re

Learning Manual

Πίνακασ Περιεχομζνων
Ειςαγωγι .................................................................................................................................................... 4
Tο Ραιδαγωγικό και Διδακτικό Συμμετοχικό Μοντζλο Διδαςκαλίασ & Μάκθςθσ ............................. 12
Τυπικι και άτυπθ εκπαίδευςθ: μια προςζγγιςθ που πρζπει να λαμβάνεται υπόψθ ςτθ διδαςκαλία
και τθ μάκθςθ για τισ κρθςκείεσ.......................................................................................................... 18
Μζροσ 1 – Θ προςζγγιςθ που βαςίηεται ςτθ διερευνθτικι μζκοδο: οφζλθ και εκπαιδευτικζσ
ςτρατθγικζσ .......................................................................................................................................... 22
Κεφάλαιο 1 - Ο ρόλοσ τθσ διδαςκαλίασ και τθσ μάκθςθσ κρθςκειϊν ςτα ςχολεία δευτεροβάκμιασ
εκπαίδευςθσ ......................................................................................................................................... 29
1.1 Γιατί να διδάςκουμε και να μακαίνουμε για τισ κρθςκείεσ; ......................................................... 29
1.2 Θ πνευματικι διάςταςθ τθσ εκπαίδευςθσ ..................................................................................... 30
1.3 Θ πνευματικι διάςταςθ ωσ «κοινωνικι ικανότθτα» ..................................................................... 32
1.4 Νζο πλαίςιο και νζεσ κοινωνικζσ προκλιςεισ τθσ κρθςκευτικισ πολυμορφίασ ........................... 35
1.5 Κοινωνικι ζνταξθ και αμοιβαία γνϊςθ των κρθςκειϊν ................................................................ 37
1.6 Οι κρθςκείεσ ωσ εμπόδιο ζναντι των κρθςκειϊν ωσ ευκαιρία για μια καλφτερθ αμοιβαία
κατανόθςθ............................................................................................................................................ 39
Κεφάλαιο 2 - Θ διάςταςθ τθσ διερεφνθςθσ ςτθν εκπαίδευςθ ............................................................ 41
2.1 Τι είναι θ διάςταςθ τθσ διερεφνθςθσ (ΜΒΔ) ςτθν εκπαίδευςθ; ................................................... 41
2.2 Βιματα και δράςεισ ....................................................................................................................... 46
2.3 Εκπαιδευτικοί και μακθτζσ ςτθ μζκοδο που βαςίηεται ςτθ διερεφνθςθ ..................................... 52
Κεφάλαιο 3 – Θ Μζκοδοσ βάςει τθσ Διερευνθτικισ Μάκθςθσ (ΜBΔ) ςτον τομζα τθσ διδαςκαλίασ
και τθσ μάκθςθσ κρθςκειϊν ................................................................................................................ 54
3.1 Το ΜΒΔ μοντζλο εφαρμοςμζνο ςτθ κρθςκευτικι μάκθςθ ........................................................... 54
3.2 MΒΔ και θ ςυμμετοχικι προςζγγιςθ: ςυνδζςεισ με τον δθμιουργικό ρόλο των μακθτϊν .......... 61
3.3 Ο ρόλοσ των εκπαιδευτικϊν ςτο μοντζλο που βαςίηεται ςτθ διερεφνθςθ όταν εφαρμόηεται ςτισ
κρθςκείεσ ............................................................................................................................................. 65
Μζροσ 2 – Ο οδθγόσ: πϊσ να χρθςιμοποιιςετε τθ Μζκοδο ............................................................... 69
Κεφάλαιο 4 - Ο οδθγόσ μάκθςθσ για τθν εφαρμογι του Ραιδαγωγικοφ και Διδακτικοφ Μοντζλου
Συμμετοχικισ Διδαςκαλίασ & Μάκθςθσ (ΡΔ&Σ) ................................................................................. 69
4.1 Ρϊσ να χρθςιμοποιιςετε τθ ΡΔ&Σ προςζγγιςθ: κφρια χαρακτθριςτικά ...................................... 69
4.2 Τα βιματα τθσ Ραιδαγωγικισ και Διδακτικισ Συμμετοχικισ Διδαςκαλίασ και τα βιματα του
μακθςιακοφ μοντζλου ......................................................................................................................... 79
4.3 Οι παιδαγωγικζσ και διδακτικζσ ςυμμετοχικζσ δραςτθριότθτεσ διδαςκαλίασ και μάκθςθσ
(ΡΔ&Σ) και το πικανό περιεχόμενο ..................................................................................................... 82

2

Learning Manual

2. Κοινοτικι Διερεφνθςθ ...................................................................................................................... 87
Κεφάλαιο 5 – Ρϊσ να εφαρμόςετε το Ραιδαγωγικό και Διδακτικό Συμμετοχικό Μοντζλο
Διδαςκαλίασ & Μάκθςθσ (PD&P) ........................................................................................................ 89
5.1 Ρϊσ να χρθςιμοποιιςετε τθ μζκοδο: οδθγίεσ για εκπαιδευτικοφσ .............................................. 89
Κεφάλαιο 6ο - Διδακτικζσ Αςκιςεισ και παραδείγματα μακθμάτων που απευκφνονται ςτισ βαςικζσ
κρθςκείεσ ............................................................................................................................................. 92
Εκπαίδευςθ: Στόχοι και πρακτικζσ ....................................................................................................... 92
Βιβλιογραφία ..................................................................................................................................... 176

3

Learning Manual

Ειςαγωγι
Το «Εγχειρίδιο Μάκθςθσ – Ραιδαγωγικό και Διδακτικό Συμμετοχικό Μοντζλο (ΡΔ&Σ) για
τθ διδαςκαλία και μάκθςθ για τον κρθςκευτικό πλουραλιςμό» αποτελεί τθν κατευκυντιρια
γραμμι για τθ μεταφορά και αξιοποίθςθ των αποτελεςμάτων του ζργου. Απευκφνεται ςε
εκπαιδευτικά δίκτυα, εκπαιδευτικοφσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, διευκυντζσ, άλλο
προςωπικό, υπεφκυνουσ χάραξθσ πολιτικισ, δθμόςιουσ διαχειριςτζσ, προςδίδοντασ ςτο ζργο
ευρφτερο ορίηοντα. Το Εγχειρίδιο Μάκθςθσ κα ενςωματϊςει όλα τα πρωτόκολλα που ζχουν
εκπονθκεί κατά τθ διάρκεια των ςυμμετοχικϊν διαδικαςιϊν κάκε χϊρασ και όλεσ τισ
πρακτικζσ κάκε πιλοτικισ εφαρμογισ.
Το υλικό κα ςυλλεχκεί αναφερόμενο ςτισ εκκζςεισ, τα θμερολόγια και τθν πλατφόρμα
θλεκτρονικισ μάκθςθσ. Πλα τα πρωτόκολλα και θ πιλοτικι εφαρμογι κα ςυγκρικοφν και κα
αναλυκοφν από τουσ ειδικοφσ που ςυμμετζχουν ςτθν ερευνθτικι φάςθ, προκειμζνου να ςυνοψιςτεί
όλθ θ διαδικαςία και να δθμιουργθκεί το γενικό Ραιδαγωγικό και Διδακτικό Μοντζλο Διδαςκαλίασ
και Μάκθςθσ (ΡΔ&Σ). Το μοντζλο κα διαδίδεται επίςθσ μζςω τθσ ιςτοςελίδασ του ζργου, κατά τθ
διάρκεια των εκνικϊν ςυνεδριϊν κατάρτιςθσ των εκπαιδευτικϊν και κατά τθ διάρκεια του τελικοφ
ςυνεδρίου.

Γιατί πρζπει να επεξεργαςτοφμε ζνα παιδαγωγικό και διδακτικό μοντζλο
ςυμμετοχικισ διδαςκαλίασ και μάκθςθσ
Τα πιο κασηά μέρη ηης Κόλαζης προορίζονηαι για εκείνοσς ποσ, ζε περιόδοσς μεγάλης ηθικής κρίζης, διαηηρούν
ηην οσδεηερόηηηά ηοσς. (Δάνηης Αλιγκέρι, Ιηαλός Ποιηηής, 1321)

Στθ ςθμερινι Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, θ αναβίωςθ τθσ εξτρεμιςτικισ ρθτορικισ μπορεί να
υπονομεφςει τουσ δθμοκρατικοφσ κεςμοφσ και τα παραδοςιακά αντιπροςωπευτικά όργανα.
Μεταξφ των παραγόντων ενεργοποίθςθσ είναι οι οικονομικζσ ελίτ και οι νεοφιλελεφκερεσ
πολιτικζσ, τα υψθλά ποςοςτά ανεργίασ, οι υπερεκνικοί κεςμοί, κακϊσ και οι μετανάςτεσ και
οι πρόςφυγεσ τρίτων χωρϊν - που προςωποποιοφνται ωσ "δθμόςιοι εχκροί" που αποτελοφν
απειλι για τον πολιτιςμό μασ και εκμεταλλεφονται το εκνικό ςφςτθμα κοινωνικισ πρόνοιασ.
Σε αυτό το ςενάριο, ο «λαϊκιςμόσ» ζχει γίνει μια πολιτικι ζννοια που χρθςιμοποιείται ωσ
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ςφνκθμα για να εκφράςει πολλζσ διαφορετικζσ μορφζσ δυςαρζςκειασ των πολιτϊν. Και οι
δφο όροι "λαϊκιςμόσ" και "εξτρεμιςμόσ" ζχουν κακοριςτεί ευρζωσ ςε όλουσ τουσ κλάδουσ,
επομζνωσ δεν είναι δυνατόν να δοκεί ζνασ απλόσ οριςμόσ που να ςυλλαμβάνει όλα τα
χαρακτθριςτικά για τα πάντα. Ειδικότερα, αυτζσ οι τάςεισ επθρεάηουν τθ γενικι αντίλθψθ
για το πϊσ οι άνκρωποι δείχνουν τισ κρθςκευτικζσ τουσ πεποικιςεισ και αν οι κρθςκευτικζσ
πεποικιςεισ μπορεί ενδεχομζνωσ να αποτελοφν απειλι για το δυτικό ςτυλ ηωισ και
πολιτιςμοφ.
Ρρόςφατα,

το

Pew

Research

Center

http://www.pewforum.org/2018/05/29/nationalism-immigration-and-minorities/),

(see
ξεκίνθςε

μια ζρευνα με ςτόχο να διερευνιςει αυτό το ςυναίςκθμα. Τα αποτελζςματα δείχνουν ότι "οι
βακμολογίεσ των ερωτθκζντων αυξικθκαν κακϊσ ανζφεραν ότι θ μετανάςτευςθ προσ τθ
χϊρα τουσ πρζπει να μειωκεί. ότι δεν ιταν πρόκυμοι να είναι γείτονεσ ι ςυγγενείσ με
μουςουλμάνουσ ι Εβραίουσ. ότι οι μετανάςτεσ από οριςμζνεσ περιοχζσ δεν είναι ζντιμοι ι
εργατικοί. ότι το Λςλάμ είναι κεμελιωδϊσ αςφμβατο με τον εκνικό πολιτιςμό και τισ αξίεσ
τουσ· ότι θ γζννθςθ ςτθ χϊρα τουσ είναι ςθμαντικι για να κεωροφνται «πραγματικά Γάλλοι»,
«πραγματικά Γερμανοί» κ.λπ. και για τθν ζκφραςθ μιασ ςειράσ άλλων ςυναιςκθμάτων ςε
ςχετικά κζματα. Πςο υψθλότερθ είναι θ βακμολογία, τόςο πιο πικανό είναι ζνασ
ερωτϊμενοσ να είχε εκφράςει εκνικιςτικά, αντί-μεταναςτευτικά και αντι-κρθςκευτικά
μειονοτικά αιςκιματα κατά τθ διάρκεια τθσ ζρευνασ".
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Σχιμα 1. Βακμολογίεσ ςε κλίμακα εκνικιςτικϊν, αντί-μεταναςτευτικϊν, αντί-κρθςκευτικϊν
μειονοτικϊν ςυμπεριφορϊν.

Θ ςυνάντθςθ μεταξφ διαφορετικϊν κρθςκειϊν ςτθν Ευρϊπθ κεωρείται δραματικά ωσ
λόγοσ πικανϊν απειλϊν για τθ ςυνοχι του τοπικοφ πολιτιςμοφ και παράδοςθσ.
Ωςτόςο, οι κρθςκείεσ αποτελοφν μζροσ του πολιτιςμικοφ υπόβακρου των ευρωπαίων
πολιτϊν και το κρθςκευτικό ςυναίςκθμα εμπνζει κυρίωσ τθν πολιτιςτικι κλθρονομιά.
Ωςτόςο, το κζμα δεν είναι μόνο να ζχουμε το μζςο για τθν καλφτερθ κατανόθςθ του
πολιτιςμικοφ υπόβακρου. Μια πνευματικι ςτάςθ είναι ζνασ τρόποσ να γνωρίηουμε καλφτερα
τουσ «άλλουσ» και ζνασ λόγοσ για να κατανοιςουμε καλφτερα τα διαφορετικά κοινωνικά
ηθτιματα.
Αλλά, ςτισ μζρεσ μασ, δυςτυχϊσ οι κρθςκευτικζσ διαφορζσ είναι λόγοι που μποροφν να
διχάςουν τουσ ανκρϊπουσ. Για να δϊςουμε ζνα παράδειγμα, θ ιςλαμοφοβία, περιγράφει
τθν παράλογθ εχκρότθτα, τον φόβο ι το μίςοσ για το Λςλάμ, τουσ Μουςουλμάνουσ και τον
ιςλαμικό πολιτιςμό προκαλεί φαινόμενα ενεργϊν διακρίςεων εναντίον αυτϊν των ομάδων ι
ατόμων μζςα ςε αυτζσ. Θ ιςλαμοφοβία ςτθν Ευρϊπθ εκδθλϊνεται μζςω ατομικϊν ςτάςεων
και ςυμπεριφορϊν, κακϊσ και των πολιτικϊν και πρακτικϊν των οργανϊςεων και των
κεςμϊν. Οι δυςμενείσ αντιλιψεισ για τουσ Μουςουλμάνουσ αυξάνονται δραματικά, όπωσ
δείχνει ςαφϊσ το παρακάτω ςχιμα 2.
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Σχιμα 2. Απόψεισ για τουσ μουςουλμάνουσ ςτθν Ευρϊπθ.

Αυτόσ ο αρνθτικόσ τρόποσ κεϊρθςθσ τθσ πολυπολιτιςμικότθτασ επθρεάηει, ειδικά τισ νζεσ
γενιζσ που προςελκφονται από λαϊκιςτικά και ριηοςπαςτικά μθνφματα. Μια άλλθ πρόςφατθ
ζρευνα (Είναι οι νζοι δεκτικοί ςε λαϊκίςτικζσ και ριηοςπαςτικζσ δεξιζσ πολιτικζσ ατηζντεσ;
Μετατρζποντασ τισ Αποδείξεισ ςε Ρολιτικι MYPLACE Ρολιτικό Φόρουμ, Βρυξζλλεσ τον
Νοζμβριο του 2014 (Pilkington University of Manchester, 2014) δείχνει ότι:
-

Τα κινιματα που είναι ελκυςτικά για τθ νεολαία δεν είναι κεμελιωδϊσ

αντιδθμοκρατικά·
-

Ωςτόςο, θ απογοιτευςθ με τθν πολιτικι επικρατοφςα τάςθ μπορεί να ςθμαίνει ότι

αυτά τα κινιματα ενδζχεται να μθν επιδιϊξουν εκλογικι οδό·
-

Ο αποκλειςμόσ από τθν πολιτικι ςφαίρα μπορεί να είναι θ αιτία τθσ μθ εξεφρεςθσ

λφςθσ ςτο πρόβλθμα.
Κοινωνικά προςανατολιςμζνα προλθπτικά εργαλεία υποκζτουν:
-

Το πρόβλθμα είναι οι «ρατςιςτικζσ» ςυμπεριφορζσ που βαςίηονται ςτθν άγνοια και
επιλφονται μζςω τθσ εκπαίδευςθσ·
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-

Απαιτοφνται διαφορετικζσ προςεγγίςεισ για τουσ «κανονικοφσ» νζουσ και εκείνουσ με
εξτρεμιςτικζσ απόψεισ.

Αποδεικτικά ςτοιχεία από το MYPLACE κζτουν τα πιο πάνω ωσ προβλθματικι
προτείνοντασ:
-

Οι «ςτόχοι» τθσ εκπαίδευςθσ ςυχνά κεωροφν τουσ εαυτοφσ τουσ ςυνειδθτά «όχι
ρατςιςτζσ».

-

Υπάρχει ζνα ςυνεχζσ ςτισ ςτάςεισ, αντί για μια απότομθ διακοπι, μεταξφ των
"απλϊν" νζων και εκείνων που αςχολοφνται ενεργά με λαϊκίςτικά/ριηοςπαςτικά δεξιά
κινιματα.

Σε γενικζσ γραμμζσ, μποροφμε να ςυμπεράνουμε ότι ο λαϊκιςμόσ και ο ακροδεξιόσ
ριηοςπαςτιςμόσ είναι πολφ ελκυςτικοί για τουσ νζουσ. Αλλά οι ζρευνεσ δείχνουν επίςθσ ότι
μποροφμε να δράςουμε ςε εκπαιδευτικό επίπεδο προτείνοντασ μια κριτικι προςζγγιςθ που
μπορεί να καταπολεμιςει τισ ψεφτικεσ νζεσ και ριηοςπαςτικζσ κζςεισ.
Θ ζρευνα δείχνει επίςθσ ότι περίπου το 60% του νεαροφ πλθκυςμοφ αποδίδει τθν ευκφνθ
για το οικονομικό ςοκ ςτουσ ιςλαμιςτζσ μετανάςτεσ.
Τα τελευταία χρόνια, θ ιςλαμοφοβία ζχει τροφοδοτθκεί από τθν ανθςυχία του κοινοφ για
τθ μετανάςτευςθ και τθν ενςωμάτωςθ των μουςουλμανικϊν μειονοτιτων ςτουσ
πλειοψθφοφντεσ πολιτιςμοφσ ςτθν Ευρϊπθ. Αυτζσ οι εντάςεισ ζχουν επιδεινωκεί από τον
απόθχο τθσ ανόδου των λαϊκιςτϊν εκνικιςτϊν πολιτικϊν. Ζχουν επίςθσ επιδεινωκεί από
τρομοκρατικζσ επικζςεισ υψθλοφ προφίλ που πραγματοποιικθκαν από Μουςουλμάνουσ
εξτρεμιςτζσ.
Ρράγματι, οι άνκρωποι ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ γενικά επιβεβαιϊνουν ότι ζχουν
κρθςκευτικι ι πνευματικι αναφορά, ενϊ οι αξίεσ που εμπνζονται από τισ κρθςκευτικζσ
πεποικιςεισ εξακολουκοφν να κεωροφνται πολφ ςθμαντικζσ για τθν εκπαίδευςθ τθσ
νεολαίασ.
Θ πρόςφατθ ζκκεςθ Eurydice ςχετικά με τθν ζνταξθ των μεταναςτϊν (2019) δείχνει ότι τα
κράτθ μζλθ πρζπει να καταβάλουν ςθμαντικότερεσ προςπάκειεσ για τθ δθμιουργία ενόσ
κετικοφ χϊρου μάκθςθσ, απαλλαγμζνου από διακρίςεισ και εμπόδια. Για να γίνει αυτό, οι
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κρθςκείεσ μποροφν να αποτελζςουν μια πολφ ιςχυρι βοικεια, αν ειδικά ςτθ Δευτεροβάκμια
Εκπαίδευςθ, κα μπορζςουμε να καταπολεμιςουμε τθ ριηοςπαςτικι και λαϊκίςτικι
προςζγγιςθ, που προτείνουν οι ξενοφοβικζσ ομάδεσ και τα εξτρεμιςτικά πολιτικά κινιματα.
Για το λόγο αυτό, το ζργο LIFE ςκοπεφει να ανεβάςει τθν κλίμακα και να υιοκετιςει μια
διεπιςτθμονικι προςζγγιςθ τόςο ςτισ ζννοιεσ, όςο και τθν αμοιβαία ςχζςθ τουσ,
προκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ εισ βάκοσ κατανόθςθ τθσ πνευματικότθτασ και του
κρθςκευτικοφ ςυνόλου αξιϊν. Το καινοτόμο χαρακτθριςτικό του LIFE TWO ζργου είναι ότι
χρθςιμοποιεί τθ κρθςκευτικι παράδοςθ ωσ χριςιμο διερευνθτικό εργαλείο για να
αναλφςουμε και να κατανοιςουμε, αφενόσ, πϊσ αυξάνονται οι διαφορετικζσ μορφζσ
εξτρεμιςμοφ και καλλιεργοφνται από λαϊκίςτικζσ απόψεισ που χαρακτθρίηουν τισ ςθμερινζσ
πολιτικζσ και, αφετζρου, πϊσ οι εξτρεμιςτζσ χρθςιμοποιοφν τθ λαϊκίςτικι ρθτορικι ωσ
εργαλείο ενίςχυςθσ και διάδοςθσ των κζςεων τουσ. Χρθςιμοποιϊντασ τθ Διερευνθτικι
Μζκοδο και προςζγγιςθ, το LIFE TWO κα δϊςει ςτουσ μακθτζσ και ςτουσ δαςκάλουσ ζνα
εκπαιδευτικό εργαλείο που δεν απευκφνεται ςτθν «αποδοχι» άλλων κρθςκειϊν ωσ
αναπόφευκτο γεγονόσ, αλλά ωσ κρίςιμο πόρο για τθν καλφτερθ κατανόθςθ του κόςμου όπου
ηουν και τθν ερμθνεία τθσ κοινωνίασ τουσ.
Το LIFE TWO ςκοπεφει να προτείνει μια ανταφιγθςθ βαςιςμζνθ ςτθν προςζγγιςθ τθσ
κριτικισ ςκζψθσ. Θ διερευνθτικι διαδικαςία τθσ νόθςθσ οδθγεί τουσ μακθτζσ να μθν
αποδζχονται το ςφνολο των αξιϊν που προτείνουν οι κρθςκείεσ όπωσ είναι, επειδι
μεταδίδονται από τθν παράδοςθ, αλλά να τισ φιλτράρουν μζςω μιασ κριτικισ διαδικαςίασ
ϊςτε να τισ μεταςχθματίςουν ςε προςωπικζσ πεποικιςεισ και ιδζεσ. Θ ανταφιγθςθ
βαςίηεται ςτθν ανάλυςθ των ψευδϊν κζςεων και των εφκολων μθνυμάτων που προτείνουν
οι ριηοςπάςτεσ λαϊκιςτζσ, προκειμζνου να δθμιουργθκοφν κετικζσ ςκζψεισ και προςωπικζσ
προςεγγίςεισ.
Θ προοπτικι του ζργου LIFE TWO είναι ότι τα πολυπλθκι και ξενοφοβικά μθνφματα
παρζχουν μια απλοϊκι και πολφ ελκυςτικι αλλά κριτικι αφιγθςθ. Αυτό ιςχφει ιδιαίτερα για
τισ νζεσ γενιζσ, οι οποίεσ γεννιοφνται και μεγαλϊνουν ςε ζναν ολοζνα και πιο
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ψθφιοποιθμζνο κόςμο που επθρεάηει "όλεσ τισ ςφαίρεσ τθσ ηωισ τουσ" 1. Ταυτόχρονα, οι
ψθφιακζσ γενιζσ είναι αυτζσ που υφίςτανται κυρίωσ τισ ςυνζπειεσ τθσ παγκόςμιασ
χρθματοπιςτωτικισ κρίςθσ: διαφορετικζσ κατθγορίεσ νζων είναι απογοθτευμζνοι για τισ
μελλοντικζσ τουσ προοπτικζσ και γοθτεφονται εφκολα από τθ ριηοςπαςτικι και ξενοφοβικι
ρθτορικι. Σφμφωνα με τθ Eurostat (2019), 25.1% των νζων ςτθν ΕΕ θλικίασ μεταξφ 16-29
ετϊν κινδυνεφουν να πζςουν ςε πολιτιςμικι φτϊχεια2 (Lewis, 1959). Μεταξφ των εφιβων
επικρατεί ςυχνά μια αίςκθςθ δυςπιςτίασ ςτα κεςμικά όργανα τθσ ΕΕ, κοινωνικισ
αποδζςμευςθσ και ζλλειψθσ ενεργοφ ςυμμετοχισ ςτθν πολιτικι ηωι. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι
οι μεγαλφτεροι απζχοντεσ ςτισ προθγοφμενεσ ευρωεκλογζσ ιταν νζοι θλικίασ μεταξφ 18 και
24 ετϊν, εκ των οποίων το 72,2% δεν ψιφιςε. Ραράλλθλα, ςφμφωνα με πολλζσ πθγζσ του
ψθφίςματοσ 2103 (Κοινοβουλευτικι Συνζλευςθ, 2016) οι νζοι, ςυμπεριλαμβανομζνων
πολλϊν ανθλίκων, είναι ευαίςκθτοι ςτον ιδεολογικό λόγο και τθν προφανι «αίςκθςθ
κοινωνικοφ ςκοποφ» που τουσ προςφζρουν οι ριηοςπαςτικζσ οργανϊςεισ (Κοινοβουλευτικι
Συνζλευςθ, 2016).
Το ςχολείο ζχει μια μεγάλθ ευκαιρία να ςυμβάλει ςτθν οικοδόμθςθ τθσ ταυτότθτασ των
μακθτϊν, που ηουν ςε προςωπικι αγωνία, λαμβάνοντασ επίςθσ υπόψθ τθν ιδιαίτερθ ψυχικι
κατάςταςθ που δθμιουργείται φυςικά από τθν εφθβεία.
Σε διάφορεσ μελζτεσ που απευκφνονται ςτθ γνωςτικι κατάςταςθ τθσ εφθβείασ, αυτό που
ορίηεται ωσ «ρίςκο» ςε ζνα εκπαιδευτικό πλαίςιο (όπωσ θ υποβολι μιασ ανοιχτισ ερϊτθςθσ
ςτθν τάξθ ι θ παροχι μιασ απάντθςθσ που υπερβαίνει τισ πλθροφορίεσ ςτα εγχειρίδια)
κεωρείται πολφ κετικι για τθ δθμιουργία βαςικϊν δεξιοτιτων που επιτρζπουν τθν πρόοδο
και τθ δθμιουργικότθτα. Αν και οριςμζνοι μακθτζσ μζςω τθσ ανάλθψθσ κινδφνων μποροφν
να επιτφχουν ςπουδαία πράγματα, πολλοί ανθςυχοφν για τθν ανάλθψθ κινδφνων ςτο
πλαίςιο τθσ μάκθςθσ3 (Blakemore, 2014).

