οποία απευθύνονται στον εκπαιδευτικό, και οι Φάκε-

λοι Μαθήματος, που αφορούν κυρίως τους μαθητές, αποσκοπούν στη γό-

νιμη και επαρκή υποστήριξη όλων των πτυχών της μαθησιακής διαδικα-

σίας. Προτείνουν ένα νέο τρόπο διδακτικής εργασίας, που είναι περισσό-

τερο σύγχρονος, δημιουργικός, συνεργατικός και αποτελεσματικός, α-

πελευθερώνοντας τον εκπαιδευτικό αλλά και τον μαθητή από τις δε-

σμεύσεις του γνωσιοκεντρικού διδακτισμού. Επιτρέπουν αλλά και εν-

θαρρύνουν την ανάληψη πρωτοβουλιών από τους διδάσκοντες για τον σχε-

διασμό της πορείας διδασκαλίας-μάθησης, καθώς επίσης την επιλογή των 

κατάλληλων διδακτικών μέσων και υλικών, αναδεικνύοντας και αξιοποιώ-

ντας τις ικανότητες και δεξιότητες όλων των μαθητών. Τέλος, τα νέα ΠΣ 

και οι Φάκελοι Μαθήματος στα Θρησκευτικά συνυπολογίζουν τα νέα κοι-

νωνικά και πολιτιστικά δεδομένα, προάγοντας σε θεμιτό βαθμό τη διαπο-

λιτισμικότητα και τον σεβασμό στη θρησκευτική ετερότητα. 

 

Οι Φάκελοι Μαθήματος στα Θρησκευτικά είναι αναρτημένοι στην 

ιστοσελίδα του Ψηφιακού Σχολείου (Διαδραστικά βιβλία), καθώς και στην 

ιστοσελίδα του ΙΕΠ και εκδόθηκαν όπως και διανεμήθηκαν στα σχολεία 

και στους μαθητές τον Σεπτέμβριο του 2017 από το Ινστιτούτο Τεχνολο-

γίας Υπολογιστών και Εκδόσεων ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ. 
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Σύντομες Οδηγίες 

Σχετικά με το οπτικοακουστικό υλικό 

Το κριτήριο επιλογής εικόνων και μουσικών έργων ανά Θεματική 

ενότητα είναι η σύνδεσή τους με τα Βασικά Θέματα του Προγράμματος 

Σπουδών στα Θρησκευτικά Δημοτικού και Γυμνασίου. Επομένως, δεν εί-

ναι αυτόνομα διδακτικά θέματα αλλά διδακτικά υλικά, από τα οποία ο εκ-

παιδευτικός θα επιλέξει τι θα εντάξει στη διδασκαλία, για την επίτευξη των 

Προσδοκώμενων Μαθησιακών Αποτελεσμάτων του Προγράμματος 

Σπουδών. Το υλικό χαρακτηρίζεται από ποικιλία, είναι ενδεικτικό και α-

νανεώνεται συνεχώς.  

Τα μουσικά έργα ενδιαφέρουν τη διδασκαλία κυρίως λόγω των στί-

χων και της μουσικής τους και γι’ αυτό προτείνεται η χρήση τους ως ακου-

στικών μέσων και όχι ως ταινιών βίντεο. Οι διαδικτυακές συνδέσεις είναι 

ενδεικτικές, ενώ ενδέχεται να υπάρχουν και άλλες παρόμοιες εκτελέσεις, 

στις οποίες ο εκπαιδευτικός προσφεύγει πάντοτε με τη δέουσα παιδαγω-

γική προσοχή.  

Αναζήτηση υλικού  

Για να αναζητήσουμε και να δούμε το υλικό επιλέγουμε, στην περιοχή των 

φίλτρων, την «Τάξη» και το «Είδος Υλικού» που επιθυμούμε. Μπορούμε 

να επιλέξουμε πολλές ή όλες τις τάξεις μαζί ή για το τελευταίο να επιλέ-

ξουμε, εναλλακτικά, το πεδίο «Διδακτικό Υλικό». Όταν πατήσουμε «Ανα-

ζήτηση» θα εμφανιστεί το επιλεγμένο υλικό σε συγκεντρωτικούς πίνακες, 

οι οποίοι περιλαμβάνουν της εξής στήλες: 

 «Θεματική Ενότητα»: Αναφέρεται η τάξη και η Θεματική Ενότητα με 

την οποία σχετίζεται κάθε έργο.  