1

According to UNICEF State of the World’s Children 2017 Report, 71% of youth are online, compared to 48% of
the total population (UNICEF, 2017)
2

The theory of a “culture of poverty” was created by the anthropologist Oscar Lewis in 1959. The culture of
poverty theory states that living in conditions of pervasive poverty will lead to the development of a culture or
subculture adapted to those conditions. (LEWIS, 1959)
3

Sarah-Jayne Blakemore, Professor of Cognitive Neuroscience at UCL, 2014
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Θ προςζγγιςθ LIFE TWO αξιοποιεί τθ Διερευνθτικι Μζκοδο που προωκεί τθν ανάλθψθ
ρίςκων ςε αυτι τθν θλικιακι ομάδα που αντιπροςωπεφεται από μια ςυηιτθςθ ςχετικά με τισ
αξίεσ των κρθςκειϊν, και ειδικότερα ςχετικά με τισ κοινζσ αξίεσ ςτισ οποίεσ βαςίηεται θ
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Μια κριτικι ςυηιτθςθ ςχετικά με αυτζσ τισ κοινζσ αξίεσ λειτουργεί ωσ
εμπόδιο κατά τθσ ξενοφοβίασ και του ριηοςπαςτικοφ λαϊκιςμοφ και αντικατοπτρίηει ςτθν
πραγματικότθτα τισ αλλαγζσ του εγκεφάλου που παρζχουν μια εξαιρετικι ευκαιρία για
εκπαίδευςθ και κοινωνικι ανάπτυξθ.
Θ εφθβεία είναι μια εποχι ευκαιρίασ για τθν εκμάκθςθ νζων δεξιοτιτων και τθ
ςφυρθλιςτικι ταυτότθτα ενόσ ενιλικα. Θ ζρευνα για τθν ανάπτυξθ του εγκεφάλου ςτθν
εφθβεία μπορεί να ζχει επιπτϊςεισ ςτο «πότε να διδάξουμε τι» και κα μποροφςε να
ενθμερϊςει τόςο το ςχεδιαςμό του προγράμματοσ ςπουδϊν, όςο και τθ διδακτικι πρακτικι
με ςτόχο να διαςφαλιςτεί ότι οι δραςτθριότθτεσ ςτθν τάξθ εκμεταλλεφονται περιόδουσ
νευρικισ πλαςτικότθτασ που διευκολφνουν τθ μζγιςτθ μάκθςθ. Το LIFE TWO ςκοπεφει να
βοθκιςει τουσ νζουσ να αναηθτιςουν μια αίςκθςθ ςκοποφ, ςε μια εποχι όπου οι ζφθβοι
είναι πιο πικανό να προςελκφονται από ριηοςπαςτικζσ και ξενοφοβικζσ ιδζεσ και κινιματα
διαφορετικϊν τφπων. Είναι ςθμαντικό να επικεντρωκοφμε ςτθν υλοποίθςθ μιασ
εκπαιδευτικισ ςτρατθγικισ με ςυγκεκριμζνεσ πτυχζσ επικοινωνίασ που προςφζρουν κρίςιμα
εργαλεία για τθν αποδόμθςθ του λαϊκίςτικοφ λόγου και τθ δθμιουργία εναλλακτικϊν λφςεων
αντί τθσ εξτρεμιςτικισ προπαγάνδασ ι/και των εξτρεμιςτικϊν ιδεϊν. Ο νεαρόσ πλθκυςμόσ,
ιδιαίτερα κατά τθ διάρκεια των φάςεων τθσ ενθλικίωςθσ και τθσ εφθβείασ, κακϊσ είναι πιο
ανοιχτόσ και ανταποκρίνεται ςε διάφορεσ επιρροζσ. Είναι γνωςτό ότι θ εκτεταμζνθ χριςθ
των μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ, ςε ςυνδυαςμό με τθν εκμετάλλευςθ των κοινωνικϊν
πλατφορμϊν, ςυμβάλλει ευρζωσ ςτθν επιτυχία τθσ λαϊκίςτικισ αφιγθςθσ μεταξφ μακθτϊν
και εφιβων, μελλοντικϊν ψθφοφόρων και πρωταγωνιςτϊν του πολιτιςτικοφ διαλόγου. Οι
λαϊκιςτζσ ακτιβιςτζσ υιοκετοφν ολοζνα και περιςςότερο τθ διεκνι προοπτικι: ςε αυτό το
πλαίςιο, οι κεωρίεσ και οι μζκοδοι τθσ Ανάλυςθσ Κριτικοφ Λόγου (AΚΛ) κα βοθκιςουν ςτθν
αποδόμθςθ λαϊκίςτικϊν και εξτρεμιςτικϊν αφθγιςεων. Θ ΑΚΛ είναι από μόνθ τθσ μια
διεπιςτθμονικι προςζγγιςθ ςτθ μελζτθ του λόγου που αντλεί τόςο από τθ γλωςςικι κεωρία,
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όςο και από τθν κοινωνικι κεωρία. Σε αυτό το κεωρθτικό πλαίςιο, θ γλϊςςα κεωρείται ωσ
μια μορφι κοινωνικισ πρακτικισ.
Το ζργο αυτό αποτελεί επίςθσ ζναν τρόπο να προτακεί μια διδακτικι προςζγγιςθ, πιο
κοντά ςτισ προςδοκίεσ και ςτο μακθςιακό ςτυλ τθσ ομάδασ-ςτόχου. Για τον λόγο αυτό, το
LIFE TWO ςκοπεφει να αναπτφξει μια μζκοδο παιχνιδιοφ ρόλων, για να ενιςχφςει τθ
ςυηιτθςθ ςχετικά με τθν κριτικι ςκζψθ που αφορά ςτον

να ζχει βακιά γνϊςθ των

κρθςκευτικϊν διαπολιτιςμικϊν διαςτάςεων. Το παιχνίδι ρόλων είναι μια δραςτθριότθτα που
οδθγεί τουσ μακθτζσ να διερευνιςουν με δθμιουργικότθτα και περιζργεια άλλουσ κόςμουσ
πνευματικϊν διαςτάςεων, αςκϊντασ με διαςκζδαςθ και ενδιαφζρον τθ ςυνάντθςθ μεταξφ
διαφορετικϊν πολιτιςμϊν και πνευματικότθτασ.

Tο Παιδαγωγικό και Διδακτικό Συμμετοχικό Μοντζλο Διδαςκαλίασ &
Μάκθςθσ

Διδακτικζσ αξίεσ
Οι εκπαιδευτικοί αςχολοφνται με τισ διδακτικζσ αξίεσ με διαφορετικοφσ τρόπουσ τον
τελευταίο καιρό. Θ ςυηιτθςθ επικεντρϊνεται ςτθν ζμφαςθ που καλοφνται να δϊςουν τα
ςχολεία για να πραγματϊςουν τθν προϊκθςθ των κοινϊν αξιϊν. Για οριςμζνουσ ςυγγραφείσ
και υπεφκυνουσ χάραξθσ πολιτικισ, οι εκπαιδευτικοί δεν ζχουν δϊςει αρκετι προςοχι ςτθν
παιδαγωγικι αποςτολι τθσ εκπαίδευςθσ, αλλά προςελκφονται από ςυγκεκριμζνα κζματα και
όχι από το ςχολείο ωσ κοινότθτα πολιτϊν.
Μετά τθ δεκαετία του 1990, θ ςυηιτθςθ χαρακτθρίςτθκε από μια επιβεβαιωμζνθ
αποψίλωςθ των κακιερωμζνων και προθγουμζνωσ ςυνεκτικϊν αξιϊν ςτισ δυτικζσ κοινωνίεσ,
ςυνοδευόμενθ από τθν ιδζα ότι τα ςχολεία είχαν τον ρόλο να διδάςκουν τα πολιτικά
δικαιϊματα και τθν αγωγι του πολίτθ, αλλά όχι απαραίτθτα αξίεσ που ςχετίηονται με τθν
θκικι διάςταςθ κάποιου πράγματοσ ι δράςθσ.
Ζνα καλό παράδειγμα αυτισ τθσ ςυηιτθςθσ προζρχεται από τισ ΘΡΑ. Το 2012, θ Josephson
Report Card για τθν Θκικι τθσ Αμερικάνικθσ Νεολαίασ (Ethics of American Youth), διλωςε ότι
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ιταν δυνατι θ αποκάλυψθ «μιασ πιεςτικισ ανάγκθσ ενςωμάτωςθσ ςτοιχείων εκπαίδευςθσ
χαρακτιρων ςτα προγράμματα ςπουδϊν του δθμόςιου ςχολείου τθσ χϊρασ». Με βάςθ τα
αποτελζςματα τθσ Ζκκεςθσ, ιταν αρκετά ςφνθκεσ μεταξφ των μακθτϊν να πιςτεφουν ότι
ακόμα και αν περιλαμβάνει εξαπάτθςθ, είναι ςωςτό να απειλοφν ι να χτυποφν κάποιον όταν
κυμϊνουν ι όταν για να επιτφχουν τον ςτόχο τουσ. Ζνα ςχετικό ποςοςτό μακθτϊν ζδειξε ότι
θ ςωματικι βία είναι ζνα μεγάλο πρόβλθμα ςτα ςχολεία τουσ (Josephson, 2012).
Μελζτεσ δείχνουν πϊσ οι ζφθβοι αναπτφςςουν τθ ςτάςθ τουσ απζναντι ςτθν κοινωνικι
ςυμμετοχι χρθςιμοποιϊντασ τισ κοινωνικζσ αλλθλεπιδράςεισ τουσ. Σε αυτό το πλαίςιο, τα
ςχολεία μποροφν να διαδραματίςουν ρόλο τόνωςθσ δθμιουργϊντασ ζνα κατάλλθλο κλίμα
ςτο οποίο οι μακθτζσ είναι πρόκυμοι και ικανοί να αλλθλοεπιδροφν και να ςυηθτοφν
κοινωνικά ηθτιματα, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ςυηιτθςθσ για τθν πνευματικι και
κρθςκευτικι διάςταςθ.
Σε γενικζσ γραμμζσ, θ πνευματικι διάςταςθ κεωρείται πολφ προςωπικι και, ακόμθ και ςε
εκείνεσ τισ χϊρεσ με ςυγκεκριμζνεσ κρθςκευτικζσ διδακτικζσ προςεγγίςεισ, θ ςυηιτθςθ
αφορά ςυχνά τισ εξωτερικζσ πτυχζσ των κρθςκειϊν. Το παρόν Εγχειρίδιο εξετάηει τθ
ςυηιτθςθ ςχετικά με τισ προςωπικζσ απόψεισ που ςχετίηονται με τθ κρθςκευτικι και
πνευματικι διάςταςθ ωσ μζροσ τθσ προςωπικότθτασ των μακθτϊν, πϊσ πρζπει να λθφκεί
υπόψθ και πϊσ μπορεί να ςυηθτθκεί και να αντιμετωπιςτεί ςε μια εμπλουτιςτικι και
διερευνθτικι δραςτθριότθτα ςτθν τάξθ. Το προτεινόμενο ςυμμετοχικό Μοντζλο ζχει ωσ εξισ
ςτόχο: Κεωρϊντασ τθ διδαςκαλία και τθ μάκθςθ τθσ κρθςκείασ ωσ μια πολφ μεγάλθ
ευκαιρία να ςυηθτιςουμε μαηί τισ ρίηεσ τθσ προςωπικότθτασ των μακθτϊν και ίςωσ να
ανακαλφψουμε ότι όλεσ οι κρθςκείεσ ξεκινοφν από τισ ίδιεσ ανάγκεσ και ερωτιματα,
δίνοντασ διαφορετικζσ απαντιςεισ που εξαρτϊνται από τθ γεωγραφικι και κοινωνικι
περιοχι ςτθν οποία ζχουν τεκεί.
Αυτό μπορεί επίςθσ να ςυμβάλει ςτθ δθμιουργία μιασ διάςταςθσ τθσ πολιτότθτασ που
απευκφνεται ςε διαφορετικζσ κοινωνικζσ, πολιτιςτικζσ και πολιτικζσ πρακτικζσ. Θ άςκθςθ
ςτο ςχολείο τθσ ιδζασ μιασ ελεφκερθσ ςυηιτθςθσ για τθ κρθςκεία ταιριάηει με τθν ιδζα τθσ
εκπαίδευςθσ για τθ δθμοκρατία που υποςτθρίηεται ζντονα από τον John Dewey. Ρρότεινε
ζναν «δθμοκρατικό τρόπο ηωισ», τθ δθμοκρατία ωσ τρόπο ηωισ. Θ ανάπτυξθ τθσ πολιτότθτασ
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αφορά τισ γνϊςεισ, τισ δεξιότθτεσ και τισ ςτάςεισ (αξίεσ) και ο ςυνδυαςμόσ αυτϊν των
ςτοιχείων ςυχνά αναφζρεται ωσ ικανότθτεσ. Οι γνϊςεισ και οι δεξιότθτεσ είναι ςθμαντικζσ.
Για να ανκίςει μια δθμοκρατικι κοινωνία, είναι απαραίτθτο να γνωρίηουμε για τθ
δθμοκρατία, να ζχουμε τισ ικανότθτεσ να ενεργοφμε δθμοκρατικά 4 (Veugelers, 2010).
Ωςτόςο, αυτό που είναι ηωτικισ ςθμαςίασ είναι οι αξίεσ και θ βοφλθςθ να
ςυμπεριφερόμαςτε δθμοκρατικά (Schon, 1963). Σφμφωνα με πολλζσ κοινωνιολογικζσ
αναλφςεισ, οι πραγματικζσ κοινωνίεσ χρειάηονται πολίτεσ που είναι ευζλικτοι και
ανακλαςτικοί. Ο ςυγγραφζασ Donald Schon (1963) υποςτθρίηει ότι τα κοινωνικά ςυςτιματα
πρζπει να μάκουν να γίνονται ικανά να μεταςχθματιςτοφν χωρίσ ανυπόφορθ αναςτάτωςθ.
Με αυτι τθν ζννοια, ο "δυναμικόσ ςυντθρθτιςμόσ" διαδραματίηει ςθμαντικό ρόλο 5. Εάν το
ςχολείο είναι ζνα «ςφςτθμα μάκθςθσ», πρζπει να είναι ζνα ςφςτθμα ςτο οποίο ο δυναμικόσ
ςυντθρθτιςμόσ λειτουργεί ςε τζτοιο επίπεδο και με τζτοιο τρόπο ϊςτε να επιτρζπει τθν
αλλαγι του κράτουσ χωρίσ να αποτελεί ανυπόφορθ απειλι για τισ βαςικζσ λειτουργίεσ που
εκπλθρϊνει το ςφςτθμα για τον εαυτό του. Ο Schon (1963) προτείνει ότι θ δραςτθριότθτα
προσ ζνα ςφςτθμα μάκθςθσ είναι, αναγκαςτικά, «μια διαδικαςία ξεψαχνιςτικι και
επαγωγικι για τθν οποία δεν υπάρχει επαρκισ κεωρθτικι βάςθ» (όπ.π.).

Ζνα μοντζλο διδαςκαλίασ και μάκθςθσ τθσ κρθςκείασ ωσ «κοινωνικισ ικανότθτασ»
Το Ραιδαγωγικό και Διδακτικό Συμμετοχικό Μοντζλο Διδαςκαλίασ και Μάκθςθσ (ΡΔ&Σ)
ςκοπεφει να ςυμβάλει ςτθ διδαςκαλία (και μάκθςθ) κρθςκειϊν ςτουσ πραγματικοφσ
χρόνουσ και ςτα ςχολεία δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τθν
προςζγγιςθ που προτείνεται από τθ κεωρία γνωςτι ωσ Κονςτρουκτιβιςμόσ, μια καινοτόμο
φιλοςοφία γνϊςθσ, μάκθςθσ και ανάκεςθσ νοιματοσ ςτον κόςμο και τα φαινόμενα που
ςχετίηονται με αυτό. Σε γενικζσ πλθροφορίεσ, οι κονςτρουκτιβιςτικζσ προςεγγίςεισ και οι
εκπαιδευτικζσ ςτρατθγικζσ κεωροφνται ότι βαςίηονται ςτθ κζςθ των μακθτϊν ςτθ
μακθςιακι διαδικαςία: θ φπαρξθ ςε κεντρικι κζςθ επιτρζπει μεγαλφτερθ αλλθλεπίδραςθ με

4

Dewey, J. (1888). The Ethics of Democracy. In Dewey, J. The Early Works,vol. 1. Carbondale and Edwardsville:
SIUP.
5

Schon, D.: 1963, The Displacement of Concepts, Tavistock, London.

14

Learning Manual

το αντίςτοιχο περιβάλλον τουσ. Δεν είναι αυτό το εγχειρίδιο ο χϊροσ για να μελετιςουμε και
να αναλφςουμε τθ ςθμαςιολογικι ζννοια του όρου «κονςτρουκτιβιςμόσ» και τισ ςυνζπειζσ
του ςτθν εκπαίδευςθ. για τισ επιδράςεισ και για μια βακφτερθ ιδζα για τθ κεωρία δείτε τισ
ενδείξεισ που παρουςιάηονται ςτθ βιβλιογραφία.
Θ εφαρμογι του μοντζλου ΡΔ&Σ ακολουκεί τθν ιδζα ότι θ γνϊςθ είναι ο τελικόσ ςτόχοσ
μιασ προςωπικισ και, κοινοτικισ ζρευνασ που απευκφνεται ςτθ δθμιουργία γνϊςθσ και
νοιματοσ από τθν εμπειρία.
Θ κονςτρουκτιβιςτικι τάξθ είναι το φυςικό μζροσ για τθν πρόταςθ του πϊσ να μάκεισ τθ
κρθςκεία, επειδι το επίκεντρο τθσ εκπαίδευςθσ τείνει να μετατοπίηεται από τον δάςκαλο
ςτουσ μακθτζσ. Από αυτι τθν άποψθ, το ςχολείο δεν αφοράσ ςε μια προςπάκεια
διδαςκαλίασ που γίνεται από τον ειδικό που προτείνει τθ γνϊςθ ςε πακθτικοφσ μακθτζσ, οι
οποίοι περιμζνουν να γεμίςουν με γνϊςεισ. Σε αυτό το μοντζλο, οι μακθτζσ καλοφνται να
ςυμμετάςχουν ενεργά ςτθ δικι τουσ διαδικαςία μάκθςθσ.
Στθν κονςτρουκτιβιςτικι τάξθ, θ τάξθ είναι μια κοινότθτα όπου όλοι οι ςυμμετζχοντεσ
κεωροφν τθ γνϊςθ ωσ μια δυναμικι, ςυνεχϊσ μεταβαλλόμενθ άποψθ του κόςμου ςτον
οποίο ηοφμε και τθν ικανότθτα να εκτείνουμε και να εξερευνοφμε με επιτυχία αυτι τθν
άποψθ - όχι ωσ αδρανι φακτοειδι που πρζπει να απομνθμονευκοφν.
Το Μοντζλο ςκοπεφει να αναλφςει και να υλοποιιςει τθ Μοντεςςοριανι ιδζα τθσ
μάκθςθσ ωσ ζρευνασ και ανακάλυψθσ, θ οποία χρειάηεται ζνα ςυγκεκριμζνο μακθςιακό
περιβάλλον. Δεδομζνου ότι ο κονςτρουκτιβιςμόσ επικεντρϊνεται ςτθν ικανότθτα των
μακθτϊν να επιλφουν πραγματικά προβλιματα, όχι μόνο ενκαρρφνει τον εκπαιδευόμενο να
καταλιξει ςε μια μοναδικι λφςθ, αλλά δίνει επίςθσ ιδιαίτερθ προςοχι ςτθ διαδικαςία
επίτευξθσ τθσ λφςθσ. Με αυτόν τον τρόπο τα προβλιματα που ςχετίηονται με τα κφρια
ηθτιματα τθσ ανκρωπότθτασ πρζπει να κεωροφνται ωσ «πραγματικά προβλιματα ηωισ»,
δεδομζνου ότι ςχετίηονται με τθ κζςθ των ανκρϊπων ςτον κόςμο. Οι δραςτθριότθτεσ είναι
προςανατολιςμζνεσ ςτα προβλιματα που κεωροφνται ςυμφραηόμενα, ςχετικά και
παρουςιάηουν μεγάλο ενδιαφζρον για τουσ εκπαιδευόμενουσ. Οι μακθτζσ μποροφν να
επιλζξουν ζνα πρόβλθμα μόνοι τουσ ι ο δάςκαλοσ μπορεί να καταςκευάςει ζνα για αυτοφσ.
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Σφμφωνα με πολλοφσ ςυγγραφείσ, θ κονςτρουκτιβιςτικι ιδζα τθσ μάκθςθσ εξετάηει
προθγοφμενεσ γνϊςεισ. Αυτό ςθμαίνει ότι θ προςζγγιςθ του διαμεςολαβθτι παρζχει τισ
ικανότθτεσ για τθν ενίςχυςθ και τθν προϊκθςθ τθσ ςυηιτθςθσ, όπου θ γνϊςθ είναι το
αποτζλεςμα μιασ ανακάλυψθσ. Εάν θ προθγοφμενθ γνϊςθ πρόκειται να κεωρθκεί μθ
επιςτθμονικά ορκι, θ εκ νζου ανάλυςθ του περιεχομζνου και, ο κακοριςμόσ νζων
προοπτικϊν είναι κακικον του μακθτι. Ζνασ από τουσ δθμιουργοφσ τθσ κεωρίασ που
ορίηεται ωσ «ριηοςπαςτικόσ κονςτρουκτιβιςμόσ» βακιά επθρεαςμζνοσ από τισ κεωρίεσ του
Piaget, προτείνει να ςπάςουμε τισ ςυμβάςεισ για να αναπτφξουμε μια κεωρία γνϊςθσ ςτθν
οποία θ γνϊςθ δεν αντικατοπτρίηει μια αντικειμενικι, οντολογικι πραγματικότθτα, αλλά
αποκλειςτικά μια τάξθ και οργάνωςθ ενόσ κόςμου που αποτελείται από τθν εμπειρία μασ»6
(von Glaserfeld, 1995) .
Στο βιβλίο του «ιηοςπαςτικόσ Κονςτρουκτιβιςμόσ: Ζνασ τρόποσ γνϊςθσ και μάκθςθσ», ο
Von Glaserfeld (1995) δθλϊνει ότι «Για τον κονςτρουκτιβιςτι, οι ζννοιεσ, τα μοντζλα, οι
κεωρίεσ κ.ο.κ. είναι βιϊςιμεσ εάν αποδειχκοφν επαρκείσ ςτα πλαίςια ςτα οποία
δθμιουργικθκαν». Αυτι θ άποψθ πθγάηει από μια ιδεολογία ότι θ γνϊςθ και θ
πραγματικότθτα δεν ζχουν αντικειμενικι ι απόλυτθ αξία. Θ πραγματικότθτα είναι άγνωςτθ
και μπορεί να ερμθνευκεί μόνο από τον γνϊςτθ, και τότε μπορεί να πάψει να είναι θ
πραγματικότθτα. Ωσ εκ τοφτου, θ τεχνογνωςία ερμθνεφει και καταςκευάηει μια
πραγματικότθτα βαςιςμζνθ ςτισ εμπειρίεσ και τισ αλλθλεπιδράςεισ τθσ με το περιβάλλον
(όπ.π.).
Από λειτουργικι και παιδαγωγικι άποψθ, ο κονςτρουκτιβιςμόσ μπορεί να οριςτεί ωσ
προςζγγιςθ ι ςτρατθγικι για τθ δθμιουργία ενόσ μακθςιακοφ περιβάλλοντοσ ι για τθν
οργάνωςθ ενόσ περιβάλλοντοσ όπου οι εκπαιδευόμενοι επιλφουν προβλιματα που
βρίςκονται ςε προςωπικά ςυναφι πλαίςια, θ εμπειρία των οποίων τουσ βοθκά να
οικοδομιςουν νζεσ γνϊςεισ. Επιπροςκζτωσ, θ επίλυςθ προβλθμάτων αυτισ τθσ διαδικαςίασ
ςτθν περίπτωςθ των κρθςκειϊν μπορεί να οριςτεί ωσ διερεφνθςθ. Θ εμπειρία ςτον
κακοριςμό και τθν ανάλυςθ απαντιςεων, των οποίων θ φφςθ δεν βρίςκεται ςτον κόςμο τθσ
6