 «Περιγραφή»: Αναφέρονται στοιχεία γύρω από την ταυτότητα της ει-

κόνας ή του μουσικού έργου. 
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 «Ενέργεια»: Όταν αναζητούμε εικόνες, εάν πατήσουμε το σχετικό ει-

κονίδιο θα εμφανιστεί η επιθυμητή εικόνα. Όταν αναζητούμε μουσικό 

υλικό, εμφανίζονται δύο εικονίδια: το πρώτο παραπέμπει σε ενδεικτική 

διαδικτυακή σύνδεση για το άκουσμα του έργου, ενώ το δεύτερο σε 

πληροφορίες γύρω από τα Βασικά Θέματα και τις Ενδεικτικές Δραστη-

ριότητες του Προγράμματος Σπουδών, με τις οποίες σχετίζεται το μου-

σικό έργο.  

 «Συνοδευτικό Υλικό»: Σε ορισμένες περιπτώσεις, καταχωρίζονται συ-

μπληρωματικές πληροφορίες, όπως είναι οι στίχοι των μουσικών έρ-

γων, εναλλακτικές ερμηνείες ή άλλες συνδέσεις, πληροφοριακό υλικό 

κ.ά.   

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Τέλος, εκφράζουμε την ανησυχία μας επειδή ορισμένες απόψεις που 

κατατίθενται, με αποκλειστικό σκοπό την πάση θυσία ατομική δικαίωση 

εκείνων που τις διατυπώνουν, μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο ακόμη και τα 

κεκτημένα και αναγνωρισμένα δικαιώματα του μαθήματος των Θρησκευ-

τικών. Τα νέα Προγράμματα Σπουδών προχωρούν στην αναβάθμιση του 

μαθήματος με αφετηρία το υφιστάμενο νομικό και εκπαιδευτικό πλαίσιο, 

χωρίς να το ανατρέπουν. Επιπλέον, παρέχουν τον ζωτικό χώρο και προ-

σφέρουν τα διδακτικά υλικά και εργαλεία στον εκπαιδευτικό, για την ανά-

δειξη του πνευματικού πλούτου και της μορφωτικής δυναμικής που περιέ-

χει το μάθημα των Θρησκευτικών με επίκεντρο την Ορθόδοξη Παράδοση 

και σε διάλογο με τον σύγχρονο και ραγδαία μεταβαλλόμενο κόσμο μας. 

Προς όφελος, πάντα, των παιδιών και εφήβων που μαθητεύουν στα σχο-

λεία της πατρίδας μας -και όχι, φυσικά, της πείσμονος αγκίστρωσης σε 

ιδεολογικά καταφύγια άσχετα με τη ζωή και το νόημά της, εν τέλει άσχετα 

με τη ζωή της Εκκλησίας. 



20 
 

Τελικά μήπως να αναρωτηθούμε που μας οδηγούν οι αντιδράσεις 

και οι παλινωδίες των παραθρησκευτικών απαιτήσεων και όχι μόνο. Ορ-

γανώσεις παροτρύνουν ή επηρεάζουν γονείς να παραδώσουν τα νέα βι-

βλία, να μην παρακολουθούν, να τους δοθεί άλλο αντικείμενο ή να κάνουν 

μάθημα με το παλιό βιβλίο, ή να μην παραβρίσκονται στην τάξη. Παλινω-

δίες που το μόνο που μπορούν στο τέλος να καταφέρουν, είναι η κατάρ-

γηση του μαθήματος ώστε όλοι μαζί οι μαθητές να κάνουν κάτι που δεν 

προκαλεί τη μήνιν των γονέων ή των παραθρησκευτικών παρατρεχάμε-

νων.  

Η θρησκευτική αγωγή είναι ίσως το πιο δύσκολο μέρος της αγωγής 

των παιδιών και το μάθημα των Θρησκευτικών θέτει τις μεγαλύτερες α-

παιτήσεις στον εκπαιδευτικό αλλά και στον μαθητή, γιατί ακουμπά την 

ευαισθησία των μαθητών όσο και της ίδιας της κοινωνίας γι’ αυτό και δέ-

χεται κατά καιρούς την πολεμική ίσως και κυβερνητικών αλλά και κοινω-

νικών φορέων. Η κοινωνικοποίηση είναι το ιδιαίτερο γνώρισμα του αν-

θρώπου μέσα στα άλλα πλάσματα της δημιουργίας. Και το ανώτερο επί-

πεδο κοινωνικότητας του είναι η θρησκευτικότητα. Ας σκύψουμε με αυ-

τοκριτική στην όλη προσέγγιση του μαθήματος των Θρησκευτικών.  