von Glasersfeld, E. (1995). Radical constructivism: A way of knowing and learning. London and Washington DC:
The Falmer Press
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λογικισ, αποτελεί μζροσ του προςωπικοφ ςυνόλου γνϊςεων που προζρχεται από
διαφορετικζσ εμπειρίεσ και κοινωνικζσ ςχζςεισ μεταξφ των οποίων το πιο ςχετικό είναι το
οικείο πλαίςιο. Για τουσ λόγουσ αυτοφσ, θ ικανότθτα διερεφνθςθσ και επίλυςθσ
προβλθμάτων, θ οποία απαιτεί ςυγκεκριμζνθ φιλοςοφικι και πνευματικι διάςταςθ, ςτο
ςυγκεκριμζνο πλαίςιο είναι αυτό που ςυνιςτά τθ μάκθςθ μαηί με τθ γνϊςθ που ςχετίηεται με
τθ βακφτερθ κατανόθςθ άλλων κρθςκειϊν. Είναι επίςθσ θ ςτάςθ να ςυηθτάμε με ομότιμουσ
που εμπλζκονται ςε άλλα πλαίςια. Θ προφανισ απουςία ενόσ ςυγκεκριμζνου μακθςιακοφ
ςτόχου ι μιασ ενιαίασ ςωςτισ λφςθσ, θ ανάγκθ ςυνεργαςίασ με άλλουσ ανκρϊπινουσ πόρουσ
και, θ λιψθ ςυγκεκριμζνθσ ι γενικισ κατεφκυνςθσ και κακοδιγθςθσ από ζναν
διαμεςολαβθτι είναι αυτό που κακορίηει αυτι τθν προςζγγιςθ ωσ κονςτρουκτιβιςτικι.
Πντασ αρκετά προφανζσ ότι δίνεται ςχετικι ζμφαςθ ςτθ διαδικαςία επίλυςθσ προβλθμάτων,
είναι γεγονόσ ότι θ ςυηιτθςθ και θ εκμάκθςθ τθσ κρθςκείασ και θ χριςθ τθσ διερευνθτικισ
μεκόδου για τθν εξεφρεςθ λφςεων και διαδρομϊν ςυνεπάγεται τθν παρουςία πολλαπλϊν
τρόπων

ςυηιτθςθσ

και

προςζγγιςθσ

προβλθμάτων,

ενκαρρφνει

επίςθσ

πολλοφσ

εναλλακτικοφσ τρόπουσ ςκζψθσ για το πρόβλθμα που μποροφν να οδθγιςουν ςτθν ανάπτυξθ
αναλυτικϊν δεξιοτιτων και, ςε ζνα δθμιουργικό αποτζλεςμα.
Αξίηει επίςθσ να διευκρινίςουμε ότι, ςε αυτόν τον τομζα κα πρζπει να αποςαφθνίςουμε
τον όρο "επίλυςθ προβλθμάτων" ςτον οποίο κάνουμε πολλζσ αναφορζσ. Στθ κρθςκευτικι και
διακρθςκευτικι διδαςκαλία και μάκθςθ, θ λφςθ δεν είναι μονοκατευκυντικι. Μερικοί
μακθτζσ μπορεί να αιςκάνονται ότι είναι ακόμθ δφςκολο να αλλάξουν τθ γνϊμθ τουσ ςχετικά
με το δόγμα και τισ διαβεβαιϊςεισ του, αλλά αυτό που αναμζνεται να μάκουν είναι θ
ικανότθτα να αποδζχονται τθν ιδζα του άλλου και να χρθςιμοποιοφν τον όρο τθσ
προςζγγιςθσ που βαςίηεται ςτθ διερεφνθςθ για τθν οικοδόμθςθ και τθ κτιςθ τθσ γνϊςθσ, και
να μθν βαςίηονται ςτισ παραδοςιακζσ ζννοιεσ που παρζχονται από το παραδοςιακό τουσ
πλαίςιο. Στόχοσ τθσ προςζγγιςθσ LIFE TWO είναι θ απόκτθςθ περιςςότερων γνϊςεων ςχετικά
με τθν παραδοςιακι κρθςκεία ςτθν οποία πιςτεφουν οι μακθτζσ και βακφτερθ γνϊςθ των
ανκρϊπινων αξιϊν άλλων κρθςκειϊν, με το να είναι κανείσ ικανόσ για ςυηιτθςθ και κετικι
αντιπαράκεςθ. Στο μοντζλο LIFE TWO, θ κονςτρουκτιβιςτικι παιδαγωγικι ςκοπεφει να
αξιοποιιςει τισ δυνατότθτεσ ανάπτυξθσ δεξιοτιτων ςκζψθσ ανϊτερθσ τάξθσ. Ο
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κονςτρουκτιβιςμόσ, που ςυνδζεται με τθν προςζγγιςθ τθσ διερεφνθςθσ, μπορεί να
δθμιουργιςει εςωτερικά ι εγγενι κίνθτρα. Τα εγγενι κίνθτρα μποροφν να δθμιουργιςουν
πιο γνιςιο και μακροπρόκεςμο ενδιαφζρον για τθν εκμάκθςθ ενόσ κζματοσ όπωσ θ
κρθςκεία από το κίνθτρο που παρζχεται εξωτερικά με εξωτερικζσ ανταμοιβζσ όπωσ οι
υψθλοί βακμοί.

Τυπικι και άτυπθ εκπαίδευςθ: μια προςζγγιςθ που πρζπει να λαμβάνεται
υπόψθ ςτθ διδαςκαλία και τθ μάκθςθ για τισ κρθςκείεσ
Θ εκπαίδευςθ είναι μια ευρεία ζννοια που μερικζσ φορζσ είναι δφςκολο να κακοριςτεί.
Σφμφωνα με τον Delors7 (1996), θ εκπαίδευςθ είναι το κλειδί για τθν απόκτθςθ γνϊςεων
ςχετικά με τουσ άλλουσ και τουσ διαφορετικοφσ πολιτιςμοφσ ςε όλο τον κόςμο. Ο Paulo
Freire 8 (1970) όριςε τθν εκπαίδευςθ ωσ πολιτικι πράξθ ςτθν υπθρεςία για τθ μεταμόρφωςθ
οποιαςδιποτε κοινωνίασ. Πταν μιλάμε για εκπαίδευςθ υπάρχουν τρία διαφορετικά είδθ
εκπαίδευςθσ: Τυπικι, μθ τυπικι και άτυπθ. Είναι αλικεια ότι οι περιςςότεροι άνκρωποι κα
ςυνδζςουν τθ λζξθ εκπαίδευςθ με τθν επίςθμθ εκπαίδευςθ. Αυτό οφείλεται πικανϊσ ςτο ότι
ο μζςοσ ευρωπαίοσ πολίτθσ δαπανά περίπου 13 χρόνια ςτθν επίςθμθ υποχρεωτικι
εκπαίδευςθ (αυτό δεν λαμβάνει υπόψθ τα ζτθ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ).
Ωςτόςο, δεν πρζπει να ξεχνάμε ότι δφο από τισ κφριεσ μορφζσ ςτον τομζα τθσ
εκπαίδευςθσ βάςιςαν το ζργο τουσ ςτα άλλα δφο είδθ εκπαίδευςθσ. Αυτοί οι εκπαιδευτικοί
εμπειρογνϊμονεσ είναι ο John Dewey και ο Paulo Freire9 (Shyman, 2010). Και οι δφο
εξζφραςαν τισ ανθςυχίεσ τουσ ςχετικά με τθν άκαμπτθ δομι των υποχρεωτικϊν
εκπαιδευτικϊν ςυςτθμάτων και τθν ζλλειψθ μάκθςθσ ςτθν τυπικι εκπαίδευςθ. Το κλειδί ςτθ
ςθμαντικι μάκθςθ είναι τα πόςα βιϊνεισ για αυτι τθ γνϊςθ που κζλεισ να μάκεισ. Κάκε
μακθτισ φζρνει κάποια γνϊςθ ςτθν τάξθ (κοινωνικόσ κονςτρουκτιβιςμόσ) και κα πρζπει να
7

Jacques Delors, Unesco reports 1996 - Learning: the treasure within; report to UNESCO of the International
Commission on Education for the Twenty-first Century (highlights),
8

Paulo Freire, the pioneer of critical pedagogy, his most famous book, Pedagogy of the Oppressed - 1970 New
York
9

Eric Shyman A Comparison of the Concepts of Democracy and Experience in a Sample of Major Works by
Dewey and Freire, Educational Philosophy and Theory, 2010
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υπάρχει αρκετόσ χϊροσ για να μοιραςτεί και να εξαςκθκεί ςε αυτι τθ γνϊςθ. Με άλλα λόγια,
τα ςχολεία κα πρζπει να είναι πιο ανοιχτά ςτθν τρζχουςα κοινωνία (ΜΚΟ, ποικιλομορφία και
κρθςκευτικόσ πλουραλιςμόσ).

Χαρακτθριςτικά τθσ τυπικισ, μθ τυπικισ και άτυπθσ εκπαίδευςθσ
Θ τυπικι εκπαίδευςθ είναι δομθμζνθ, εκνικά χρθματοδοτοφμενθ, πιςτοποιθμζνθ και
ακολουκεί γραπτό πρόγραμμα ςπουδϊν ςφμφωνα με τθν εκπαιδευτικι νομοκεςία. Θ μθ
τυπικι εκπαίδευςθ ζχει πρόγραμμα ςπουδϊν και μεκοδολογίεσ που είναι ευζλικτεσ, μθ
υποχρεωτικζσ. Αυτό το είδοσ εκπαίδευςθσ πραγματοποιείται ςυνικωσ εκτόσ του ςχολείου
και μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςε διαφορετικά εκνικά και διεκνι πλαίςια.

Πίνακασ 1. Κφριεσ διαφορζσ μεταξφ τυπικισ, μθ τυπικισ και άτυπθσ εκπαίδευςθσ.
Διαφορζσ

Τυπικι Εκπαίδευςθ

Μθ Τυπικι Εκπαίδευςθ

Στόχοσ

Μεγάλθ διάρκεια και γενικι
κακϊσ και πιςτοποιθμζνθ

Σφντομθ & ειδικι. Θ
πιςτοποίθςθ μπορεί να μθν
είναι απαραίτθτθ και δεν
είναι ο κφριοσ ςτόχοσ τθσ.

Χρόνοσ

Μακρφσ
κφκλοσ/προπαραςκευαςτικόσ
/ πλιρθσ χρόνοσ

Σφντομοσ
κφκλοσ/επαναλαμβανόμενοσ
/ μερικόσ χρόνοσ

Περιεχόμεν
ο

Τυποποιθμζνο/εςτιαςμζνο
ςτθ λιψθ ακαδθμαϊκϊν
πλθροφοριϊν Κακοριςμζνεσ
προχποκζςεισ ειςόδου

Πϊσ
μεταδίδεται

Με ζδρα ζνα απομονωμζνο
ίδρυμα. Απομονωμζνθ από το
περιβάλλον. Άκαμπτθ και
πολφ δομθμζνθ, ο δάςκαλοσ
είναι το κζντρο και αφορά ςε
ζνταςθ πόρων.

Εξατομικευμζνθ
Ρρακτικι
Οι ςυμμετζχοντεσ
κακορίηουν τισ προχποκζςεισ
καταχϊριςθσ
Βαςίηεται ςτο περιβάλλον και
το πλαίςιο και παραπαίει
ςτθν κοινότθτα.
Ευζλικτθ, επικεντρωμζνθ
ςτουσ μακθτζσ και
μεγιςτοποιεί τουσ πόρουσ
τθσ.

Άτυπθ
Εκπαίδευςθ
Ανταλλαγι
εμπειριϊν.
Αναπόλθςθ
Μπορεί να
λάβει χϊρα
οπουδιποτε,
εφόςον οι
ομάδεσ
ςυμφωνιςου
ν
Εμπειρία

Αςυνείδθτθ
διαδικαςία Θ
ςυνομιλία
είναι το κλειδί
ςτθ
διαδικαςία
μάκθςθσ
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Ζλεγχοσ

Εξωτερικι/Λεραρχικι

Αυτοκατευκυνόμενθ
/δθμοκρατικι

Δεν είναι
ςυγκεκριμζνθ
για μια ομάδα
ανκρϊπων. Θ
ομάδα τθν
ελζγχει.

Ππωσ προκφπτει από τον πίνακα 1, τρία από τα κφρια χαρακτθριςτικά τθσ άτυπθσ
εκπαίδευςθσ είναι θ ςυηιτθςθ, θ βιωματικι μάκθςθ και θ ευςυνειδθςία

10

(Freire, 2020).

Αυτζσ είναι πράγματι βαςικζσ ζννοιεσ ςτο ζργο του Dewey και του Freire. Σφμφωνα με τον
Foley

11

(1999), θ ςθμαντικότερθ μάκθςθ λαμβάνει χϊρα ανεπίςθμα και ςτθν κακθμερινι

ηωι των ανκρϊπων.

Οι ςτόχοι τθσ Εκπαίδευςθσ, ςφμφωνα με τθ Σφμβαςθ των Ηνωμζνων
Εκνϊν για τα Δικαιϊματα του Παιδιοφ
Ρροκειμζνου να κατανοιςουμε καλφτερα το πλαίςιο, το πλαίςιο και τισ περιςτάςεισ που
αφοροφν το ζργο LIFE TWO, είναι ςθμαντικό να αναλφςουμε και να αναλογιςτοφμε τι ζχει
ειπωκεί για τθν Εκπαίδευςθ, από ζναν από τουσ ςθμαντικότερουσ διεκνείσ οργανιςμοφσ: τα
Θνωμζνα Ζκνθ. Θ Σφμβαςθ των Θνωμζνων Εκνϊν για τα Δικαιϊματα του Ραιδιοφ, αφιερϊνει
ζνα πλιρεσ άρκρο ςτουσ ςτόχουσ τθσ Εκπαίδευςθσ, κακορίηοντασ τθ βάςθ για το τι πρζπει να
επιδιϊξουν τα κρατικά μζρθ, όςον αφορά τθν εκπαίδευςθ.
Σφμφωνα με το άρκρο 29:1 τθσ UNCRC (Σφμβαςθ των Θνωμζνων Εκνϊν για τα
Δικαιϊματα του Ραιδιοφ), θ εκπαίδευςθ περιλαμβάνει:
Α. “τθν ανάπτυξθ τθσ προςωπικότθτασ, του ταλζντου και των διανοθτικϊν και
ςωματικϊν ικανοτιτων του παιδιοφ ςτο ζπακρο”.
Β. “τθν ανάπτυξθ του ςεβαςμοφ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων και των κεμελιωδϊν
ελευκεριϊν, κακϊσ και των αρχϊν που κατοχυρϊνονται ςτθ Χάρτα των Θνωμζνων
Εκνϊν”.

10

Freire, 2000

11

1999
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Γ. “τθν ανάπτυξθ του ςεβαςμοφ προσ τουσ γονείσ του παιδιοφ, τθ δικι του
πολιτιςτικι ταυτότθτα, γλϊςςα και αξίεσ, για τισ εκνικζσ αξίεσ τθσ χϊρασ ςτθν οποία
ηει το παιδί, τθσ χϊρασ από τθν οποία μπορεί να προζρχεται και για πολιτιςμοφσ
διαφορετικοφσ από τουσ δικοφσ του”.
Δ. “τθν προετοιμαςία του παιδιοφ για υπεφκυνθ ηωι ςε μια ελεφκερθ κοινωνία, ςτο
πνεφμα τθσ κατανόθςθσ, τθσ ειρινθσ, τθσ ανοχισ, τθσ ιςότθτασ των φφλων, τθσ
φιλίασ μεταξφ όλων των λαϊν, των εκνοτικϊν, εκνικϊν και κρθςκευτικϊν ομάδων
και των ατόμων ικαγενοφσ καταγωγισ”.
Ε. “τθν ανάπτυξθ του ςεβαςμοφ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ”.
Ππωσ μποροφμε να αντιλθφκοφμε, τα περιςςότερα από τα ςθμεία που εξετάηονται ςε
αυτό το άρκρο αναφζρονται, με πολφ ςαφι τρόπο, ςτθν ανάγκθ να βοθκιςουμε το παιδί να
επιτφχει τθν ανάπτυξθ τθσ διαπολιτιςμικισ του ικανότθτασ. Μια ικανότθτα που
αποδεικνφεται αναγκαία ςτον παγκοςμιοποιθμζνο κόςμο ςτον οποίο ηοφμε ςιμερα.
Σφμφωνα με τουσ Bennett και Bennett (2014), «διαπολιτιςμικι ικανότθτα είναι θ
ικανότθτα αποτελεςματικισ επικοινωνίασ ςε διαπολιτιςμικζσ καταςτάςεισ και κατάλλθλθσ
ςυςχζτιςθσ ςε ποικίλα πολιτιςτικά πλαίςια» 12 (ς. 149).
Διαβάηοντασ προςεκτικά τα παραπάνω ςθμεία, ιδίωσ το "Γ" και το "Δ", μποροφμε να
αντιλθφκοφμε

τισ

προφανείσ

αναφορζσ

ςτθν

ανάγκθ

ανάπτυξθσ

ενόσ

ςυνόλου

διαπολιτιςμικϊν δεξιοτιτων ι, με άλλα λόγια, ςτθν ανάγκθ ανάπτυξθσ τθσ διαπολιτιςμικισ
ικανότθτασ. Εκτόσ από τθν εμφανι αναφορά ςτθ διαπολιτιςμικι ικανότθτα, μπορεί επίςθσ να
εννοθκεί μια προφανισ αναφορά ςτθ κρθςκεία. Αυτό είναι αναμενόμενο, διότι θ κρθςκεία
και οι κρθςκευτικζσ αξίεσ βρίςκονται επίςθσ κάτω από τθν ομπρζλα τθσ διαπολιτιςμικισ
ικανότθτασ.

Επίλογοσ
Ο κρθςκευτικόσ πλουραλιςμόσ και θ πολυμορφία αποτελοφν μζροσ του ευρωπαϊκοφ
πλαιςίου. Θ μάκθςθ και θ εμπειρία με αυτι τθν ποικιλόμορφθ γνϊςθ είναι το κλειδί για μια

12

2004, p. 149
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καλφτερθ κατανόθςθ και για ζνα ειρθνικό και γόνιμο μζλλον. Οι άτυποι εκπαιδευτικοί
εξετάηουν τθν κατανόθςθ των εμπειριϊν των ανκρϊπων και πϊσ να ςεβαςτοφν τθ γνϊςθ
που φζρνουν αυτοί οι άνκρωποι ςτθν τάξθ ι τθν κοινωνία. Είναι ςθμαντικό ότι όταν
μετζρχονται τον διαπολιτιςμικό διάλογο οι εκπαιδευτικοί πρζπει να αλλάξουν τθν ζννοια του
«μιλϊντασ» ςε «μιλϊντασ με»

13

(Horton & Freire, 1990). Ζτςι, βοθκοφν τουσ μακθτζσ να

αναδείξουν τισ γνϊςεισ τουσ, αλλά και να ξεπεράςουν τισ γνϊςεισ τουσ.