Ας αποδείξουμε όλοι πόσο δίκιο είχε ο Αριστοτέλης, όταν έλεγε ότι 

η θεραπαινίδα όλων των επιστημών είναι η θεολογία. Και πως η διδασκα-

λία των Θρησκευτικών καθρεφτίζεται μέσα στις παιδαγωγικές παραινέσεις 

του Μεγάλου Βασιλείου, ως η αρετή της αυτογνωσίας και η καλλιέργεια 

της ψυχής. Η διδασκαλία ακόμη των θρησκευτικών για τον άλλον μεγάλο 

μας Ιεράρχη, τον Χρυσόστομο, να αποσκοπεί στο «καθ’ ομοίωσιν». Να 

γίνουν δηλαδή κτήμα των νέων, ιδιότητες του Θεού όπως η αγαθότητα, η 

αμνησικακία, η μακροθυμία, η ευεργεσία, η φιλανθρωπία. Η αγωγή να 

παιδαγωγεί τον νέο «εις τέλειον χριστιανόν αλλά και πραγματικόν φιλόσο-

φον». Μια αγωγή της Βασιλείας των Ουρανών, αλλά και του παρόντος 
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βίου προτρέπει: «απαιτείται να εμπνέουμε στα παιδιά τη χρηστότητα και 

την αρετή». Να γίνει, λοιπόν, πρώτιστο μέλημα όλων το κοινωνικό αγαθό 

της αγωγής γιατί «η παιδεία μετάληψις αγιότητός εστι».  

  Άλλωστε αυτός ο λαός έχει βαθιά πίστη στον Χριστό και στον άν-

θρωπο. Κι αυτή η πίστη οδηγεί αυτόν τον λαό σε συμπεριφορές αλληλεγ-

γύης που δεν πρέπει να χαθούν. Και στις μέρες που ζούμε, όπως γράφει 

και ο Ν. Καζαντζάκης στην Ασκητική του, «η αλληλεγγύη για τους αν-

θρώπους δεν είναι μια τρυφερόκαρδη πολυτέλεια, παρά βαθιά αυτοσυντή-

ρηση κι ανάγκη».  

Σας ευχαριστώ 

Κώντσιογλου Χριστόφορος 

 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ (ένας εκ των πολλών) 

Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2017 

Αριθμ. Πρωτ.  138 

Δελτίο τύπου 

Κίνημα μαζικής διαμαρτυρίας των γονέων 

με επιστροφή των αντορθόδοξων βιβλίων των Θρησκευτικών 

Η Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων (ΠΕΘ): 

- χαιρετίζει την αγωνιστική ανακοίνωση της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους 
για το μάθημα των Θρησκευτικών και το νόμο για την αλλαγή φύλου, 

- απορρίπτει τα διχαστικά κηρύγματα μίσους των κυβερνητικών χριστιανομά-
χων και προπαγανδιστών της ατομικής θρησκείας και της αθεΐας, 

 - καταγγέλλει τις ιδεοληπτικές πρακτικές βίας και εκφοβισμού των κυβερνώ-
ντων και μιας μικρής μερίδας Διευθυντών Σχολικών μονάδων και δασκάλων ή 
καθηγητών, εναντίον μαθητών και γονέων που επιστρέφουν στα σχολεία, τα 
βιβλία του μαθήματος των Θρησκευτικών ως απαράδεκτα, και 
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- καλεί όλο τον λαό σε αγωνιστική κινητοποίηση για να μην περάσουν οι αντορ-
θόδοξες κυβερνητικές πολιτικές. 

Αναλυτικότερα: 

Α) Η ΠΕΘ, όπως εξάλλου και η μεγάλη πλειονοψηφία του ορθόδοξου χριστια-
νικού ελληνικού λαού, με μεγάλη ικανοποίηση και αισθήματα χαράς και αγαλ-
λίασης, δέχθηκε την αγωνιστική ανακοίνωση της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου 
Όρους  η οποία: 

1)  ζητεί από τους πολιτικούς να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων, προτείνει 
να αποσυρθεί το νομοσχέδιο για την ταυτότητα αλλαγής φύλου στα 15 έτη και 
να κληθεί να αποφανθεί επ' αυτού ο ελληνικός λαός - προφανώς μέσω δημοψη-
φίσματος, 

2)  ζητεί να αποσυρθούν από τα σχολεία τα βιβλία (Φάκελοι του μαθή-
ματος των Θρησκευτικών), που διδάσκουν ένα πανθρησκειακό μάθημα, 
που, όπως υποστηρίζουν, ενσταλάζει εντέχνως στις ψυχές των μαθητών  την 
πεποίθηση ότι «όλες οι θρησκείες είναι λίγο-πολύ το ίδιο», και 

3) δηλώνει ότι η Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους στέκεται στο πλευρό 
των γονέων, οι οποίοι επιστρέφουν τα νέα βιβλία του μαθήματος των 
Θρησκευτικών στα σχολεία, ως απαράδεκτα, συναισθανόμενοι τον κίνδυνο 
για την πνευματική μόλυνση των ψυχών των παιδιών τους από αυτά. 

Το Αγιώνυμο Όρος, όπως πάντα έτσι και τώρα, τίθεται τοιουτοτρόπως πνευμα-
τικός επικεφαλής και καθοδηγητής του αγώνα για τη διατήρηση της ελληνορ-
θόδοξης ταυτότητας του Γένους. 