Μζροσ 1 – Η προςζγγιςθ που βαςίηεται ςτθ διερευνθτικι μζκοδο: οφζλθ και
εκπαιδευτικζσ ςτρατθγικζσ
Βριςκόμαςτε ςε μια ςυντριπτικι εποχι τθσ πλθροφορίασ και τθσ τεχνολογίασ και
χρθςιμοποιοφμαςτε για να εξετάςουμε τθν προοδευτικι αφξθςθ των επιςτθμονικϊν
πλθροφοριϊν και των τεχνολογικϊν καινοτομιϊν με γριγορο και ςυνεχι τρόπο. Οι
περιςςότεροι ςυγγραφείσ

14

είναι πεπειςμζνοι ότι θ εκπαίδευςθ τθσ επιςτιμθσ και τθσ

τεχνολογίασ κα διαδραματίςει καίριο ρόλο για το μζλλον των κοινωνιϊν, ενϊ οι επιπτϊςεισ
τθσ επιςτιμθσ και τθσ τεχνολογίασ φαίνονται εξόφκαλμα ςε κάκε πτυχι τθσ ηωισ μασ

15

(Azevedo & Cromley, 2004; Cavallo & Lauvach 2001; Chambers et.al., 2008; Ross & Morrison,
1989). Βιϊνουμε μια αυξανόμενθ επίδραςθ απόψεων που δείχνουν ότι ο κφριοσ ςτόχοσ τθσ
εκπαίδευςθσ πρζπει να είναι θ ανάπτυξθ του "επιςτθμονικοφ αλφαβθτιςμοφ" των μακθτϊν.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θ επιςτθμονικι εκπαίδευςθ είναι πολφ ςθμαντικι και το
επιςτθμονικό υπόβακρο των μακθτϊν είναι απαραίτθτο. Αλλά, πρζπει να πιςτζψουμε ότι ςε
αυτό το πλαίςιο δεν υπάρχει κζςθ για μια εκπαίδευςθ που κεωρεί εξίςου ουςιϊδθ τα
κεμελιϊδθ ερωτιματα που παρουςιάηονται από τισ κρθςκευτικζσ και παραδοςιακζσ
φιλοςοφικζσ προςεγγίςεισ; Και, μποροφμε να αναπτφξουμε μια μζκοδο που μπορεί να μασ
βοθκιςει να γνωρίςουμε καλφτερα τθ ςωςτι διάςταςθ άλλων κρθςκειϊν και να

13

Horton & Freire, 1990

14

Azevedo, R., & Cromley, J. G. (2004). Does training of self-regulated learning facilitate students' learning with
hypermedia? Journal of Educational Psychology, 96, 523-535.
15

Cavallo, A.M.L. & Laubach, T.A. (2001). Students’ Science Perceptions and Enrollment Decisions in Differing
Learning Cycle Classrooms. Journal of Research in Science Teaching, 38(9), 1029-1062.
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εκμεταλλευόμαςτε τθν ευκαιρία να αρχίςουμε να ςυηθτάμε για το πολιτιςτικό και
πνευματικό τουσ περιεχόμενο;
Μεταξφ των διαφόρων ειδϊν μεκοδολογιϊν, θ διερευνθτικι μζκοδοσ ζχει κεωρθκεί
ςθμαντικι λφςθ, επίςθσ και για μια μθ επιςτθμονικι προςζγγιςθ, και ζχει κζςθ μεταξφ των
εκπαιδευτικϊν ςτρατθγικϊν για τθν προϊκθςθ τθσ ενεργοφσ μάκθςθσ. Θ προςζγγιςθ
διδαςκαλίασ που βαςίηεται ςτθ διερεφνθςθ υποςτθρίηεται από τθ γνϊςθ ςχετικά με τθ
μακθςιακι διαδικαςία που προζκυψε από τθν ακαδθμαϊκι προςπάκεια να προωκθκεί ζνασ
τρόποσ για να γίνει το περιεχόμενο πιο προςωπικό, ελκυςτικό και ενδιαφζρον.
Στθ διερευνθτικι εκπαίδευςθ, οι μακθτζσ ςυμμετζχουν ςε πολλζσ από τισ δραςτθριότθτεσ
και τισ διαδικαςίεσ ςκζψθσ που χρθςιμοποιοφν οι εκπαιδευτικοί για να παράγουν νζεσ ιδζεσ
και γνϊςεισ. Φαίνεται να είναι ανάρμοςτο να ακολουκιςουμε μια μζκοδο που απευκφνεται
ςτθν επιςτθμονικι γνϊςθ για τθν ανακάλυψθ του ςυςτθμικοφ τομζα των κρθςκειϊν, αλλά,
πράγματι, θ εφαρμογι τθσ διερευνθτικισ προςζγγιςθσ ςτισ ανκρωπιςτικζσ επιςτιμεσ 16 είναι
ςυχνι και καλά δοκιμαςμζνθ. Ρολλοί ςυγγραφείσ επιβεβαιϊνουν ότι οι μεταγνωςτικζσ
δεξιότθτεσ του μακθτι μποροφν να αναπτυχκοφν μζςω τθσ διερεφνθςθσ

17

(Wells, 1999). Θ

ςτρατθγικι μάκθςθσ που χρθςιμοποιείται από τθ διερευνθτικι προςζγγιςθ προτείνει μια
μζκοδο που αντί να ςτθρίηεται ςτθν απομνθμόνευςθ υλικοφ και τισ δοκιμζσ, επιδιϊκει τθν
ανάπτυξθ δεξιοτιτων για διερεφνθςθ, αφθρθμζνθ ςκζψθ, ςυηιτθςθ, οργάνωςθ, ανάκριςθ
και πραγματοποίθςθ προςωπικϊν προβλθματιςμϊν.
Αυτζσ οι δεξιότθτεσ είναι κεμελιϊδεισ για τθν εκμάκθςθ των κρθςκειϊν, ωσ αποτζλεςμα
τθσ προςωπικισ κατανόθςθσ τθσ κοινωνικισ και πνευματικισ ηωισ των άλλων. Επιπλζον, αν
εςτιάςουμε τθν προςοχι μασ ςτθν ζννοια του όρου "διερεφνθςθ", βλζπουμε ότι ςυνδυάηει
το κοινωνικό περιβάλλον του μακθτι με το πρόγραμμα ςπουδϊν 18. (Beach & Myers, 2001). Θ
διδαςκαλία των κρθςκειϊν είναι μια ςυγκεκριμζνθ δράςθ που απαιτεί μια ςωςτι

16

“According to Oxford dictionary, “Humanities” are academic disciplines that study aspects of human society
and culture, more frequently defined as any fields of study outside of professional training, mathematics, and
the natural and social sciences.
17

Wells, G. (1999). Dialogic inquiry: Towards a socio-cultural practice and theory of education. Cambridge:
Cambridge University Press.
18

Beach, R., & Myers, J. (2001). Inquiry-based English instruction: Engaging students in literature and life.
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ςτρατθγικι. Ρροκειμζνου, να ςυνοδεφςει μια ανοικτι κεϊρθςθ τθσ κρθςκείασ ςτθν
πολιτιςμικι και κοινωνικι τθσ διάςταςθ, είναι πολφ χριςιμο να προχωριςουμε μζςω τθσ
προςζγγιςθσ τθσ διερεφνθςθσ, διότι κακιςτά δυνατι τθν επιδίωξθ μιασ ςειράσ ςθμαντικϊν
ηθτθμάτων μζςω τθσ ζρευνασ μιασ ςειράσ ςυςτθμάτων γνϊςθσ19 (Wells, 1999). Αυτι θ
μζκοδοσ υπενκυμίηει τθ δραςτθριότθτα τθσ διερευνθτικισ ικανότθτασ και τθσ ςφνδεςθσ των
γνϊςεων του μακθτι με το πρόγραμμα ςπουδϊν και τθν ζρευνα ςε όλουσ τουσ τομείσ.
Ωςτόςο, για να ωκιςουμε τουσ μακθτζσ να διερευνιςουν, κα πρζπει να τουσ
κακοδθγιςουμε για να ςυνδζςουν αυτό που ιδθ γνωρίηουν με αυτό που δεν γνωρίηουν. Θ
πρόταςθ διδαςκαλίασ των κρθςκειϊν μζςω τθσ διερευνθτικισ προςζγγιςθσ διευκολφνει τθ
ςφνδεςθ του μακθτι με τον αμοιβαίο κοινωνικό και πολιτιςμικό κόςμο του και μπορεί να
διευκολφνει τθν επανεξζταςθ αυτό που εικάηουν ότι γνωρίηουν, βοθκϊντασ τουσ να
κατανοιςουν το άγνωςτο ι το κοινωνικά και πολιτιςτικά μακρινό, όπωσ για παράδειγμα,
τελετζσ, παραδόςεισ, διατροφικζσ ςυμπεριφορζσ, κοινωνικζσ εκδθλϊςεισ και δόγματα.
Χρθςιμοποιϊντασ τθ διερευνθτικι προςζγγιςθ, μποροφμε επίςθσ να ζχουμε ζναν πιο
κατάλλθλο τρόπο που μασ επιτρζπει να κατανοιςουμε και να κακορίςουμε καλφτερα τον
ρόλο των εκπαιδευτικϊν. Ο ρόλοσ των εκπαιδευτικϊν είναι να διευκολφνουν τθ ςυηιτθςθ
και να παρακινιςουν τθ διερεφνθςθ και θ προςζγγιςθ τθσ διερεφνθςθσ μπορεί να
αποτελζςει ζνα καλό εργαλείο για τθν ανακάλυψθ (όπωσ κα ζπρεπε να τθν είχε ορίςει θ
Μαρία Μοντεςόρι) του κόςμου των άλλων κρθςκειϊν, ζξω από τισ προκαταλιψεισ που,
όπωσ γνωρίηουμε, αποτελοφν εμπόδια ςτθν πολιτιςμικι και κοινωνικι μάκθςθ. Θ ςτρατθγικι
κακορίηεται επίςθσ από διαφορετικοφσ παράγοντεσ και ο τρόποσ προςζγγιςθσ των
κρθςκειϊν μπορεί να εξαρτάται από τθν θλικία, τισ ικανότθτεσ και τα ενδιαφζροντα των
μακθτϊν, τον διακζςιμο χρόνο, τθν εκνικι οργάνωςθ του προγράμματοσ ςπουδϊν, τθν
πολιτιςμικι κατάςταςθ ςτθν τάξθ και τουσ διακζςιμουσ πόρουσ. Οι εκπαιδευτικοί πρζπει να
προετοιμάςουν το μάκθμα για τθ διερεφνθςθ για τθ κρθςκεία, διότι δεν αφορά ςε μια απλι
ςυηιτθςθ. Στθ ςτρατθγικι τθσ διερεφνθςθσ, οι μακθτζσ πρζπει να δείξουν μια καλι και καλά
κακοριςμζνθ ζρευνα και όλο το περιεχόμενο πρζπει να είναι το αποτζλεςμα μιασ καλισ και

19

Wells, 1999, p. 264
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όχι απλοϊκισ προετοιμαςίασ. Θ ςτρατθγικι προβλζπει τθν ανάγκθ να διαρκρωκεί για ζναν
ςυγκεκριμζνο ςτόχο, ενϊ τα επικυμθτά αποτελζςματα, τα προϊόντα και θ μάκθςθ πρζπει να
αποςαφθνιςτοφν εκ των προτζρων. Θ διερεφνθςθ για τθ κρθςκεία ζχει τθ φιλοδοξία να
φτάςει ςτθν «ουςία» των ςυγκεκριμζνων αποτελεςμάτων των προγραμμάτων ςπουδϊν,
επιτρζποντασ ςτουσ μακθτζσ να ζχουν επιλογι ςτα κζματα που εξετάηουν, ςτθ διαδικαςία
που αναλαμβάνουν και ςτον τρόπο με τον οποίο εκπροςωποφν τθ μάκθςθ και τισ νζεσ
αντιλιψεισ τουσ20 (Veach & Mayers, 2020).
Θ μζκοδοσ που βαςίηεται ςτθ διερεφνθςθ βαςίηεται ςτισ "ερωτιςεισ" και το εςωτερικό
ερζκιςμα για τθ διερεφνθςθ αποτελείται από βαςικά ερωτιματα. Εάν ο/θ εκπαιδευτικόσ
αποφαςίςει να χρθςιμοποιιςει ζνα ευρφ, ανοιχτό «ουςιαςτικό ερϊτθμα», (δθλαδι γιατί
υπάρχει ηωι ι ποια είναι θ κζςθ των ανκρϊπων ςτο ςφμπαν, απλϊσ για να δϊςουμε ζνα
παράδειγμα) πρζπει να ζχει κατά νου τον διαφορετικό αντίκτυπο που μποροφν να ζχουν
αυτά τα ερωτιματα ςτθν αντίλθψθ των μακθτϊν: διαφορετικά άτομα ι ομάδεσ κακϊσ
αμφιςβθτοφν ζνα ηιτθμα που μποροφν να αντιδράςουν διαφορετικά. Κάκε μία
ςυγκεκριμζνθ απάντθςθ μπορεί να είναι διαφορετικι και πολιτιςμικά ςχετικι. Για να
αποφφγουν οποιαδιποτε ανάρμοςτθ και προςβλθτικι αντίδραςθ χρθςιμοποιϊντασ τθν
προςζγγιςθ τθσ διερεφνθςθσ, οι εκπαιδευτικοί πρζπει να κεςπίςουν οριςμζνουσ κανόνεσ
ςυμπεριφοράσ. Αυτοί οι κανόνεσ αποτελοφν επίςθσ μια μεγάλθ ευκαιρία να ωκιςουν τουσ
μακθτζσ να διερευνιςουν το αςτικό ςφςτθμα διαπολιτιςμικϊν και διακρθςκευτικϊν
ςχζςεων. Εντοφτοισ, κα διερευνιςουμε περαιτζρω αυτι τθν ανάγκθ για τθ κζςπιςθ μιασ
"ςυμφωνίασ μάκθςθσ".
Είναι ςαφζσ ότι, δεν είναι μόνο με τον κρθςκευτικό κόςμο των μακθτϊν με τον οποίο
ςυνδζονται οι εκπαιδευτικοί, αλλά και με τθν κοινωνικι, πνευματικι και πολιτιςτικι τουσ
διάςταςθ. Πςον αφορά τθν πνευματικι διάςταςθ, πρζπει να γνωρίηουμε ότι οριςμζνοι
μακθτζσ μποροφν να το κεωριςουν ότι είναι πολφ προςωπικό, και όχι κατάλλθλο, να
αποκαλυφκοφν. Για κάποιουσ άλλουσ, οι κρθςκείεσ είναι απλϊσ αποτζλεςμα ενόσ
πολιτιςτικοφ και παραδοςιακοφ ςυνόλου ςυνδζςεων. Για αγνωςτικιςτζσ και μθ

20

Beach, R., & Myers, J. 2001.
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κρθςκευόμενουσ μακθτζσ, οριςμζνεσ τελετζσ ι πεποικιςεισ αποτελοφν απλϊσ μια
δειςιδαιμονία ι μπορεί να τισ κεωροφν ωσ παράξενεσ και μθ κατανοθτζσ ςτθ ςφγχρονθ
εποχι.
Εάν απαιτοφμε από τουσ μακθτζσ να είναι ενεργοί ςυμμετζχοντεσ ςτθ μάκθςι τουσ, οι
μακθτζσ αρχίηουν όχι μόνο να μακαίνουν πϊσ να μακαίνουν αλλά και πϊσ μποροφν να
επθρεάςουν τον κόςμο γφρω τουσ. Μποροφμε να προχωριςουμε ςτο πρϊτο βιμα: κάκε
κζςθ είναι αποδεκτι εάν δεν παραβιάηει τα ανκρϊπινα και προςωπικά δικαιϊματα των
άλλων.
Με βάςθ αυτι τθν προοπτικι, όχι μόνο θ προςωπικι ςυμπεριφορά είναι κεμελιϊδθσ,
αλλά και το ςτυλ τθσ γλϊςςασ είναι κεμελιϊδεσ, για μια ςωςτι προςζγγιςθ αυτοφ του είδουσ
μάκθςθσ, και διαπερνά ολόκλθρθ τθ δραςτθριότθτα που βαςίηεται ςτθ διερεφνθςθ.
Θ βιβλιογραφία δείχνει ότι θ μάκθςθ είναι μια δραςτθριότθτα που απαιτεί μάκθςθ για,
και μζςω τθσ γλϊςςασ και αυτό επιτρζπει ςτουσ μακθτζσ να καλλιεργοφν μια εκτίμθςθ του
πλοφτου τθσ γλϊςςασ και να είναι πιο προνοθτικοί ςχετικά με το περιεχόμενο και τισ
πολιτιςτικζσ ζννοιεσ των διαφόρων κρθςκειϊν. Τα ανκρϊπινα όντα ζχουν ονομαςτεί «τα ηϊα
που μιλάνε», κακϊσ γνωρίηουμε ότι αυτό περιλαμβάνει όχι μόνο τθν ορκολογικι πλευρά τθσ
προςωπικότθτασ, αλλά και τθ μθ λογικι πλευρά και τα ςυναιςκιματα (πνευματικά). Μζςω
τθσ γλϊςςασ, είμαςτε ςε κζςθ να ςυμβολίςουμε αυτό που βρίςκεται ςτο ςφμπαν και δεν
μποροφμε να εξθγιςουμε τισ ιδιαίτερεσ εργαςίεσ τθσ γλϊςςασ αν δεν δοφμε τισ ςχζςεισ τουσ
με άλλουσ τρόπουσ ςυμβολοποίθςθσ και με τθ φφςθ τθσ ίδιασ τθσ ςυμβολικισ διαδικαςίασ (ι
με αυτό που είναι κοινό ςε όλουσ τουσ τρόπουσ). Ζχει επίςθσ φιλοςοφικζσ ςυνζπειεσ. “Ο
λόγοσ είναι ζνασ πολφ ανεπαρκισ όροσ με τον οποίο μπορείτε να κατανοιςετε τισ μορφζσ τθσ
πολιτιςτικισ ηωισ του ανκρϊπου ςε όλο τον πλοφτο και τθν ποικιλία τουσ. Αλλά όλεσ αυτζσ
οι μορφζσ είναι ςυμβολικζσ μορφζσ. Ωσ εκ τοφτου, αντί να ορίςουμε τον άνκρωπο ωσ ζλλογο
ηϊο, κα πρζπει να τον ορίςουμε ωσ ςυμβολιςτικό ηϊο.” 21 (Skidelsky, 2008).
Θ διδαςκαλία τθσ κρθςκείασ με τθν αξιοποίθςθ μιασ προςζγγιςθσ που βαςίηεται ςτθν
διερεφνθςθ αποςκοπεί ςτο να αντιμετωπίςει τισ ανάγκεσ όλων των μακθτϊν ςε άλλουσ
21

(cit by Skidelsky, Edward (2008), Ernst Cassirer: The Last Philosopher of Culture. Princeton: Princeton University
Press.)
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τομείσ των ανκρωπιςτικϊν ςπουδϊν. Θ διδαςκαλία τθσ κρθςκείασ μπορεί να κεωρθκεί ωσ
αποτζλεςμα τθσ προςπάκειασ που καταβάλλεται για τθν εκπλιρωςθ οριςμζνων ςχετικϊν
προςδοκιϊν που κεωροφνται κεμελιϊδεισ για τουσ μακθτζσ των ςχολείων δευτεροβάκμιασ
εκπαίδευςθσ. Μποροφμε να ορίςουμε αυτζσ τισ προςδοκίεσ με βάςθ τρεισ κφριεσ
κατθγορίεσ: ελεφκερθ και ανοικτι επικοινωνία, ζρευνα και κριτικι ανάλυςθ του
περιεχομζνου και κριτικι αντιπαράκεςθ και κριτικι ςκζψθ. Αυτζσ είναι ικανότθτεσ που
ςχετίηονται με τον τομζα τθσ γλϊςςασ και τθσ ςκζψθσ, αλλά μποροφν να κεωρθκοφν πολφ
χριςιμεσ ςτθν ικανότθτα ακρόαςθσ, ομιλίασ, ανάγνωςθσ, γραφισ, ςυηιτθςθσ και
παρουςίαςθσ. Οι διερευνθτικζσ εμπειρίεσ, ειδικά όταν εφαρμόηονται ςτθ κρθςκευτικι
μάκθςθ, μποροφν να παρζχουν πολφτιμεσ ευκαιρίεσ ςτουσ μακθτζσ να βελτιϊςουν τθν
κατανόθςι τουσ για το γλωςςικό περιεχόμενο και τισ επιςτθμονικζσ πρακτικζσ, αλλά και να
αναπτφξουν τθν ικανότθτα του να ςυμμετζχουν ςε παραγωγικζσ, και όχι προκατειλθμμζνθ
ςυηιτθςθ. Οι μακθτζσ που ςυμμετζχουν ςτθν ερευνθτικι μάκθςθ των κρθςκειϊν κα
ςυνεργαςτοφν για να δθμιουργιςουν νζεσ γνϊςεισ, ενϊ παράλλθλα κα μάκουν πϊσ να
ςκζφτονται κριτικά και δθμιουργικά μζςω τθσ διερεφνθςθσ, του προβλθματιςμοφ, τθσ
εξερεφνθςθσ και του πειραματιςμοφ. Μποροφν επίςθσ να μάκουν από τα λάκθ και τουσ
πειραματιςμοφσ. Θ Μαρία Μοντεςόρι επιβεβαίωςε ότι τα λάκθ είναι πολφ πολφτιμα για να
μποροφν οι μακθτζσ να μακαίνουν από επιλογι. Τισ περιςςότερεσ φορζσ, οι περιςςότεροι
Μοντεςοριανοί μακθτζσ επιλζγουν ςε τι εργάηονται. Ζνα παιδί μπορεί να αποφαςίςει να
ςιδερϊνει πετςζτεσ, να κόβει καρότα και να τα προςφζρει ςτθν τάξθ, να κακαρίςει ζνα
τραπζηι ι να αποςυνκζτει και να ςυνκζτει ζνασ χάρτθ-παηλ τθσ Ευρϊπθσ. Ππωσ ςυηθτάμε
αργότερα, ςτο μικρο-επίπεδο των αςκιςεων ςτο περιβάλλον, θ Μοντεςοριανι εκπαίδευςθ
προςφζρει λιγότερθ ελευκερία. Σφμφωνα με τθ Μοντεςόρι, "θ καλφτερθ μάκθςθ λαμβάνει
χϊρα όταν τα άτομα επιλζγουν να μελετιςουν τι τουσ ενδιαφζρει, αλλά όταν οι δυνατότθτεσ
είναι υπερβολικά ανοιχτζσ, θ μάκθςθ μπορεί να αποτφχει. Θ κακοδιγθςθ που προςφζρουν
οι ενιλικεσ ςτθ Μοντεςοριανι εκπαίδευςθ και θ παιχνιδιάρικθ μάκθςθ φαίνεται να
παρζχουν τθ δομι που εξαςφαλίηει ότι θ μάκθςθ ςυμβαίνει μζςα ςε πλαίςια ελεφκερθσ
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επιλογισ”22 (Lillard et al, 2012). Σε κάκε περίπτωςθ, θ εφαρμογι τθσ διερευνθτικισ μάκθςθσ,
ιδίωσ ςτθ κρθςκεία, παρουςιάηει οριςμζνεσ ςθμαντικζσ προκλιςεισ.
Ειδικότερα, θ υλοποίθςθ οποιονδιποτε διαδικαςιϊν μεταγνϊςθσ αποτελεί μια ςχετικι
πτυχι του ςφνκετου ςυνόλου των εκπαιδευτικϊν εμπειριϊν, ςτισ οποίεσ οι μακθτζσ πρζπει
να μάκουν όχι μόνο πϊσ να μακαίνουν, αλλά και πϊσ να αξιολογοφν τα αποτελζςματά τουσ.
Σε κάκε περίπτωςθ, το ίδιο ςυμβαίνει και ςτθν πραγματικι ηωι, οι μακθτζσ πρζπει να
ςυνθκίςουν να εργάηονται απαντϊντασ ςε πρακτικζσ και κεωρθτικζσ ερωτιςεισ που δεν
ζχουν ςαφι ι εφκολθ απάντθςθ, αναγκάηοντάσ τουσ να αναπτφξουν και να τροποποιιςουν
μια διαδικαςία για τθν αναηιτθςθ ερμθνειϊν και λφςεων για το πρόβλθμά τουσ. Ζνασ
ςθμαντικόσ ρόλοσ τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ είναι να αναπτφξει αυτζσ τισ δεξιότθτεσ
και να προετοιμάςει τουσ μακθτζσ να αντιμετωπίςουν, μεταξφ άλλων και φιλοςοφικά,
προβλιματα ςτθν κακθμερινι ηωι και να τουσ εκπαιδεφςει για τθ διά βίου μάκθςθ, τισ
περαιτζρω ςπουδζσ και τον μελλοντικό κόςμο εκτόσ ςχολείου. Είτε είναι κρθςκευόμενοι είτε
όχι, θ κρθςκεία κα ζχει μια κζςθ ςτθ ηωι τουσ είτε κεωρθτικά, είτε όταν αλλθλοεπιδροφν με
άλλουσ ανκρϊπουσ, όντασ ςτον εννοιολογικό κόςμο τθσ πλειοψθφίασ των ανκρϊπων. Θ
δυνατότθτα ςυηιτθςθσ και κατανόθςθσ τθσ πνευματικισ πλευράσ των άλλων μπορεί να είναι
πρόκλθςθ, αλλά και μπορεί να οδθγιςει ςτθν αποφυγι ουςιαςτικϊν παρεξθγιςεων ςτα
ςχολεία ι ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ.

22

Lillard, Angeline S., Matthew D. Lerner, Emily J. Hopkins, Rebecca A. Dore, Eric D. Smith, and Carolyn M.
Palmquist. 2012. The Impact of Pretend Play on Children’s Develop- ment: A Review of the Evidence.
Psychological Bulletin. Advance Online Publication.
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Κεφάλαιο 1 - Ο ρόλοσ τθσ διδαςκαλίασ και τθσ μάκθςθσ κρθςκειϊν ςτα
ςχολεία δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ

1.1 Γιατί να διδάςκουμε και να μακαίνουμε για τισ κρθςκείεσ;
Θ ανάπτυξθ μιασ ςυνεκτικισ και διαφοροποιθμζνθσ κατανόθςθσ τθσ διαπολιτιςμικισ
κατάςταςθσ ςυνδζεται άρρθκτα με μια ολοκλθρωμζνθ εκπαίδευςθ ςχετικά με τον
διακρθςκευτικό διάλογο για τισ κρθςκείεσ και τισ πεποικιςεισ. Στθν εναρκτιρια παράγραφο
τθσ ειςαγωγισ ςτισ κατευκυντιριεσ γραμμζσ τθσ UNESCO για τθ διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ,
γίνεται μια πολφ ςαφισ διλωςθ προσ υποςτιριξθ αυτισ τθσ άποψθσ: «Μζςω προγραμμάτων
που ενκαρρφνουν τον διάλογο μεταξφ μακθτϊν διαφορετικϊν πολιτιςμϊν, πεποικιςεων και
κρθςκειϊν, θ εκπαίδευςθ μπορεί να ςυμβάλει ςθμαντικά και ουςιαςτικά ςτισ βιϊςιμεσ και
ανεκτικζσ κοινωνίεσ» (UNESCO, 2006). Ρεραιτζρω υποςτιριξθ βρίςκεται ςτθ Λευκι Βίβλο του
Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ για τον διαπολιτιςμικό διάλογο, θ οποία υποςτθρίηει τθ κζςθ ότι:
«Θ Κρθςκευτικι Αγωγι και θ προςζγγιςι τθσ ςε ζνα διαπολιτιςμικό πλαίςιο κακιςτά
διακζςιμεσ τισ γνϊςεισ για όλεσ τισ παγκόςμιεσ κρθςκείεσ και πεποικιςεισ και τθν ιςτορία
τουσ και επιτρζπει ςτο άτομο να κατανοεί τισ διάφορεσ κρθςκείεσ και πεποικιςεισ και να
αποφεφγει τισ προκαταλιψεισ»

23

(Συμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ, 2012). Υπό το πρίςμα τθσ

διεκνοφσ αναγνϊριςθσ τθσ κεμελιϊδουσ ςχζςθσ μεταξφ τθσ διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ, ωσ
τρόπου προϊκθςθσ του διακρθςκευτικοφ διαλόγου εντόσ και μζςω τθσ κρθςκευτικισ
εκπαίδευςθσ, οι εταίροι του ζργου επζλεξαν τθ κρθςκεία ωσ κριτικό τρόπο προϊκθςθσ τθσ
«διαπολιτιςμικισ μάκθςθσ».
Επιπλζον, θ κρθςκεία ζχει διαρκι παρουςία ςτθ ςφγχρονθ κοινωνία και εκπροςωπείται
ουςιαςτικά ωσ ςχολικό μάκθμα – με διάφορουσ χαρακτθριςμοφσ, για παράδειγμα, ωσ
«κρθςκεία», «κρθςκευτικι εκπαίδευςθ», «εκπαίδευςθ ςχετικά με τθ κρθςκεία και τισ
πεποικιςεισ» ι «κρθςκευτικζσ ςπουδζσ»’24 – ςε όλθ τθν Ευρϊπθ. Συγκεκριμζνα, ςε πολλζσ
23

Council of Europe, 2012

24

see Shanahan, 2017
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από τισ χϊρεσ που εκπροςωποφνται από τουσ εταίρουσ του προγράμματοσ, θ κρθςκεία
προςφζρεται ωσ ςχολικό μάκθμα ςε μετά το επίπεδο τθσ δθμοτικισ εκπαίδευςθσ. Ωσ
ερευνθτζσ, αυτό μασ παρζχει πλοφςιο ζδαφοσ για να διερευνιςουμε τθ ςυχνά περίπλοκθ
ςχζςθ μεταξφ κρθςκείασ και πολιτιςμοφ 25.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αρκετζσ πρόςφατεσ δθμοςιεφςεισ υποςτθρίηουν τθν ανάγκθ
εκπαίδευςθσ ςχετικά με τισ κρθςκείεσ και τισ πεποικιςεισ, τθ διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ και
τθν προϊκθςθ τθσ ςχζςθσ μεταξφ διαπολιτιςμικισ και ςχολικισ κρθςκευτικισ εκπαίδευςθσ.
Οι κατευκυντιριεσ αρχζσ του Τολζδο για τθ διδαςκαλία των κρθςκειϊν και των πεποικιςεων
ςτα δθμόςια ςχολεία προοιωνίηουν τθν άποψθ ότι: «Κάκε βαςικι προετοιμαςία των
εκπαιδευτικϊν πρζπει να πλαιςιϊνεται και να αναπτφςςεται ςφμφωνα με τισ αρχζσ των
δθμοκρατικϊν και ανκρωπίνων δικαιωμάτων και να περιλαμβάνει πλθροφορίεσ ςχετικά με
τθν πολιτιςτικι και κρθςκευτικι πολυμορφία ςτθν κοινωνία”26. Αναγνωρίηοντασ ομοίωσ τθν
εγγενι ςχζςθ μεταξφ τθσ διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ και τθσ κρθςκείασ, ο Jackson (2014)
γράφει ςτθ βαςικι ζκδοςθ του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ, Signposts: Ρολιτικι και Ρρακτικι
για τθ Διδαςκαλία για τισ Κρθςκείεσ και τισ Μθ Κρθςκευτικζσ Κοςμοκεωρίεσ ςτθ
Διαπολιτιςμικι Εκπαίδευςθ: «Θ κατανόθςθ των κρθςκειϊν και των μθ κρθςκευτικϊν
πεποικιςεων κεωρείται βαςικι πτυχι τθσ διαπολιτιςμικισ κατανόθςθσ”27. Δεδομζνθσ τθσ
μοναδικισ κζςθσ του ςχετικά με τα προγράμματα ςπουδϊν πολλϊν από τισ χϊρεσ εταίρουσ
του ζργου, το κζμα «κρθςκεία» παρζχει ζνα ευρφ φάςμα ευκαιριϊν μάκθςθσ από και προσ
τθ διαπολιτιςμικότθτα.

1.2 Η πνευματικι διάςταςθ τθσ εκπαίδευςθσ
Για να επιτφχουμε μια ολοκλθρωμζνθ εκπαίδευςθ των ατόμων, πρζπει να λάβουμε
υπόψθ τθν πνευματικι διάςταςθ. Ωσ εκ τοφτου, αυτι θ διάςταςθ πρζπει να είναι μζροσ
οποιουδιποτε εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ ςπουδϊν. Ωςτόςο, το πρϊτο ερϊτθμα που

25

cf. De Souza et al, 2007; Gearon, 2013 & 2019; Hull, 2002; Jackson, 2004

26

ODHIR, 2007, p. 17

27

Jackson, 2014, p. 15
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εγείρεται ζχει να κάνει με τον οριςμό του "πνευματικοφ", ι, τουλάχιςτον, με τον βαςικό
χαρακτθριςμό αυτοφ που κεωροφμε ότι εμπίπτει ςτο πεδίο εφαρμογισ του "πνευματικοφ".
Κα μποροφςαμε να επιχειριςουμε μια πρϊτθ προςζγγιςθ βαςιςμζνθ ςτθν ιδζα των
"πολλαπλϊν τφπων νοθμοςφνθσ" και των πρωτοποριακϊν ζργων του Χάουαρντ Γκάρντνερ. Ο
ςυγγραφζασ αυτόσ ιςχυρίηεται ότι θ νοθμοςφνθ είναι μια ικανότθτα που χρθςιμοποιείται για
τθν επίλυςθ προβλθμάτων χάρθ ςτισ βιολογικζσ δυνατότθτεσ που ζχουν όλοι οι άνκρωποι, οι
οποίεσ ενεργοποιοφνται ι όχι, ςε διαφορετικό βακμό, ανάλογα με το περιβάλλον διαβίωςθσ
κάκε ατόμου (οικογζνεια, κοινωνικι τάξθ, πολιτιςμόσ, χρονικι περίοδοσ...). Ο Γκάρντνερ
ιταν ο πρϊτοσ μελετθτισ που ονομάτιςε τουσ πολλαπλοφσ τφπουσ νοθμοςφνθσ (γλωςςικοφσ,
λογικό-μακθματικοφσ, κιναιςκθτικοφσ, χωροταξικοφσ-οπτικοφσ...). Κάκε τφποσ νοθμοςφνθσ
ζχει τισ δικζσ του ιδιαιτερότθτεσ και παρζχει ςτο άτομο που το ζχει μοναδικζσ και
διαφορετικζσ δυνατότθτεσ. Κάκε άτομο ζχει ζναν ιδιαίτερο ςυνδυαςμό «ευφυΐασ», ο οποίοσ
διευρφνεται και αλλάηει κακϊσ το άτομο αυτό αποκτά πλθροφορίεσ και εμπειρία.
Μερικοί ςυγγραφείσ ζχουν προτείνει τθν φπαρξθ τθσ "πνευματικισ νοθμοςφνθσ", θ οποία
κα προςκζςει ςτουσ οκτϊ τφπουσ νοθμοςφνθσ που εντοπίςτθκαν και αναλφκθκαν από τον
Γκάρντνερ και τθν ομάδα του28. Σε μερικά από τα μεταγενζςτερα ζργα τουσ, αναφζρονται
ακόμθ και ςε ζνα είδοσ νοθμοςφνθσ που αποκαλοφν "υπαρξιακι ι υπερβατικι νοθμοςφνθ",
θ οποία κα μποροφςε να ονομαςτεί επίςθσ "πνευματικι νοθμοςφνθ". Με αυτι τθν ζννοια,
αυτόσ ο τφποσ νοθμοςφνθσ κα μποροφςε να γίνει κατανοθτόσ ωσ θ ικανότθτα να
τοποκετθκοφμε ςτον κόςμο, θ ικανότθτα να αντιμετωπίςουμε το νόθμα τθσ ηωισ και του
κανάτου. Αυτό το είδοσ νοθμοςφνθσ εμφανίηεται επίςθσ ςτισ εμπειρίεσ μασ όταν ςυναντάμε
άλλουσ ανκρϊπουσ, όπωσ όταν είμαςτε ςε μια ρομαντικι ςχζςθ ι αφιερϊνουμε τον εαυτό
μασ ςε οριςμζνεσ αλτρουιςτικζσ αιτίεσ ι καλλιτεχνικά κακικοντα.
Οι Zohar και Marshall (2001) εντόπιςαν μζςω εργαςτθριακισ ζρευνασ, ςτοιχεία μιασ
ςυγκεκριμζνθσ νευροφυςιολογικισ δραςτθριότθτασ που ςυνδζεται με ςυγκεκριμζνεσ
«πνευματικζσ πρακτικζσ» (διαλογιςμόσ, μιλϊντασ για τθ ςυνολικι ζννοια τθσ ηωισ...). Άλλοι
τφποι αναλφςεων, που επικεντρϊνονται ςτθ μελζτθ τθσ προςωπικότθτασ, ζχουν εντοπίςει
28

A Viable Model and Self-Report Measure of Spiritual Intelligence," David B. King & Teresa L. DeCicco (2009) The
[[International Journal of Transpersonal Studies]], Volume 28, pp. 68-85
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πνευματικά χαρακτθριςτικά ςε ανκρϊπουσ που τουσ κακιςτοφν πιο ανοικτοφσ ςτθν αποδοχι
τθσ διαφορετικότθτασ. Για να αποςαφθνιςτοφν οι όροι, θ λζξθ "πνεφμα" προζρχεται από τισ
λατινικζσ λζξεισ "spiritus" (που ςθμαίνει αναπνοι, κάρροσ, ςκζνοσ ι ψυχι) και τθ λζξθ
"spirare" που ςθμαίνει να αναπνζεισ. Στθ γενικι αντίλθψθ των κοινϊν ανκρϊπων όταν
κάνουμε αναφορά ςε «πνευματικά χαρακτθριςτικά» εννοοφμε οριςμζνα χαρακτθριςτικά τθσ
πνευματικότθτασ που περιλαμβάνουν ςτάςεισ όπωσ θ αναφορά ςε αξίεσ, θ υπερβατικότθτα,
θ ςφνδεςθ του εαυτοφ μασ με άλλεσ διαςτάςεισ όχι υλικζσ αλλά πνευματικζσ, για να
ορίςουμε τθ ηωι ωσ μζροσ του κόςμου ωσ διαςφνδεςθ μιασ ευρφτερθσ εικόνασ. Οι άνκρωποι
που ζχουν αυτά τα χαρακτθριςτικά είναι επίςθσ πιο διατεκειμζνοι να αναρωτθκοφν για τον
λόγο και το ςκοπό των πραγμάτων και να ζχουν μεγαλφτερθ ανκεκτικότθτα ενάντια ςτισ
αντιξοότθτεσ και τισ αποτυχίεσ τθσ ηωισ.
Ρροκειμζνου να κακορίςουμε επαρκϊσ τθν πνευματικι διάςταςθ τθσ εκπαίδευςθσ και να
εμβακφνουμε ςτον οριςμό τθσ «πνευματικισ νοθμοςφνθσ», κα πρζπει επίςθσ να εξετάςουμε
τθ διευκρίνιςθ τθσ ςχζςθσ μεταξφ «πνευματικότθτασ» και κρθςκείασ. Αν και, παραδοςιακά, θ
κρθςκεία υπιρξε θ ςυνικθσ ςφαίρα δράςθσ όπου θ πνευματικότθτα ζχει βρει τθ κζςθ τθσ,
ςιμερα θ κατάςταςθ ζχει αλλάξει. Ο νεωτεριςμόσ και οι ςυναφείσ διαδικαςίεσ
εκκοςμίκευςθσ ζχουν διαχωρίςει τθν πνευματικότθτα από τθ κρθςκεία, αλλά αυτό δεν
ςθμαίνει ότι οι πνευματικζσ ανάγκεσ και αναηθτιςεισ ζχουν εξαφανιςτεί. Με διαφορετικά
ονόματα (ενςυνειδθτότθτα, κινιματα τθσ Νζασ Εποχισ, διαλογιςμόσ ηεν, εςωτεριςμόσ...), τα
ανκρϊπινα όντα εξακολουκοφν να ζχουν βακιζσ και οικείεσ φιλοδοξίεσ και τθν ανάγκθ να
ςυνδεκοφν και να αφομοιϊςουν τθν φπαρξι τουσ με ουςιαςτικό τρόπο. Θ εκπαίδευςθ δεν
μπορεί να είναι αδιάφορθ ςε αυτι τθν πρόκλθςθ.

1.3 Η πνευματικι διάςταςθ ωσ «κοινωνικι ικανότθτα»
Υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφζρον για πνευματικζσ αξιολογιςεισ ςτο πεδίο τθσ ευθμερίασ
των μακθτϊν. Σφμφωνα με τον Tisdell (2003, ςελ. 28-29), «θ πνευματικότθτα ζχει να κάνει με
τθν επίγνωςθ και τθν αξία τθσ ολότθτασ και τθσ διαςφνδεςθσ όλων των πραγμάτων... Θ
πνευματικότθτα ζχει να κάνει βαςικά με το νόθμα... θ πνευματικι ανάπτυξθ οδθγεί ςε
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μετακίνθςθ προσ μεγαλφτερθ αυκεντικότθτα ι ςε ζναν πιο αυκεντικό εαυτό» 29. Ωςτόςο, δεν
είναι εφκολο να κακοριςτεί μια καλά αναγνωριςμζνθ κατευκυντιρια γραμμι για τθν
προϊκθςθ τθσ διάςταςθσ τθσ πνευματικότθτασ ςτα ςχολεία. Μποροφμε να επιβεβαιϊςουμε
ότι θ πνευματικότθτα αποτελεί ζνα από τα βαςικά κεμζλια για τθν αποκατάςταςθ των μθ
περιεκτικϊν ςτάςεων ι ςυμπεριφορϊν.

Εκτόσ αυτοφ, ςυνικωσ οι πολιτικζσ που

απευκφνονται ςτθν προϊκθςθ τθσ δθμιουργίασ κοινωνικϊν και εγκάρςιων δεξιοτιτων
τείνουν να υποτιμοφν, χωρίσ να αγνοοφν εντελϊσ, τον αντίκτυπο που ζχει θ πνευματικότθτα
ςτουσ μακθτζσ και τισ οικογζνειζσ τουσ. Το να είςαι πνευματικόσ δεν ςθμαίνει απαραίτθτα να
είςαι κρθςκευόμενο άτομο. Με τον όρο πνευματικότθτα ςκοπεφουμε να εμπλζξουμε τθν
αναγνϊριςθ μιασ αίςκθςθσ ότι υπάρχει κάτι άλλο εκτόσ από αιςκθτθριακζσ εμπειρίεσ. Από
τθ μία πλευρά, θ κρθςκεία ορίηει πτυχζσ που ςχετίηονται με τθν πνευματικι επίγνωςθ και
προτείνει ζνα παραδοςιακό και κοινϊσ αναγνωριςμζνο ςφςτθμα πεποικιςεων, από τθν άλλθ
πλευρά, θ πνευματικι εμπειρία μπορεί να ςχετίηεται με ζναν κόςμο που δεν είναι
κρθςκευτικόσ ι είναι άμεςα αγνωςτικιςτισ, από τθν άλλθ πλευρά.30 Άλλα μοντζλα και
προςεγγίςεισ μποροφν να κεωρθκοφν παρόμοια με τθν πνευματικότθτα, αλλά ςίγουρα δεν
είναι τα ίδια με αυτά που κεωροφμε ωσ "κρθςκεία". Θ πνευματικότθτα είναι μια ςχετικι
πτυχι του τι είναι δυνατόν να οριςτεί ωσ «ανκρϊπινθ ποικιλομορφία». Από τθν άποψθ αυτι,
οριςμζνοι ςυγγραφείσ υπογραμμίηουν τισ διαφορζσ μεταξφ των προςωπικϊν ςτοιχείων και
ολιςτικισ πτυχισ τθσ πνευματικότθτασ με τα κεςμικά- δομικά- λειτουργικά χαρακτθριςτικά
τθσ κρθςκείασ.31
Θ ςχετικι βιβλιογραφία ζχει ςυηθτιςει τον ρόλο τθσ πνευματικότθτασ ςτθν εκπαίδευςθ
όςον αφορά τθ ςυμβολι ςτισ ςχεςιακζσ πτυχζσ τθσ ηωισ των μακθτϊν και ταυτόχρονα τθν
προϊκθςθ εμπειριϊν αλλθλεξάρτθςθσ 32. Σιμερα, είναι γενικά αποδεκτό ότι θ πνευματικι
29

Tisdell, E., J. Exploring spirituality and culture in adult and higher education. San Francisco: Jossey-Bass, 2003.

30

de Souza, M. (2009). The spiritual dimension in educational programs and environment is to promote holistic
learning and wellbeing: An introduction. In M. de Souza,L.Francis, J. OíHiggins-Norman, & D. Scott, (Eds).
International handbook of education for spirituality, care and wellbeing (pp. 525ñ532). Dordrecht, The Netherlands: Springer Academic Publishers.
31

Miriam Rosalyn Diamond, Encountering faith in the classroom: turning difficult discussions into constructive
engagement. Sterling, VA: Stylus Pub, 2008, p. 91.
32

Whose Spirituality? Cautionary Notes about the Role of Spirituality in Higher Education, Gilley, Daryl V.
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διάςταςθ τθσ μάκθςθσ ςυμβάλλει ςχετικά ςτθ μετα-γνϊςθ ςε ςυναιςκθματικό επίπεδο
αυξάνοντασ τθν ευκαιρία μιασ κοινωνικά ςυνεκτικισ τάξθσ.
Μποροφμε να υποςτθρίξουμε ότι θ πνευματικι διάςταςθ τθσ δυτικισ εκπαίδευςθσ
παραμελικθκε ςοβαρά τον προθγοφμενο αιϊνα για διάφορουσ λόγουσ. Επιπλζον, αυτι θ
εκπαίδευςθ ζδωςε χϊρο μόνο ςτθ γνωςτικι μάκθςθ για να παρζχει ςτουσ μακθτζσ γνϊςεισ
και απαραίτθτεσ δεξιότθτεσ για τθν προετοιμαςία τουσ ωσ μελλοντικό εργατικό δυναμικό.
Σε οριςμζνεσ μεςογειακζσ χϊρεσ, θ κρθςκεία ζχει διδαχκεί ωσ πεικαρχία, με ςτόχο τθν
ενίςχυςθ τθσ πίςτθσ των μακθτϊν, και οι δάςκαλοι ζχουν επιλεγεί αυςτθρά με βάςθ τθ
κρθςκευτικι αρχι. Ρρόςφατα, θ κρθςκεία ςυμπεριλιφκθκε ςτο πρόγραμμα ςπουδϊν και οι
μθ κρθςκευόμενοι μποροφν να μθν επιλζξουν αυτζσ τισ κρθςκευτικζσ τάξεισ. Ωςτόςο, αυτι θ
προςζγγιςθ προωκεί τθν ελεφκερθ επιλογι των μακθτϊν, αλλά δεν ςυμπάςχει με τον ρόλο
τθσ πνευματικισ διάςταςθσ ωσ κετικό ςυςτατικό τθσ μετα-γνωςτικισ μάκθςθσ. Αποτελεί
κοινι αντίλθψθ ςτισ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ το γεγονόσ ότι θ πνευματικότθτα ςχετίηεται με τθ
κρθςκευτικι ηωι και, ωσ εκ τοφτου, ανικει ςτο προνόμιο εκείνων που ανικουν ςε κάποια
πίςτθ ι κρθςκευτικι παράδοςθ. Ζνα τζτοιο είδοσ ςκζψθσ τοποκζτθςε ςτακερά τθν
πνευματικότθτα ςτον προςωπικό τομζα τθσ ιδιωτικισ ηωισ. Αλλά μόλισ αυτζσ οι πτυχζσ
μελετθκοφν και αξιολογθκοφν με βάςθ τισ παιδαγωγικζσ τουσ ζννοιεσ, μια ςειρά
διεπιςτθμονικϊν ερευνϊν ζχουν αναγνωρίςει τουσ προφανείσ κρθςκευτικοφσ δεςμοφσ,
αλλά, ταυτόχρονα, ζχουν αναγνωρίςει τθν πνευματικότθτα ωσ ξεχωριςτι διάςταςθ τθσ
προςωπικισ ζκφραςθσ. Ενϊ θ κρθςκευτικι διάςταςθ ςχετίηεται με ζνα ςυνεκτικό και καλά
κακοριςμζνο ςφνολο τελετϊν και παράδοςθσ, θ πνευματικότθτα είναι μια ζκφραςθ τθσ
προςωπικισ ηωισ μζςω τθσ ανταλλαγισ με τουσ άλλουσ και για να ζρκει ςε επαφι με άλλεσ
διαςτάςεισ.
Θ πνευματικότθτα προςφζρει μια καλφτερθ κατανόθςθ των κρθςκειϊν, αλλά για να
κατανοιςουν τθ κρθςκευτικι διάςταςθ, οι μακθτζσ πρζπει να ζρχονται ςε επαφι όχι μόνο
με το ςφνολο των παραδόςεων και των κρθςκειϊν και του πολιτιςμοφ που

New Directions for Teaching and Learning, n104 p93-99 Win 2005

34

Learning Manual

αντιπροςωπεφουν, αλλά και κα πρζπει να ζρχονται ςε επαφι με τθν πνευματικι διάςταςθ
τθσ κρθςκείασ.
Θ πνευματικι διάςταςθ των μακθτϊν είναι πολφ ςθμαντικι για μια πολυδιάςτατθ
προςζγγιςθ τθσ εκπαίδευςθσ και περιλαμβάνει μια διαδικαςία που επιτρζπει ςε κάκε
μακθτι να ενιςχφςει τθν ικανότθτά του να ςυηθτά, να διερευνά και να βλζπει με κριτικό
αλλά ανοιχτό και κετικό τρόπο το ατομικό πολιτιςμικό και προςωπικό του υπόβακρο.
Κάκε πεδίο ζχει τον δικό του τρόπο αξιοποίθςθσ τθσ γνωςτικισ διάςταςθσ και τθσ μεταγνωςτικισ προςζγγιςθσ. Είναι πλζον αποδεκτό ότι θ μακθςιακι πράξθ είναι επίςθσ
πολυαιςκθτθριακι και απαιτεί διαιςκθτικζσ και ευφάνταςτεσ διαδικαςίεσ για τθν παραγωγι
γνϊςθσ και κατανόθςθσ.