Β) Η ΠΕΘ απορρίπτει και καταδικάζει τα διχαστικά κηρύγματα μί-
σους των κυβερνητικών  χριστιανομάχων και προπαγανδιστών της α-
τομικής θρησκείας και της αθεΐας, όπως του πρώην Υπουργού Παιδείας κ. 
Ν. Φίλη ο οποίος ευκαίρως-ακαίρως επιτίθεται εναντίον της Εκκλησίας με α-
παξιωτικούς χαρακτηρισμούς, διότι προφανώς, με τον λόγο και τη στάση της 
εμποδίζει την πλήρη εφαρμογή των αποδομητικών, για την ελληνική κοινωνία, 
νεοταξικών σχεδίων της «προοδευτικής» σοσιαλμαρξιστικής, αριστερής, ελλη-
νικής ιντελιγκέντσιας, η οποία, εκούσια ή ακούσια, έχει προσδεθεί στο νεοεπο-
χήτικο άρμα της διεθνούς Νέας Τάξης Πραγμάτων, με στόχο τη συνολική απο-
δόμηση και μετάλλαξη της ελληνικής κοινωνίας.  

Γ) Η ΠΕΘ καταγγέλλει την αντιδημοκρατική, αντιπαιδαγωγική και αντορθό-
δοξη πολιτική του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κ. Γα-
βρόγλου ο οποίος: 

1. Απαξιώνει τον αγώνα των γονέων που αγωνίζονται, φιλότιμα, ως οι πλέον 
υπεύθυνοι, για την ορθόδοξη χριστιανική αγωγή των παιδιών τους, χαρακτηρί-
ζοντάς τους μειοψηφίες, αγνοώντας εσκεμμένα ότι η επιστροφή των βι-
βλίων του μαθήματος των Θρησκευτικών, αυτή η επαναστατική και 
πρωτοφανή στα παγκόσμια εκπαιδευτικά χρονικά, πρωτοβουλία των 
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ελλήνων γονέων,  τείνει πλέον να πάρει χαρακτηριστικά μαζικού κινή-
ματος ενάντια στην αντορθόδοξη εκπαιδευτική πολιτική της Κυβέρ-
νησής του. 

2. Δεν λαμβάνει καμία παιδαγωγική μέριμνα για όλα αυτά τα παιδιά, που επι-
στρέφουν μεν το πολυθρησκειακό βιβλίο των Θρησκευτικών, θέλουν όμως και 
δικαιούνται, με βάση το ελληνικό δίκαιο, να παρακολουθήσουν ορθόδοξο μά-
θημα των Θρησκευτικών. 

Ακόμη, η ΠΕΘ καταγγέλλει τις απαράδεκτες πρακτικές βίας και εκφο-
βισμού εναντίον των γονέων και των παιδιών τους από τους κυβερνώ-
ντες και μια μικρή μερίδα Διευθυντών Σχολικών μονάδων καθώς και 
κάποιων δασκάλων ή καθηγητών. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί έχουν ήδη κα-
ταγγελθεί στην ΠΕΘ για τη βίαιη και άπρεπη συμπεριφορά τους εναντίον μα-
θητών και γονέων, που επιστρέφουν στα σχολεία τα βιβλία του μαθήματος των 
Θρησκευτικών ως απαράδεκτα. Η άσκηση βίας από αυτούς τους «εκπαιδευτι-
κούς», εκφράζεται είτε μέσω λεκτικών προπηλακισμών και απρεπών χαρακτη-
ρισμών είτε και μέσω απειλών για χαμηλή βαθμολογία στους μαθητές, των ο-
ποίων οι γονείς επιστρέφουν τα βιβλία, ή ακόμη αρνούμενοι να παραλάβουν τα 
επιστρεφόμενα βιβλία, θέλοντας, έτσι, να προσκομίσουν στην Κυβέρνηση τα 
πιστοποιητικά της κομματικής τους νομιμοφροσύνης, ενθαρρυμένοι προφανώς 
και από την στάση του Υπουργού στο συγκεκριμένο θέμα. 

Δ) Τέλος, η ΠΕΘ καλεί όλο τον λαό σε συνεχή και δυναμική αγωνιστική 
κινητοποίηση για να μην περάσουν οι αντορθόδοξες κομματικές ιδε-
οληψίες που επιχειρεί η Κυβέρνηση, εφαρμόζοντας το οργανωμένο σχέδιό 
της, που είναι η αποδόμηση της πίστης των Ορθοδόξων Χριστιανών  και η με-
τατροπή του σχολείου και του κράτους σε ουδετερόθρησκα. 

Το ΔΣ της ΠΕΘ 
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