1.4 Νζο πλαίςιο και νζεσ κοινωνικζσ προκλιςεισ τθσ κρθςκευτικισ
πολυμορφίασ
Κατά τθν τελευταία δεκαετία, ζχει ςθμειωκεί ανθςυχθτικι αφξθςθ του ρατςιςμοφ και
άλλων μορφϊν μιςαλλοδοξίασ ςτισ χϊρεσ τθσ ΕΕ και πζραν αυτισ 33 (Nwabuzzo, 2019; Loyal,
2018). Θ υπζρβαςθ των αρνθτικϊν πεποικιςεων για τουσ άλλουσ δεν είναι μόνο κζμα
νομοκεςίασ, αλλά ανάπτυξθσ προοπτικϊν και ςτάςεων που προάγουν τθν αίςκθςθ τθσ
«κοινισ ανκρωπότθτασ»’34 (Brown, 2004). Αυτό ςθμαίνει ότι πρζπει να επικεντρωκοφμε ςε
αυτό που ζχουμε κοινό και όχι ςε αυτό που μασ χωρίηει και να ζχουμε ενςυναίςκθςθ προσ
εκείνουσ που βιϊνουν δφςκολεσ ςυνκικεσ. Κακϊσ τα παιδιά μεγαλϊνουν, οι απόψεισ τουσ
γίνονται πιο κακιερωμζνεσ. Μόλισ ενςωματωκοφν οι ςτάςεισ που ειςάγουν διακρίςεισ, είναι
δφςκολο να ανακινθκοφν ι να αλλάξουν35. Ωσ εκ τοφτου, ο τρόποσ με τον οποίο οι νζοι
αντιλαμβάνονται τουσ άλλουσ και ο πολιτιςμόσ μιασ μελλοντικισ κοινωνίασ πρζπει να
αναπτυχκεί ςτο ςχολείο.

33

Loyal, 2018; Nwabuzo, 2019
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Brown, 2004
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Οι νζοι και οι ζφθβοι διατρζχουν μεγαλφτερο κίνδυνο να επθρεαςκοφν από τθν
εξομάλυνςθ τθσ ξενοφοβικισ ςτάςθσ του λαϊκιςμοφ, τθσ επικοινωνίασ και των αφθγιςεων.
Στθν πραγματικότθτα, διάφορεσ κατθγορίεσ νζων είναι απογοθτευμζνεσ για τισ μελλοντικζσ
τουσ προοπτικζσ και γοθτεφονται εφκολα από τθ λαϊκίςτικι ρθτορικι, θ οποία τουσ δίνει τθν
ψευδαίςκθςθ ότι καταγγζλλει και να είναι ςε κζςθ να ανατρζψει τισ διαρκρωτικζσ
ανεπάρκειεσ. Οι ζφθβοι, χτίηοντασ τθν ταυτότθτά τουσ και αναηθτϊντασ μια αίςκθςθ ςκοποφ,
είναι πιο πικανό να προςελκφονται από ριηοςπαςτικζσ ιδζεσ και κινιςεισ διαφορετικϊν
τφπων από ό, τι οι άνκρωποι ςε άλλεσ θλικιακζσ ομάδεσ. Θ κρθςκεία ςε αυτό το πλαίςιο
κεωρείται ωσ "πρόβλθμα αλλά και ωσ "λφςθ".
Οι υπεραςπιςτζσ τθσ κζςθσ ότι θ κρθςκεία αποτελεί πρόβλθμα λζνε ότι οι περιςςότερεσ
αναφερόμενεσ ωσ ςυγκροφςεισ ςτο όνομα τθσ κρθςκείασ είναι, ςτθν πραγματικότθτα,
εκνοτικζσ, εκνικιςτικζσ και εδαφικζσ και εκμεταλλεφονται τθ κρθςκεία για δικοφσ τουσ
ςκοποφσ.
Οι υπεραςπιςτζσ τθσ κζςθσ ότι θ κρθςκεία αποτελεί λφςθ δθλϊνουν ότι, επιδιϊκοντασ να
δϊςουν νόθμα ςε αυτό που είμαςτε, θ κρθςκεία ςυνδζεται με όλα τα ςυςτατικά τθσ
ανκρϊπινθσ ταυτότθτασ. Ωσ εκ τοφτου, διαδραματίηει καίριο ρόλο ςτθν παροχι μιασ
αίςκθςθσ αξίασ και ςκοποφ, ειδικά όταν οι ταυτότθτεσ απειλοφνται ι υποτιμϊνται.
Είναι ςθμαντικό να επικεντρωκοφμε ςτισ κρθςκείεσ ωσ πίςτθ αλλά και ωσ ςυμπεριφορά,
ταυτότθτα, αλλά και κατανόθςθ των άλλων. Υπό αυτι τθν ζννοια, θ κρθςκεία και θ
κρθςκευτικι αγωγι και, ειδικότερα, ο διακρθςκευτικόσ διάλογοσ μποροφν να κεωρθκοφν
κρίςιμα εργαλεία για τθν αποδόμθςθ του λαϊκίςτικοφ λόγου και τθ δθμιουργία εναλλακτικϊν
λφςεων ζναντι του εξτρεμιςμοφ ι/και των εξτρεμιςτικϊν ιδεϊν.
Θ ενίςχυςθ τθσ ανοχισ και θ μείωςθ των διακρίςεων απαιτεί διαλογιςτικι δράςθ εκ
μζρουσ τθσ εκπαίδευςθσ με πολφ ςυγκεκριμζνουσ τρόπουσ. Τα ςχολεία μερικζσ φορζσ δεν
είναι εξοπλιςμζνα για να αναλάβουν πολλζσ από τισ ιδζεσ και τισ ςυηθτιςεισ που
απαιτοφνται για τθν εκπαίδευςθ των νζων ςτθν ζννοια τθσ κοινωνίασ που βαςίηεται πιο
ςκεναρά ςτθ δθμοκρατία, τθ διαφορετικότθτα και τθν ιςότθτα. Οι εκπαιδευτικοί και οι
διευκυντζσ ςχολείων αμφιςβθτοφνται ςε μια εποχι όπου τα παραδοςιακά μοντζλα θκικισ
εκπαίδευςθσ, τα οποία τονίηουν τθν αφοςίωςθ ςε κακιερωμζνεσ αξίεσ και απόψεισ, ζχουν
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καταςτεί προβλθματικά. Οι μακθτζσ, οι εκπαιδευτικοί και οι πολίτεσ γενικότερα
αντιμετωπίηουν νζεσ προκλιςεισ και ζρχονται αντιμζτωποι με πολλαπλζσ απόψεισ36. Το
πρόγραμμα LIFE TWO κα επιτρζψει ςτουσ εκπαιδευτικοφσ να διερευνιςουν τισ νζεσ
προκλιςεισ που ςχετίηονται με τθν ανάπτυξθ των νζων ωσ υπεφκυνων και ανεκτικϊν
παγκόςμιων πολιτϊν ςε περιόδουσ αλλαγϊν και αβεβαιότθτασ. Θ παροχι του χϊρου ςτουσ
μακθτζσ, τουσ εκπαιδευτικοφσ, τουσ διευκυντζσ ςχολείων και τουσ ακαδθμαϊκοφσ για
εμβάκυνςθ ςτον διάλογο ςχετικά με τα ςθμαντικά κζματα τθσ κρθςκευτικισ και πολιτιςτικισ
ανεκτικότθτασ και ιςότθτασ μπορεί να ενιςχφςει τθν ανεκτικότθτα με τθν «παρακίνθςθ τθσ
λογικισ», θ οποία περιλαμβάνει τθν αναγνϊριςθ του βάρουσ τθσ κριτικισ και τθσ ικανότθτασ
για «διευρυμζνθ» ςκζψθ'’37.

1.5 Κοινωνικι ζνταξθ και αμοιβαία γνϊςθ των κρθςκειϊν
Στθν παροφςα εποχι, ηοφμε ςε ζναν παγκοςμιοποιθμζνο κόςμο που χαρακτθρίηεται από
ροζσ εκατομμυρίων ανκρϊπων, θ οποία ζχει οδθγιςει ςτθν ανάπτυξθ όλο και πιο
διαφορετικϊν πολιτιςμικϊν κοινωνιϊν38.
Το γεγονόσ αυτό γίνεται αντιλθπτό από διαφορετικζσ οπτικζσ γωνίεσ, τόςο κοινωνικζσ,
όςο και πολιτικζσ. Για κάποιουσ, ςπείρει δυςπιςτία και καχυποψία. Ωςτόςο, για άλλουσ,
κεωρείται ευκαιρία να ενιςχφςουμε τισ κοινωνίεσ μασ, κακϊσ ο πλθκυςμόσ και ο πολιτιςμόσ
μιασ κοινωνίασ εμπλουτίηονται, μεταξφ άλλων, από ανκρϊπουσ, ιδζεσ, παραδόςεισ και
κρθςκείεσ από διάφορα μζρθ του κόςμου. Αυτι θ πολιτιςτικι πολυμορφία ανακθρφχκθκε ωσ
«Κοινι Κλθρονομιά τθσ Ανκρωπότθτασ» από το Γραφείο τθσ Φπατθσ Αρμοςτείασ39 και ο
Santos Rego40 δθλϊνει ότι θ πολιτιςτικι πολυμορφία «υποκακιςτά επίςθσ τθ κρθςκευτικι
πολυμορφία ςε μια κοινωνία και, κατ' επζκταςθ, ςτον κόςμο”.
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Wardekker, 2001
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Enslin, Pendlebury, & Tjiattas; 2001
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Faas, 2010
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quoted by Awoko in Sánchez-Teruel, 2013, p. 26
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Είναι πολφ ςθμαντικό να μθν ξεχνάμε ότι θ κρθςκεία αποκτά ιδιαίτερθ προβολι ςτθν
οικοδόμθςθ των κρατϊν, των κοινωνιϊν ι ςτισ ςκζψεισ και τισ πεποικιςεισ από
διαφορετικζσ εποχζσ και θλικίεσ, παρά τθν αυξανόμενθ εκκοςμίκευςθ των κοινωνιϊν 41.
Για τον λόγο αυτό, ο διαπολιτιςμικόσ-διακρθςκευτικοφ διαλόγου αποδείχκθκε
κεμελιϊδεσ εργαλείο για τθν ανάπτυξθ κοινωνιϊν που πίςτευαν ςε μια ειρθνικι ςυνφπαρξθ.
Υπό αυτι τθν ζννοια, θ Επιτροπι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων42 τονίηει ότι «θ ςθμαςία τθσ
πολιτιςτικισ διάςταςθσ τθσ ολοκλιρωςθσ αναγνωρίηεται ολοζνα και περιςςότερο και ο
διαπολιτιςμικόσ

διάλογοσ,

ςυμπεριλαμβανομζνου

του

διακρθςκευτικοφ

και

ενδοκρθςκευτικοφ διαλόγου, ζγινε ουςιαςτικό μζςο για τθν προϊκθςθ τθσ επιτυχοφσ
ολοκλιρωςθσ και τθν καταπολζμθςθ του ρατςιςμοφ και του εξτρεμιςμοφ».
Ωσ εκ τοφτου, επί του παρόντοσ, φαίνεται να είναι πιο απαραίτθτο από ποτζ να
κατανοιςουμε καλφτερα τουσ γείτονζσ μασ, τουσ ςυναδζλφουσ μασ ι/και τουσ ςυμπολίτεσ
μασ, κακϊσ θ αναγνϊριςθ και θ κατανόθςθ του άλλου, μεταξφ άλλων και από κρθςκευτικι
άποψθ, ςυμβάλλει ςτθν ανάπτυξθ και τθν επίτευξθ κοινωνιϊν χωρίσ αποκλειςμοφσ. Για να
γίνει αυτό, ςφμφωνα με τθ διλωςθ τθσ Σαλαμάνκα (1994): Τα ςχολεία του δεςπόηοντοσ
ρεφματοσ με *ζναν+ προςανατολιςμό εναντίον των αποκλειςμϊν αποτελοφν το πιο
αποτελεςματικό μζςο για τθν καταπολζμθςθ των διακρίςεων, τθ δθμιουργία φιλόξενων
κοινοτιτων, τθν οικοδόμθςθ μιασ κοινωνίασ χωρίσ αποκλειςμοφσ και τθν επίτευξθ
εκπαίδευςθσ για όλουσ· Επιπλζον, παρζχουν αποτελεςματικι εκπαίδευςθ ςτθν πλειονότθτα
των παιδιϊν και βελτιϊνουν τθν αποτελεςματικότθτα και τελικά τθν οικονομικι
αποδοτικότθτα ολόκλθρου του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ (ix). Θ ιδζα αυτι εγκρίκθκε
πρόςφατα από τθν Ατηζντα του 2030 και τον ςτόχο βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ 4 (του ΟΘΕ), ο
οποίοσ αποςκοπεί ςτθ «διαςφάλιςθ ποιοτικισ εκπαίδευςθσ χωρίσ αποκλειςμοφσ και ςτθν
προϊκθςθ ευκαιριϊν διά βίου μάκθςθσ για όλουσ».
Εν κατακλείδι, θ προϊκθςθ τθσ ζνταξθσ ςτθν τάξθ και, ωσ εκ τοφτου, ςτθν κοινωνία,
μπορεί να επιτευχκεί αξιοποιϊντασ ςτο ζπακρο τον κρθςκευτικό πλουραλιςμό που
μποροφμε να βροφμε ςτα ςχολεία, επειδι βοθκά τουσ μακθτζσ να είναι πιο ενιμεροι για τθν
41
42

Garreta-Bochaca, Macia-Bordalba, Llecot-Calvet, 2020
2007, 512 final, p.6
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κοινωνικι τουσ πραγματικότθτα, θ οποία χαρακτθρίηεται από μια πολιτιςτικι ποικιλομορφία
πεποικιςεων και κρθςκειϊν. Κατά ςυνζπεια, θ επίτευξθ τθσ αποτελεςματικισ κοινωνικισ
ςυνοχισ και ζνταξθσ κα εξαρτθκεί, εν μζρει, από τον τρόπο με τον οποίο αυτι θ
πραγματικότθτα γίνεται κατανοθτι και εφαρμόηεται ςτθν τάξθ.
Ζνα παράδειγμα για το πϊσ να αξιοποιιςετε ςτο ζπακρο τθ κρθςκευτικι πολυμορφία
ςτθν τάξθ, προκειμζνου να προωκθκεί θ ζνταξθ, μπορεί να βρεκεί ςτο παιδαγωγικό μοντζλο
που αναπτφχκθκε ςτο πλαίςιο του ζργου Erasmus + το οποίο ονομάηεται “Μακαίνοντασ τθ
Διαπολιτιςμικότθτα από τθ Θρθςκεία, LIFE”43. PDF ▸

1.6 Οι κρθςκείεσ ωσ εμπόδιο ζναντι των κρθςκειϊν ωσ ευκαιρία για μια
καλφτερθ αμοιβαία κατανόθςθ
Θ κρθςκεία μπορεί να διαδραματίςει ςθμαντικό ρόλο ςτθν αντιμετϊπιςθ των
ςυγκροφςεων μεταξφ ατόμων με διαφορετικό πολιτιςμικό υπόβακρο. Ωςτόςο, θ κρθςκεία
μπορεί είτε να λειτουργιςει ωσ εμπόδιο είτε ωσ ευκαιρία για μια καλφτερθ αμοιβαία
κατανόθςθ. Ο Bruce (2002) γράφει ςχετικά με τθν πολιτιςτικι μετάβαςθ και τθν πολιτιςτικι
άμυνα. Αρχικά, θ μετάβαςθ, αφορά ςτθν ιδζα ότι οι μειονοτικζσ-εκνοτικζσ ομάδεσ κα
μποροφςαν να χρθςιμοποιιςουν τθ κρθςκεία και τουσ κρθςκευτικοφσ κεςμοφσ για να
ενιςχφςουν τθ διαδικαςία μετανάςτευςθσ. Πταν οι άνκρωποι ζρχονται ςε μια νζα χϊρα, με
πολφ διαφορετικά ςυςτιματα πεποικιςεων και άγνωςτεσ παραδόςεισ, θ οικοδόμθςθ
κρθςκευτικϊν κοινοτιτων βοθκά ςτθν υποςτιριξι τουσ και τθ μείωςθ του ςοκ τθσ
μετάβαςθσ από τον ζνα τρόπο ηωισ ςτον άλλο. Θ κρθςκεία βοθκά τουσ μετανάςτεσ να
αντιμετωπίςουν το άγχοσ τθσ προςαρμογισ ςε μια νζα κουλτοφρα. Θ κρθςκεία μπορεί τότε
να διευκολφνει τθ διαδρομι τουσ προσ το νζο τουσ ςπίτι. Οι κρθςκευτικοί κεςμοί, για
παράδειγμα,
43

ςυμβάλλουν

ςτθν

οικοδόμθςθ

μια

αίςκθςθ

κοινότθτασ,

και

ςτθν

Boldrini, 2018
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πραγματικότθτα εργάηονται για τθν οικοδόμθςθ μιασ «κρθςκευτικισ υποδομισ» που
προωκεί ζνα αίςκθμα κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ.
Κατά δεφτερον, θ άμυνα, αφορά τισ κοινότθτεσ μεταναςτϊν ι άλλεσ μειονότθτεσ που
χρθςιμοποιοφν τθ κρθςκεία για να υπεραςπιςτοφν τον εαυτό τουσ από τθν εχκρότθτα του
πλειοψθφικοφ πλθκυςμοφ. Δεν αφορά ςτο να φζρουν κάτι από τθ χϊρα προζλευςθσ
προκειμζνου να διευκολυνκεί θ μετάβαςθ, αλλά αντίκετα ςτθν οικοδόμθςθ μιασ αςφαλοφσ
κοινότθτασ μακριά από τον ρατςιςμό. Θ κεωρία τθσ πολιτιςτικισ άμυνασ υποδθλϊνει ότι θ
κρθςκεία βοθκά οριςμζνεσ εκνοτικζσ μειονοτικζσ ομάδεσ να διατθριςουν μια αίςκθςθ
μοναδικισ πολιτιςτικισ ταυτότθτασ ενόψει μιασ ανυπόςτατθσ και εχκρικισ κυρίαρχθσ
κουλτοφρασ. Θ κρθςκεία μπορεί να είναι ζνασ τρόποσ παροχισ ςυναιςκθματικισ
υποςτιριξθσ εν μζςω του ρατςιςμοφ και τθσ μιςαλλοδοξίασ από τθν κυρίαρχθ κοινωνία.
Ζνα παράδειγμα αυτοφ είναι θ διαδικαςία που βλζπουμε όταν μουςουλμάνοι μετανάςτεσ
ειςζρχονται ςε μια κοινωνία όπωσ θ Ολλανδία που είναι κυρίωσ χριςτιανικι 44.Θ πολιτιςτικι
μετάβαςθ κα ζπρεπε να ιταν ευκολότερθ για τουσ χριςτιανοφσ μετανάςτεσ, κακϊσ τα
κρθςκευτικά τουσ ιδρφματα είχαν εδραιωκεί, και κα μποροφςαν να αιςκάνονται ςαν ςτο
ςπίτι τουσ ςτθν κοινότθτα, πολφ πιο εφκολα45. Ωςτόςο, ωσ απάντθςθ ςτον ρατςιςμό και τισ
διακρίςεισ, οι μουςουλμάνοι μετανάςτεσ ςτρζφονται πιο ζντονα προσ τθ δικι τουσ κρθςκεία
από ό,τι κα ζκαναν ςτθ χϊρα τουσ. Επιπλζον, οι περιςςότερεσ εκνοτικζσ μειονότθτεσ
προζρχονται από κοινωνίεσ με υψθλότερα επίπεδα κρθςκευτικότθτασ από τισ ίδιεσ τισ Κάτω
Χϊρεσ. Αυτό κα μποροφςε να εξθγιςει κατά κάποιο τρόπο γιατί οι νζοι μουςουλμάνοι
γίνονται όλο και πιο κρθςκευόμενοι: ωσ απάντθςθ ςτθν αφξθςθ τθσ ιςλαμοφοβίασ ςτθν
ολλανδικι κοινωνία. Επίςθσ, θ αντιπαράκεςθ είναι ορατι. Οι Ολλανδοί αυτόχκονεσ
ςτρζφονται ςτο να γίνουν πιο χριςτιανοί όταν αμφιςβθτοφνται από μουςουλμάνουσ από ό, τι

44

According to the report of the European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia on Muslims in Europe,
policies and public discourse on Islam and experience of discrimination and social and economic marginalization
in last years have negatively impacted on Muslim immigrants’ sense of belonging to the host countries.
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/ar-06-p1-en-final.pdf
45

Frank van Tubergen (2007) Religious Affiliation and Participation among Immigrants in a Secular Society: A
Study of Immigrants in The Netherlands, Journal of Ethnic and Migration Studies, 33:5, 747-765
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κα ιταν διαφορετικά. Αυτι θ διαδικαςία πολιτιςτικισ άμυνασ αποτελεί εμπόδιο ςτθν
αμοιβαία κατανόθςθ.

Κεφάλαιο 2 - Η διάςταςθ τθσ διερεφνθςθσ ςτθν εκπαίδευςθ
2.1 Τι είναι θ διάςταςθ τθσ διερεφνθςθσ (ΜΒΔ) ςτθν εκπαίδευςθ;

Θ ζννοια τθσ «γνϊςθσ» ζχει μετατοπιςτεί από το να μπορείσ να κυμάςαι και να επαναλαμβάνεισ
πλθροφορίεσ ςτο να μπορείσ να τισ βρεισ και να τισ χρθςιμοποιιςεισ. (National Research Council,
2007)

Συχνά, το φαινόμενο που ςυμβαίνει κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ των μακθςιακϊν
δραςτθριοτιτων είναι ότι οι περιςςότεροι μακθτζσ είναι ςυχνά πακθτικοί, απρόκυμοι,
φοβιςμζνοι ι ντροπαλοί να εκφράςουν τθ γνϊμθ τουσ και αυτι θ κατάςταςθ ςίγουρα κα
διαταράξει τθν ομαλι μακθςιακι ςτάςθ και δθμιουργικότθτα των μακθτϊν ςτισ μακθςιακζσ
δραςτθριότθτεσ. Επιπλζον, θ μακθςιακι διαδικαςία εξακολουκεί να επικεντρϊνεται ςτον
δάςκαλο, ο οποίοσ τείνει να επικοινωνεί προσ μια κατεφκυνςθ, ενϊ πολλοί εκπαιδευτικοί
παρζχουν υλικό και λίγεσ ευκαιρίεσ ςτουσ μακθτζσ να αλλθλοεπιδροφν μζςω απόδοςθσ ι
προφορικισ επικοινωνίασ. Οι ανάγκεσ του 21ου αιϊνα απαιτεί από τθν εκπαίδευςθ να
ςυνεχίςει να εξοπλίηει τθ νζα γενιά με δεξιότθτεσ ηωισ, ϊςτε να μποροφν να επιβιϊςουν και
να ανταγωνιςτοφν ςτθν παγκόςμια κοινότθτα. Οι δεξιότθτεσ ηωισ που απαιτοφνται
ςυνίςτανται ςτθν ικανότθτα να:


ςκζφτονται κριτικά,



επικοινωνοφν αποτελεςματικά και αποδοτικά,



να εργάηονται με ευζλικτο, παραγωγικό, καινοτόμο και υπεφκυνο τρόπο.

Θ μάκθςθ βάςει τθσ διερεφνθςθσ αποτελεί μια ευρεία παιδαγωγικι προςζγγιςθ που
ζτυχε ευρείασ υποςτιριξθσ από τουσ εκπαιδευτικοφσ και τα εκπαιδευτικά ςυςτιματα τθν
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τελευταία δεκαετία. Θ διερεφνθςθ μπορεί να οριςτεί ωσ «θ αναηιτθςθ τθσ αλικειασ, τθσ
πλθροφορίασ ι τθσ γνϊςθσ/κατανόθςθσ» και χρθςιμοποιείται ςε όλεσ τισ πτυχζσ και τισ
φάςεισ τθσ ηωισ. Ειδικζσ διαδικαςίεσ διερεφνθςθσ ζχουν καταςτεί κεντρικό ςτοιχείο τθσ
οικοδόμθςθσ γνϊςεων ι τθσ αναηιτθςθσ τθσ αλικειασ ςε διάφορουσ τομείσ μάκθςθσ (π.χ.
επιςτθμονικι μζκοδοσ) και επαγγελμάτων (π.χ. ποινικζσ ζρευνεσ). Θ μάκθςθ βάςει τθσ
διερεφνθςθσ είναι κάτι περιςςότερο από το να ρωτάτε ζναν μακθτι τι κζλει να μάκει. Ζχει να
κάνει με τθν περιζργεια. Και θ ενεργοποίθςθ τθσ περιζργειασ ενόσ μακθτι είναι ζνασ πολφ
πιο ςθμαντικόσ και ςφνκετοσ ςτόχοσ από τθν απλι παροχι πλθροφοριϊν. Ραρά τθν
πολυπλοκότθτά τθσ, θ μάκθςθ βάςει τθσ διερεφνθςθσ μπορεί να είναι ευκολότερθ για τουσ
εκπαιδευτικοφσ, εν μζρει επειδι μεταφζρει οριςμζνεσ ευκφνεσ από τουσ δαςκάλουσ ςτουσ
μακθτζσ, αλλά κυρίωσ επειδι θ απελευκζρωςθ τθσ εξουςίασ προςελκφει τουσ μακθτζσ.

Τι είναι θ διερεφνθςθ;
Θ μάκθςθ με βάςθ τθ διερεφνθςθ περιγράφει ζνα περιβάλλον ςτο οποίο θ μάκθςθ
κακοδθγείται από μια διαδικαςία ζρευνασ, θ οποία ανικει ςτον μακθτι. Ξεκινϊντασ από ζνα
ςενάριο και με τθν κακοδιγθςθ ενόσ διαμεςολαβθτι, οι μακθτζσ εντοπίηουν τα δικά τουσ
ηθτιματα και ερωτιςεισ. Στθ ςυνζχεια εξετάηουν τουσ πόρουσ που χρειάηονται για να
ερευνιςουν το κζμα, αποκτϊντασ ζτςι τισ απαραίτθτεσ γνϊςεισ. Θ γνϊςθ που αποκτάται με
αυτόν τον τρόπο διατθρείται πιο εφκολα επειδι ζχει αποκτθκεί από τθν εμπειρία και τθ
ςχζςθ με ζνα πραγματικό πρόβλθμα46.

Θ μάκθςθ βάςει τθσ διερεφνθςθσ αποτελεί μια κονςτρουκτιβιςτικι προςζγγιςθ όπου ο
γενικόσ ςτόχοσ είναι οι μακθτζσ να χτίηουν νόθμα. Ενϊ οι εκπαιδευτικοί μποροφν να
κακοδθγιςουν τθ διερεφνθςθ ςε διάφορουσ βακμοφσ (εξωτερικι διευκόλυνςθ) και να
κζςουν παραμζτρουσ για τθ διερεφνθςθ ςτθν τάξθ, θ πραγματικι διερεφνθςθ ζχει εςωτερικά
κίνθτρα. Θ μάκθςθ βάςει τθσ διερεφνθςθσ αποτελεί ζναν όρο ομπρζλα που ενςωματϊνει
πολλζσ τρζχουςεσ μακθςιακζσ προςεγγίςεισ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ μάκθςθσ βάςει

46

Center for Excellence in Enquiry-Based Learning, 2010
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ζργου, τθσ ςκζψθσ ςχεδιαςμοφ) και μπορεί να λάβει διάφορεσ μορφζσ, ανάλογα με το κζμα,
τουσ πόρουσ, τισ θλικίεσ και τισ ικανότθτεσ των μακθτϊν και άλλων μεταβλθτϊν. Ωςτόςο, τα
ακόλουκα είναι ςτοιχεία που χρθςιμεφουν ωσ χαρακτθριςτικά τθσ μάκθςθσ που βαςίηεται
ςτθ διερεφνθςθ:
• ίςθ ζμφαςθ ςτθ διαδικαςία (επικοινωνία, αναςτοχαςμόσ, ςυνεργαςία, ανάλυςθ κ.λπ.)
και ςτο περιεχόμενο,
• γνιςια περιζργεια, απορία και αμφιςβιτθςθ (από δαςκάλουσ ΚΑΛ μακθτζσ) είναι βαςικά
ςτοιχεία,
• θ «φωνι» των μακθτϊν είναι εμφανισ – τα ςτοιχεία του προγράμματοσ ςπουδϊν /
μάκθςθσ διαπραγματεφονται και οι ερωτιςεισ των μακθτϊν λαμβάνονται ςοβαρά
υπόψθ και αντιμετωπίηονται,
• θ προθγοφμενθ γνϊςθ εξακριβϊνεται και βαςίηεται – θ διαμορφωτικι αξιολόγθςθ και ο
επακόλουκοσ ςχεδιαςμόσ είναι ουςιαςτικισ ςθμαςίασ,
• εντοπίηονται ςθμαντικζσ ζννοιεσ και ουςιϊδθ ερωτιματα που ενοποιοφν τισ γνϊςεισ και
τισ αντιλιψεισ,
• οι μακθτζσ ςυμμετζχουν ενεργά ςτθν οικοδόμθςθ νοθμάτων μζςω πρακτικϊν
εμπειριϊν, ζρευνασ, επεξεργαςίασ και επικοινωνίασ των νοθμάτων με διάφορουσ
τρόπουσ,
• θ μάκθςθ πραγματοποιείται ςε κοινωνικό πλαίςιο – οι μακθτζσ μακαίνουν ο ζνασ από
τον άλλο, μαηί με άλλουσ, και από εκείνουσ εκτόσ του πλαιςίου τθσ τάξθσ,
• υπάρχει θ υπόκεςθ ότι οι αντιλιψεισ είναι χρονικζσ και επανεξετάηονται και
τελειοποιοφνται ςυνεχϊσ με βάςθ τθ νζα μάκθςθ και τισ ερωτιςεισ – επομζνωσ θ
ζρευνα είναι «αναδρομικι» ςτθ φφςθ τθσ,
• ο προβλθματιςμόσ, θ μεταγνϊςθ και το βάκοσ τθσ ςκζψθσ εκτιμϊνται και ςχεδιάηονται,
• θ αξιολόγθςθ είναι ςυνεχισ και ςαφι κριτιρια ςυνδζουν τισ επιδόςεισ /προϊόντα με
αυςτθροφσ ςτόχουσ του προγράμματοσ ςπουδϊν,
• θ μάκθςθ οδθγεί ςε δράςθ – ενθμζρωςθ / κοινι χριςθ με άλλουσ, εφαρμογι αλλαγϊν,
υπεράςπιςθ ι ανάλθψθ περαιτζρω ερωτιςεων ι μάκθςθσ.

43

Learning Manual

Θ προςζγγιςθ τθσ μάκθςθσ που βαςίηεται ςτθ διερεφνθςθ περιλαμβάνει τθ μάκθςθ βάςει
προβλθμάτων, μάκθςθ βάςει ζργου και μάκθςθ βάςει ςχεδιαςμοφ. Θ μάκθςθ βάςει τθσ
διερεφνθςθσ "επιτρζπει ςτουσ μακθτζσ να προχωριςουν από τθν απλι κατοχι και εφρεςθ
πραγματικϊν πλθροφοριϊν ςτθν εφαρμογι νζων γνϊςεων με νζουσ και διαφορετικοφσ
τρόπουσ”47. Ππωσ είναι αναμενόμενο, θ ζρευνα48 δείχνει ότι θ μάκθςθ βάςει διερεφνθςθσ
παρζχει ςθμαντικό, κετικό μακθςιακό αντίκτυπο ςτα αποτελζςματα που βαςίηονται ςε
διαδικαςίεσ (π.χ. εργαςίεσ που αφοροφν τθν κριτικι ςκζψθ, επίλυςθ προβλθμάτων κ.λπ.).
Αντίκετα, θ μάκθςθ βάςει διερεφνθςθσ ζχει πολφ μικρότερο –αλλά και πάλι κετικό–
αντίκτυπο

ςτα

αποτελζςματα

που

βαςίηονται

ςτο

περιεχόμενο

(π.χ.

εργαςίεσ

απομνθμόνευςθσ και εννοιολογικισ γνϊςθσ).
Εν ολίγοισ, θ μάκθςθ βάςει διερεφνθςθσ αποτελεί μια ιςχυρι, κατάλλθλθ προςζγγιςθ για
τα αποτελζςματα που βαςίηονται ςε διαδικαςίεσ, ιδίωσ τα αποτελζςματα που ςχετίηονται με
τθν κριτικι ςκζψθ, τθν αυτορρυκμιηόμενθ/αυτοκατευκυνόμενθ μάκθςθ, τθν επίλυςθ
προβλθμάτων/μάκθςθ βάςει προβλθμάτων, τισ δεξιότθτεσ του 21ου αιϊνα, τισ ςκαλωςιζσ,
τθ μεταγνϊςθ και τθ ςυνεργατικι μάκθςθ. Οι βζλτιςτεσ πρακτικζσ για τον ςχεδιαςμό και τθν
εφαρμογι τθσ μάκθςθσ βάςει διερεφνθςθσ περιλαμβάνουν:

ΑΝΤΛΚΤΥΡΟΣ ΣΤΟΝ ΜΑΚΘΤΙ
•

Συμπεριφορά

•

Επίτευγμα

•

Αυτορρφκμιςθ

•

Χρθςιμοποίθςθ τθσ χαρτογράφθςθσ εννοιϊν και τθσ ιδεοκφελλασ για να βοθκιςετε ςτθ
διερεφνθςθ μεγάλων ερωτιςεων ιδζασ

•

Συμπερίλθψθ των ςκαλωςιϊν ςτισ δραςτθριότθτεσ διερεφνθςθσ

Coffman, T. (2009). Engaging Students through Inquiry-Oriented Learning and
Technology. Lanham, MD: Rowman & Littlefield Education.
47

48

Hattie, John A. (2008). Visible Learning: A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to
Achievement.
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o

Με βάςθ τουσ μακθςιακοφσ ςτόχουσ, ενςωματϊςτε τα ψθφιακά εργαλεία που
είναι απαραίτθτα για τουσ μακθτζσ για τθ ςυλλογι, ανάλυςθ και ερμθνεία
δεδομζνων

o

Χρθςιμοποιιςτε βάςεισ δεδομζνων, ακατζργαςτα δεδομζνα, ζγγραφα κφριασ
προζλευςθσ, εικόνεσ και

ταινίεσ για

τθν υποςτιριξθ

δραςτθριοτιτων

διερεφνθςθσ
o

Συμπεριλάβετε διαδραςτικζσ προςομοιϊςεισ και μοντζλα που επιτρζπουν τθ
διεξαγωγι τθσ διερεφνθςθσ

o

Χρθςιμοποιιςτε τθν καταγραφι για να καταγράψετε πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ
αλλαγζσ μάκθςθσ

o

Ραρζχετε ζνα ψθφιακό αποκετιριο για τθ ςυλλογι ςτοιχείων ςε πορτοφόλιο

o

Ενςωματϊςτε κλείδεσ αξιολόγθςθσ και λίςτεσ ελζγχου ςε περίοπτθ κζςθ ςτο
πλαίςιο των δραςτθριοτιτων διερεφνθςθσ

o

Ραρζχετε ςχόλια ςυνεχϊσ ςε όλθ τθ διαδικαςία
o Συλλζξτε δεδομζνα καταγραφισ από τθν αλλθλεπίδραςθ των μακθτϊν με
προςομοιϊςεισ και διαδραςτικά μοντζλα.

Για τθ ςυνεργατικι μάκθςθ βάςει διερεφνθςθσ, πρόςκετεσ βζλτιςτεσ πρακτικζσ
περιλαμβάνουν:
•

Εργαλεία για ςφγχρονθ επικοινωνία μεταξφ μακθτϊν και ειδικϊν ςτον τομζα,
προκειμζνου να αποκτιςουν μια ουςιαςτικι αντίλθψθ για ζνα ηιτθμα ι μια ζννοια

•

Wikis, cloud computing, and other asynchronous and synchronous tools should also be
used to support collaboration

Διερευνθτικι Διαδικαςία Υπάρχουν πολυάρικμεσ διαδικαςίεσ και μοντζλα για μάκθςθ που
βαςίηονται ςτθν ζρευνα, που αναδφονται από διάφορουσ τομείσ (όπωσ θ προςζγγιςθ τθσ
ιςτορικισ ζρευνασ), γνωςτοί εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτικζσ ομάδεσ (όπωσ το μοντζλο
ολοκλθρωμζνθσ ζρευνασ τθσ Kath Murdoch) ι άλλεσ πιο γενικζσ προςεγγίςεισ ζρευνασ, όπωσ
θ Ζρευνασ Δράςθσ. Θ χριςθ ενόσ ςυγκεκριμζνου μοντζλου/διαδικαςίασ μπορεί να είναι
χριςιμθ για τθ διάρκρωςθ μιασ μονάδασ για ςκοποφσ ροισ. Για να βαςίηεται πραγματικά
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ςτθν ζρευνα, όμωσ, θ ςχολικι μονάδα πρζπει να ενςωματϊςει τα χαρακτθριςτικά που
εντοπίςτθκαν νωρίτερα (είναι δυνατόν να γίνεται χριςθ οριςμζνων από αυτά τα μοντζλα και
θ μονάδα να εξακολουκεί να είναι πολφ κακοδθγθμζνθ από τουσ εκπαιδευτικοφσ όπου θ
ζρευνα των μακθτϊν είναι περιοριςμζνθ).

Απαραίτθτεσ προχποκζςεισ για τουσ εκπαιδευτικοφσ Θ ζναρξθ τθσ αυκεντικισ μάκθςθσ
βάςει ζρευνασ απαιτεί μια ιδιαίτερθ νοοτροπία και δεξιότθτεσ εκ μζρουσ των εκπαιδευτικϊν.
Απαιτοφνται βαςικζσ αντιλιψεισ και δεξιότθτεσ γφρω από τα ακόλουκα:
•

Χριςθ αποτελεςματικϊν ερωτιςεων και τφπων ερωτιςεων

•

Μια κουλτοφρα διερεφνθςθσ και ςεβαςμοφ του διαλόγου

•

Οργανωτικι διαχείριςθ μακθτϊν, ομάδων, πόρων, χρόνου και χϊρου και ςτρατθγικζσ
παρακολοφκθςθσ

•

Βακιά γνϊςθ του αντικειμζνου και των ςυναφϊν δεξιοτιτων και των ςυναφϊν δεξιοτιτων και
διαδικαςιϊν (ςυμπεριλαμβανομζνων των ειδικϊν για τον τομζα διαδικαςιϊν ζρευνασ)

•

Στρατθγικζσ για ςκαλωςιζσ και κακοδιγθςθ τθσ ςκζψθσ, του ςχεδιαςμοφ και τθσ εργαςίασ των
μακθτϊν που δίνουν τθν ευκφνθ και τθ λιψθ αποφάςεων όλο και περιςςότερο ςτουσ μακθτζσ.

2.2 Βιματα και δράςεισ
Θ όλθ παιδαγωγικι διαδικαςία που εφαρμόςτθκε κατά τθ διάρκεια τθσ εμπειρίασ του
ζργου LIFE βαςίςτθκε ςτθν ανάπτυξθ μιασ μακθςιακισ εμπειρίασ βαςιςμζνθσ ςτθ ΜΒΔ
(Διερευνθτικι Μάκθςθ) που εφαρμόηεται κανονικά ςτθ μελζτθ των φυςικϊν επιςτθμϊν:
εφαρμόςτθκε μια αρκρωτι διαδικαςία πειραματιςμοφ με βάςθ τθν ζρευνα, προκειμζνου να
επιτευχκεί το υψθλότερο φάςμα ικανοτιτων που απαιτοφνται για τθν επίτευξθ όλων των
ςτόχων του ζργου και τθν αντίδραςθ των παιδιϊν ωσ πρωταγωνιςτϊν ςτθν εφαρμογι τθσ
Μάκθςθσ Βαςιςμζνθσ ςτθ Διερεφνθςθ (ΜΒΔ) ςτθ Θρθςκευτικι Αγωγι. Σφμφωνα με αυτι
τθν προςζγγιςθ, το LIFE TWO ςκοπεφει να δϊςει μεγάλθ ζμφαςθ ςτθν Διερευνθτικι Μάκθςθ
(ΜBΔ) ωσ κεμελιϊδεσ παιδαγωγικό ςτοιχείο τθσ κρθςκευτικισ εκπαίδευςθσ ςτα ςχολεία
δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, ιδίωσ ςε ςχζςθ με τθν κριτικι ςκζψθ και μάκθςθ.
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Οι κριτικοί κεωτθρικοί Michael Scriven και Richard Paul προςπακιςαν να ςυμπυκνϊςουν
ςε ζναν οριςμό τθν ευρεία ζκταςθ των πολλϊν οριςμϊν τθσ κριτικισ ςκζψθσ:
Θ κριτικι ςκζψθ είναι θ διανοθτικά πεικαρχθμζνθ διαδικαςία τθσ ενεργοφ και επιδζξιασ
εννοιολογικισ, εφαρμογισ, ανάλυςθσ, ςφνκεςθσ ι/και αξιολόγθςθσ πλθροφοριϊν που
ςυλλζγονται ι/και παράγονται από τθν παρατιρθςθ, τθν εμπειρία, τον προβλθματιςμό, τθ
ςυλλογιςτικι ι τθν επικοινωνία, ωσ οδθγό για τθν πίςτθ και τθ δράςθ. Στθν υποδειγματικι
τθσ μορφι, βαςίηεται ςε παγκόςμιεσ διανοθτικζσ αξίεσ που υπερβαίνουν τισ διαιρζςεισ
των κεμάτων: ςαφινεια, ακρίβεια, ακρίβεια, ςυνζπεια, ςυνάφεια, υγιι αποδεικτικά
ςτοιχεία, καλοί λόγοι, βάκοσ, εφροσ και δικαιοςφνθ.
Με αυτόν τον ευρφ οριςμό κατά νου, θ προςζγγιςθ LIFE TWO ξεκινά από τθν παραδοχι
ότι οι ζννοιεσ τθσ μάκθςθσ βάςει τθσ διερεφνθςθ (ΜBΔ) ζχουν εφαρμοςτεί και ςε άλλουσ
τομείσ τθσ γνϊςθσ. Συγκεκριμζνα, ζνασ τζτοιοσ τομζασ είναι θ φυςικι, ςτον οποίο
πρωτοςτάτθςε θ ομάδα από το Ρανεπιςτιμιο τθσ Ουάςιγκτον, αλλά και θ χθμεία και θ
βιολογία, θ θλεκτρολογικι μθχανικι και θ γνωςτικι νευροεπιςτιμθ, ι ακόμα και θ
αρχαιολογία. Ζνα πολφ χριςιμο μοντζλο μάκθςθσ βάςει τθσ διερεφνθςθσ (ΜBΔ), που
ονομάηεται τα 5E, ειςιχκθ μζςω του Αναλυτικοφ Ρρογράμματοσ Σπουδϊν Βιολογικϊν
Επιςτθμϊν του Ρανεπιςτθμίου τθσ Ουάςινγκτον, από μια ομάδα με επικεφαλισ τον Roger
Bybee. Τα πζντε βιματα είναι:
(1) Engagement - Εμπλοκι (Ρροκαλζςτε, διεγείρετε τθν περιζργεια του μακθτι)
(2) Exploration - Εξερεφνθςθ (Ρειραματιςτείτε για να ικανοποιιςετε τθν περιζργεια)
(3) Explanation – Εξιγθςθ (Δείξτε ότι κατανοείτε τισ ζννοιεσ)
(4) Elaboration - Επεξεργαςία (Επζκταςθ των νζων εννοιϊν ςε νζουσ τομείσ)
(5) Evaluation – Εκτίμθςθ (ι Αξιολόγθςθ) (Ελζγξτε τισ γνϊςεισ ςασ)

Ο/θ εκπαιδευτικόσ απευκφνεται ςτισ προθγοφμενεσ γνϊςεισ των μακθτϊν και τουσ
βοθκά να αςχολθκοφν με μια νζα ζννοια, μζςω τθσ χριςθσ ςφντομων δραςτθριοτιτων που
προάγουν τθν περιζργεια και βαςίηονται ςτθν προθγοφμενθ γνϊςθ. Θ δραςτθριότθτα κα
πρζπει να κάνει ςυνδζςεισ μεταξφ των προθγοφμενων και των τωρινϊν μακθςιακϊν
εμπειριϊν, να εκκζςει προθγοφμενεσ αντιλιψεισ και να οργανϊςει τθ ςκζψθ των μακθτϊν
προσ τα μακθςιακά αποτελζςματα των τρεχουςϊν δραςτθριοτιτων.
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Είναι θ ΜBΔ κατάλλθλθ για τθ Θρθςκευτικι Αγωγι (ΘΑ); Θ μάκθςθ βάςει τθσ
διερεφνθςθσ απαιτεί από τον μακθτι να αντλεί από τθ δικι του εμπειρία του παρελκόντοσ
και τισ υπάρχουςεσ γνϊςεισ για να ανακαλφψει γεγονότα, ςχζςεισ και νζεσ αλικειεσ. Οι
μακθτζσ αλλθλοεπιδροφν με τον κόςμο εξερευνϊντασ και χειραγωγϊντασ αντικείμενα,
παλεφοντασ με ερωτιςεισ και διαμάχεσ ι πραγματοποιϊντασ πειράματα. Ωσ αποτζλεςμα, οι
μακθτζσ μπορεί να είναι πιο πικανό να κυμοφνται ζννοιεσ και γνϊςεισ που ανακαλφφκθκαν
από μόνεσ τουσ (ςε αντίκεςθ με το να τουσ δοκεί θ απάντθςθ από τον δάςκαλο). Εντοφτοισ,
είναι μια τζτοια προςζγγιςθ πολφτιμθ ςτθ διδαςκαλία κρθςκευτικϊν εννοιϊν; Γιατί αυτό το
ενδιαφζρον για τθ διερεφνθςθ; Θ διδαςκαλία τθσ κρθςκείασ δεν είναι αςιμαντθ, ιδιαίτερα
κακϊσ πολλζσ από τισ ζννοιεσ τθσ είναι πολφ αφθρθμζνεσ και δφςκολο να κατανοθκοφν από
τουσ μακθτζσ. Επιπλζον, οι εκπαιδευτικοί τθσ ΚΑ ζχουν ςυχνά τθν αποςτολι να
«μεταφράςουν» τισ ζννοιεσ, να τισ κάνουν πιο οικείεσ για τουσ μακθτζσ. Ραραμζνει δφςκολο
για ζναν εκπαιδευτικό να μετατρζψει τισ ζννοιεσ ςε ςυμπεριφορά και τισ μεγάλεσ ιδζεσ ςε
κοινωνικι ςυμπεριφορά.

Ζχοντασ πειςτεί ότι κάκε είδουσ εκπαίδευςθ μπορεί να

επωφελθκεί από τζτοιεσ νζεσ διδακτικζσ μεκοδολογίεσ, θ διδαςκαλία βάςει τθσ διερεφνθςθσ
μπορεί να είναι μια αποτελεςματικι τεχνικι ακόμθ και ςτθ Κρθςκευτικι Αγωγι. Για να
απαντιςουμε ςτισ παραπάνω ερωτιςεισ μποροφμε να επιςτρζψουμε ςτα 5E που
εφαρμόςτθκαν αρχικά ςτθ διδαςκαλία τθσ βιολογίασ.
Χρειάηεται θ Εμπλοκι (Engagement) ςτθ κρθςκευτικι αγωγι όπωσ χρειάηεται ςτθν
εκπαίδευςθ για τισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ; Θ απάντθςθ είναι, πικανότατα, κετικι, κακϊσ οι
μακθτζσ μακαίνουν πιο αποτελεςματικά όταν το ενδιαφζρον τουσ προκαλείται από ζνα
ενδιαφζρον και ςυναρπαςτικό πρόβλθμα. Τι είναι ζνα ζναυςμα και τι κα μποροφςε να είναι
αποτελεςματικό ζναυςμα ςτθ διδαςκαλία τθσ κρθςκείασ; Ζνα ζναυςμα κα μποροφςε να
είναι οτιδιποτε, από μια απλι λζξθ, μια εικόνα, ζνα ςφμβολο, μια ταινία μικροφ μικουσ ι
μια ςυγκεκριμζνθ χειρονομία, οτιδιποτε μπορεί να διεγείρει τθν περιζργεια του μακθτι για
το κζμα. Για παράδειγμα, πριν ξεκινιςετε μια ςυηιτθςθ για το πϊσ γίνεται αντιλθπτόσ ο
ουρανόσ ςτο Χριςτιανιςμό, το Λςλάμ και τον Λουδαϊςμό, μπορεί να είναι χριςιμο να εκτεκοφν
μερικζσ ςχετικζσ εικόνεσ, ιδιαίτερα αναγεννθςιακοί πίνακεσ ηωγραφικισ και παλιζσ
ορκόδοξεσ τοιχογραφίεσ ςχετικά με αυτό το κζμα. Ομοίωσ, μια ζκκεςθ δφο ζργων

48

Learning Manual

ηωγραφικισ που απεικονίηουν τθν Θμζρα τθσ Κρίςθσ κα μποροφςε να προκαλζςει το
ενδιαφζρον των μακθτϊν πιο αποτελεςματικά από μια τυπικι, παραδοςιακι διάλεξθ για τισ
διαφορζσ μεταξφ Κακολικϊν και Ορκοδόξων Χριςτιανϊν. Εικόνεσ ι μικρζσ ταινίεσ με
φρικαλεότθτεσ που προκαλοφνται ςτο όνομα τθσ κρθςκείασ κα μποροφςαν να προκαλζςουν
ςυναιςκθματικι αντίδραςθ και άνοιγμα για μια διάλεξθ ςχετικά με τον ςεβαςμό όλων των
κρθςκειϊν. Επιςτθμονικζσ απεικονίςεισ, όπωσ το υπερθχογράφθμα του εμβρφου ι των
γονιδιακϊν τμθμάτων, κα μποροφςαν να προκαλζςουν ενδιαφζρον και ηωθρζσ ςυηθτιςεισ
ςχετικά με τθν άμβλωςθ και τθ γενετικι μθχανικι ι γονιδιακι κεραπεία. Τα μακιματα
μποροφν επίςθσ να ξεκινιςουν προκαλϊντασ ςτουσ μακθτζσ γνωςτικζσ ςυγκροφςεισ,
αντιμετωπίηοντασ γνωςτζσ παρερμθνείεσ. Οι γνωςτικζσ ςυγκροφςεισ μποροφν να
εφαρμοςτοφν όχι μόνο ςτθν Επιςτιμθ αλλά και ςτθ Κεολογία, κακϊσ ο/θ εκπαιδευτικόσ τθσ
ΚΑ ζχει επίςθσ να αντιμετωπίςει προκαταλιψεισ ι παρερμθνείεσ. Συνικωσ, παραδείγματα
ςυγκροφςεων που κα μποροφςαν να προκαλζςουν το ενδιαφζρον των μακθτϊν όςον αφορά
τθ μάκθςθ κεολογικϊν εννοιϊν είναι εκείνα που αφοροφν τθν απόδειξθ λανκαςμζνων
αντιλιψεων με βάςθ τισ προθγοφμενεσ πεποικιςεισ τουσ (ιδιαίτερα που ςχετίηονται με
παλιζσ δειςιδαιμονίεσ και πρακτικζσ ςε αντίκεςθ με τισ κρθςκευτικζσ αρχζσ) και εκείνεσ που
ςχετίηονται με τθν ζλλειψθ ευκυγράμμιςθσ ι αρμονίασ μεταξφ των λζξεων και των πράξεων
κάποιου. Θ καταπολζμθςθ ι των παρανοιςεων αφορά, πολλζσ φορζσ, τθ διδαςκαλία κατά
των λανκαςμζνων ςυμπεριφορϊν ι μιασ αίρεςθσ.

Το δεφτερο βιμα, θ Εξερεφνθςθ (Exploration), είναι τυπικό ςτισ Επιςτιμεσ. Μπορεί να
είναι ςχετικό με τθ ΚΑ; Αν και ο πειραματιςμόσ αποτελεί το βαςικό χαρακτθριςτικό του
επιςτιμονα, δεν πρζπει να αγνοθκεί κατά τθ διδαςκαλία τθσ ΚΑ. Στο τζλοσ, θ κρθςκεία
ανοίγει τον πνευματικό τρόπο προςζγγιςθσ τθσ Κεότθτασ και ζνα τζτοιοσ τρόποσ μπορεί να
επωφελθκεί από ορόςθμα, από τθν κακοδιγθςθ ςτθν πορεία. Για τουσ μακθτζσ, θ ανάγνωςθ
ι θ ακρόαςθ για τον τρόπο αυτό δεν είναι αρκετι. Ρρζπει να πειραματιςτοφν, μζςω τθσ
προςευχισ και του διαλογιςμοφ, μζςω των οποίων κατανοοφν καλφτερα τον δικό τουσ
τρόπο. Αν ςτθν επιςτιμθ οι μακθτζσ εξερευνιςουν τθν πραγματικότθτα γφρω τουσ, ςτθ
κρθςκεία βιϊνουν και ανακαλφπτουν τον δικό τουσ πνευματικό εαυτό προςευχόμενοι και
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κάνοντασ διαλογιςμό κακϊσ και ενεργϊντασ ςτον πραγματικό κόςμο. Στθν επιςτιμθ, ο/θ
εκπαιδευτικόσ δίνει ςτουσ μακθτζσ εκπαιδευτικό υλικό και κακοδθγεί τα πειράματα και τισ
παρατθριςεισ τουσ. Στθ κρθςκεία ο/θ εκπαιδευτικόσ ακολουκεί τουσ μακθτζσ μζςα από τθν
αναηιτθςι τουσ και τουσ κακοδθγεί όταν ςυναντοφν εμπόδια. Με τθ ςωςτι κακοδιγθςθ
από ζναν εκπαιδευτικό, οι μακθτζσ μπορεί να ανακαλφψουν αλικειεσ που ιταν πάντα εκεί,
μζςα ςτθν ψυχι τουσ. Ραρόμοια πρότυπα χρθςιμοποιοφνται ςτθν ψυχανάλυςθ και τθν
ψυχολογικι κεραπεία, τθν παροχι ςυμβουλϊν ςτουσ γάμουσ και διάφορεσ περιπτϊςεισ
κοινωνικϊν ςυγκροφςεων. Μζςω τθσ ζρευνασ οι άνκρωποι ζρχονται να δουν το πραγματικό
πρόβλθμα και τθ λφςθ ςε αυτό, το οποίο ςτθν πραγματικότθτα βρίςκεται μζςα τουσ. Τελικά,
εναπόκειται ςε αυτοφσ να δράςουν και να λφςουν αυτό το πρόβλθμα. Το να αγκαλιάηεισ τισ
ςκζψεισ και τθ ςυμπεριφορά κάποιου άλλου δεν είναι ζνα κζμα εφκολο να το
αντιμετωπίςεισ. Είναι ςθμαντικό να κατανοιςουμε τα ςτάδια που περνοφν οι μακθτζσ κατά
τθ διάρκεια του πειραματιςμοφ τουσ, ότι το άτομο πρζπει να αφιςει τον ζλεγχο των
ιδιωτικϊν εκδθλϊςεων και να εκτεκεί ςε αυτζσ τισ δοκιμζσ χωρίσ τθ χριςθ διχτυϊν
αςφαλείασ. Στθ ΚΑ, οι μακθτζσ υποτίκεται ότι εγκαταλείπουν περιςςότερα, καλοφνται να
εγκαταλείψουν τον παλιό τουσ τρόπο ςκζψθσ και να είναι ανοιχτοί για να ανακαλφψουν νζεσ
αλικειεσ.
Στο τρίτο και τζταρτο ςτάδιο, Εξιγθςθ (Explanation) και Επεξεργαςία (Elaboration), οι
μακθτζσ υποτίκεται ότι δείχνουν ότι κατανοοφν τισ ζννοιεσ και ςτθ ςυνζχεια, τισ
χρθςιμοποιοφν για να επεκτείνουν τθ χριςθ τουσ ςε άλλα πλαίςια. Στθ μακθςιακι
διαδικαςία κα πρζπει να κάνουν περιςςότερα από το να αναπαράγουν απλϊσ τθ γνϊςθ.
Ρρζπει να ενδϊςουν ςτο βακφ νόθμα των διδαςκαλιϊν. Ζνασ τρόποσ για να κακοδθγιςετε
τουσ μακθτζσ ςε αυτά τα ςτάδια είναι να παρουςιάςετε νζεσ εικόνεσ ι / και παραβολζσ και
να τουσ ηθτιςετε να ςχεδιάςουν παραλλθλιςμοφσ με τισ αρχικζσ. Για παράδειγμα, όταν
ςυηθτάμε κρθςκευτικά ςφμβολα και/ι αντικείμενα λατρείασ, μποροφμε να δϊςουμε
πρόςκετα παραδείγματα ςτα αρχικά και να ελζγξουμε αν οι μακθτζσ μποροφν να εξθγιςουν
και ςτθ ςυνζχεια να επεκτείνουν τισ γνϊςεισ τουσ ςε παρακείμενα κζματα. Χρθςιμοποιϊντασ
τζτοιουσ προκλθτικοφσ τρόπουσ αυτογνωςίασ ςτθ διδαςκαλία, οι παρανοιςεισ και οι
προκαταλιψεισ των μακθτϊν μποροφν να διαλυκοφν, αφινοντασ περικϊρια για ζναν νζο
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τρόπο ςκζψθσ. Σε αντίκεςθ με τουσ διδάςκοντεσ, οι εκπαιδευτικοί πρζπει να παράγουν
κετικζσ αντιδράςεισ ςτο μυαλό και τισ ψυχζσ των μακθτϊν, ζτςι ϊςτε όχι μόνο να
κατανοιςουν και να αγκαλιάςουν τισ νζεσ ζννοιεσ, αλλά να μποροφν να είναι ςε κζςθ να τισ
προωκιςουν περαιτζρω. Είναι μεγάλθ πρόκλθςθ για κάκε εκπαιδευτικό τθσ ΚΑ να
μετατρζψει τθ γνϊςθ ςε κοινωνικι ςυμπεριφορά, θ οποία πρζπει να προκαλείται από τον
εαυτό τθσ, να πιςτεφεται και όχι μόνο να είναι αξιόπιςτθ ι αποδεκτι. Θ κρθςκεία ζχει ρόλο
ςτθν παροχι απαντιςεων ςε εκείνεσ τισ εμπειρίεσ που ςτεροφνται ερμθνευτικότθτασ, ςτθ
δθμιουργία ιςχυρϊν, μακροχρόνιων ςυναιςκθμάτων που οδθγοφν ςε μια θκικι κοινωνικι
ςυμπεριφορά. Θ κρθςκεία είναι ζνα «όχθμα που επιτρζπει ςτουσ ςυμμετζχοντεσ να δϊςουν
μορφι και νόθμα ςτισ εμπειρίεσ τουσ”49. Αυτό μπορεί να αποτελζςει το βιμα επεξεργαςίασ
τθσ κρθςκευτικισ διδαςκαλίασ, κακϊσ οι μακθτζσ ωκοφνται να επεκτείνουν τισ νζεσ ζννοιεσ
που αποκτικθκαν ςτθ ηωι τουσ, να διαμορφϊςουν ζνα ςυγκεκριμζνο τρόπο για τθν
εφαρμογι των ιδεϊν που ενςτερνίςτθκαν.

Το τελευταίο ςτάδιο τθσ Εκτίμθςθσ ι Αξιολόγθςθσ (Evaluation) απαιτείται ςε
οποιαδιποτε τυπικι εκπαιδευτικι διαδικαςία, κακϊσ επιτρζπει ςτον εκπαιδευτικό να
επαλθκεφςει εάν ο μακθτισ ζχει αποκτιςει τισ ςτοχευμζνεσ ικανότθτεσ. Ωσ εκ τοφτου, θ
κρθςκευτικι αγωγι δεν μπορεί να κάνει καμία εξαίρεςθ, πρζπει να βαςίηεται ςτθν
αξιολόγθςθ, γιατί οποιαδιποτε κρθςκεία ζχει τουσ τρόπουσ και τα χαρακτθριςτικά μζςα.
Ρϊσ κα πρζπει να πραγματοποιθκεί αυτι θ αξιολόγθςθ; Στθν περίπτωςθ τθσ κρθςκείασ, θ
επίδειξθ γνϊςθσ δεν αρκεί. Ο μακθτισ αναμζνεται επίςθσ να δείξει ενςυναίςκθςθ και
πρόοδο ςτθν πνευματικι του πορεία. Οι μακθτζσ υποτίκεται ότι αξιολογοφνται για να γίνουν
καλφτεροι άνκρωποι, για τθν εφαρμογι ςτθν κακθμερινι ηωι των αρχϊν που ζχουν μάκει
ςτθν τάξθ.
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J. Bowker (edit.). The Oxford Dictionary of World Religions. New York: Oxford University Press, 1997, p. 369.
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2.3 Εκπαιδευτικοί και μακθτζσ ςτθ μζκοδο που βαςίηεται ςτθ διερεφνθςθ
Οι μζκοδοι διερεφνθςθσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για να προκαλζςουν το
ενδιαφζρον και να καταςτιςουν τθ διδαςκαλία πιο ευχάριςτθ και πιο αποτελεςματικι, όχι
μόνο ςτθν επιςτθμονικι διδαςκαλία αλλά και ςτθ κρθςκευτικι αγωγι. Υπάρχει μια
αυξανόμενθ τάςθ μεταξφ των μελετθτϊν τθσ κρθςκευτικισ εκπαίδευςθσ, οι οποίοι
υποςτθρίηουν ότι οι μακθτζσ πρζπει να ενκαρρφνονται να ςκζφτονται κριτικά για
κρθςκευτικά ηθτιματα50. Ζνασ ενδιαφζρον παραλλθλιςμόσ είναι ότι ςιμερα ςτουσ μακθτζσ
– όπωσ ςτουσ αλιείσ ςτθν εποχι τθσ Βίβλου – δεν πρζπει να δοκοφν ψάρια και να τρζφονται
για μια μζρα: πρζπει να διδαχκοφν πϊσ να πιάνουν τα ψάρια για να τα ταΐηουν για μια ηωι.
Θ ςυμμετοχι των ανκρϊπων ςε μια κατάςταςθ αυτοςυνειδθςίασ με τθν πθγι τθσ γνϊςθσ
είναι μια καλφτερθ μζκοδοσ διδαςκαλίασ τόςο για τθν επιςτιμθ όςο και για τθ κρθςκευτικι
εκπαίδευςθ. Τελικά, θ κρθςκευτικι εκπαίδευςθ χρθςιμοποιεί κάποια είδθ μεκόδων
διερεφνθςθσ εδϊ και αρκετό καιρό, κακϊσ παραβολζσ και ςυμβολικζσ ιςτορίεσ βρίςκονται
ςτον πυρινα τθσ κεολογικισ εκπαίδευςθσ για όλεσ τισ κρθςκείεσ.
Στον ρόλο των εκπαιδευτικϊν ςτθ διαδικαςία διερεφνθςθσ, υπάρχουν δφο διακρίςεισ που
χρθςιμοποιοφνται ςυχνά ςτο πλαίςιο: βακμόσ κακοδιγθςθσ από τον εκπαιδευτικό και
τφποσ κακοδιγθςθσ από τουσ εκπαιδευτικοφσ. Θ πρϊτθ διάκριςθ αναφζρεται ςτο ποςοςτό
τθσ κατεφκυνςθσ που δίνουν οι εκπαιδευτικοί ςτθ διερεφνθςθσ: είναι μόνο ο/θ
εκπαιδευτικόσ που αποφαςίηει τι κάνουν οι μακθτζσ ι ο/θ εκπαιδευτικόσ επιτρζπει ςτουσ
μακθτζσ να ζχουν μεγάλθ επιρροι ςτισ επιλογζσ που αφοροφν τισ δικζσ τουσ ζρευνεσ51 ;
Οι Furtak et al. (2012) δθλϊνουν ότι ςτθ διδαςκαλία τθσ επιςτιμθσ που βαςίηεται ςε
μεταρρυκμίςεισ, υπάρχουν πολλζσ μεταβάςεισ ευκφνθσ τθσ μάκθςθσ από τον/τθν
εκπαιδευτικό ςτον μακθτι και πάλι πίςω, κακϊσ οι μακθτζσ εμπλζκονται ενεργά ςτθν
οικοδόμθςθ του νοιματοσ, αντί να είναι πακθτικοί αποδζκτεσ τθσ επιςτθμονικισ γνϊςθσ. Τισ
περιςςότερεσ φορζσ, οι μελζτεσ διαφοροποιοφν τθ διερεφνθςθ που κατευκφνεται από τουσ
εκπαιδευτικοφσ από αυτι που κατευκφνεται από τουσ μακθτζσ, μερικζσ φορζσ
50

Rosemary Laoulach. Inquiry into philosophical and religious issues: a practical resource for students and
teachers, Eugene, Oregon: Wipf and Stock Publishers, 2019.
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ςυμπεριλαμβάνοντασ μιασ μεςαίασ κατθγορίασ μικτισ κατεφκυνςθσ. Στθν κατευκυνόμενθ
από τον/τθν εκπαιδευτικό διερεφνθςθ, ο/θ εκπαιδευτικόσ αποφαςίηει για τα προσ
διερεφνθςθ ηθτιματα, τον τρόπο διερεφνθςθσ κλπ., ενϊ ςτθν κατευκυνόμενθ από τον
μακθτι διερεφνθςθ, οι μακθτζσ κακορίηουν τι κζλουν να μελετιςουν, πϊσ κα το κάνουν και
τι κα παρουςιάςουν. Στθ μικτά κατευκυνόμενθ διερεφνθςθ, ο/θ εκπαιδευτικόσ κακορίηει
οριςμζνεσ πτυχζσ τθσ διερεφνθςθσ, αλλά υπάρχει επίςθσ περικϊριο για τουσ μακθτζσ να
κάνουν επιλογζσ. Θ δεφτερθ διάκριςθ εξετάηει πιο προςεκτικά το είδοσ τθσ κατεφκυνςθσ που
εφαρμόηει ο/θ εκπαιδευτικόσ. Σφμφωνα με τθ βιβλιογραφία (βλ. για παράδειγμα, Furtak et
al., 2012), μποροφμε να διακρίνουμε μεταξφ τριϊν τφπων ρφκμιςθσ από τουσ
εκπαιδευτικοφσ:
•

Μεταγνωςτικι κακοδιγθςθ

•

κοινωνικι κακοδιγθςθ

•

Εννοιολογικι κακοδιγθςθ

Αν και παρουςιάηονται ξεχωριςτά, ςτθν πράξθ είναι ςυχνά ςτενά αλλθλζνδετεσ και δεν
ςτοχεφονται ρθτά από τουσ εκπαιδευτικοφσ. Θ Μεταγνωςτικι κακοδιγθςθ ζχει να κάνει με
τον ςχεδιαςμό, τθν παρακολοφκθςθ και τθν αξιολόγθςθ. Μερικοί ςυγγραφείσ τονίηουν τθ
ςθμαςία των αςκιςεων που ενκαρρφνουν τουσ μακθτζσ να ςκεφτοφν πικανζσ λφςεισ ςε ζνα
μετα-επίπεδο (Kuhn, Black, Keselman και Kaplan, 2000). Άλλοι μελζτθςαν τθ ςυνεργατικι
μάκθςθ επιςτθμονικισ διερεφνθςθσ και διαπίςτωςαν ότι ζνα εργαλείο που παρείχε
ρυκμιςτικζσ κατευκφνςεισ δίνοντασ ςτόχουσ και υπό-ςτόχουσ και παρζχοντασ ςυμβουλζσ για
τθν επίτευξθ αυτϊν των ςτόχων και τθν παρακολοφκθςθ τθσ προόδου (για παράδειγμα με τθ
ςφνταξθ ενδιάμεςων αποτελεςμάτων) είχε κετικι επίδραςθ τόςο ςτον αρχικό ςχεδιαςμό όςο
και ςτθ μάκθςθ (Manlove, Lazonder και de Jong, 2009). Θ Κοινωνικι κακοδιγθςθ
επικεντρϊνεται ςτισ αρχζσ του ςυνεταιριςμοφ και ζχει να κάνει με τθν κακοδιγθςθ των
κοινωνικϊν διαδικαςιϊν επίλυςθσ προβλθμάτων. Αρκετοί ςυγγραφείσ 52 διαπίςτωςαν ότι θ
ςυνεργαςία ζχει κετικι επίδραςθ ςτθ μάκθςθ που βαςίηεται ςτθ διερεφνθςθ. Θ ςυηιτθςθ
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ςτθν τάξθ (π.χ. διερευνθτικζσ ςυηθτιςεισ) (Mercer, 2000) ζχει βρεκεί ότι ενιςχφει τα
μακθςιακά αποτελζςματα. Οι Rojas-Drummond, Gomez και Vélez (2008) ζχουν δείξει ότι οι
μακθτζσ απζδωςαν καλφτερα ςτθ λογικι και τθν επίλυςθ προβλθμάτων ςε πειραματικι
κατάςταςθ με διερευνθτικζσ ςυηθτιςεισ ςε ςφγκριςθ με μια ομάδα ελζγχου. Θ Εννοιολογικι
κακοδιγθςθ ζχει να κάνει με ειδικζσ γνϊςεισ και κανόνεσ. Στο πλαίςιο των ΤΡΕ, οι Lohner,
van Joolingen, Savelsbergh και van Hout-Wolters (2005) διαπίςτωςαν ότι τα εργαλεία
μοντελοποίθςθσ κα μποροφςαν να χρθςιμοποιθκοφν ςε ζνα περιβάλλον διερευνθτικισ
μάκθςθσ. Αυτοί οι ςυγγραφείσ ανακάλυψαν ότι θ χριςθ γραφικϊν αναπαραςτάςεων οδθγεί
ςε μια καλφτερθ διερευνθτικι διαδικαςία από τθ χριςθ των αναπαραςτάςεων κειμζνου.
Αρκετζσ μελζτεσ ςκιαγραφοφν τα κετικά αποτελζςματα για τα μακθςιακά αποτελζςματα των
μακθτϊν όταν τα εννοιολογικά μοντζλα χρθςιμοποιοφνται ςε μια διαδικαςία διερεφνθςθσ53.
Οι ςκαλωςιζσ scaffolding ζχουν επίςθσ βρεκεί ότι ζχουν κετικι επίδραςθ ςτθν διερευνθτικι
μάκθςθ54.

Κεφάλαιο 3 – Η Μζκοδοσ βάςει τθσ Διερευνθτικισ Μάκθςθσ (ΜBΔ) ςτον
τομζα τθσ διδαςκαλίασ και τθσ μάκθςθσ κρθςκειϊν

3.1 Το ΜΒΔ μοντζλο εφαρμοςμζνο ςτθ κρθςκευτικι μάκθςθ
Το ζργο LIFE TWO χρθςιμοποιεί μια μζκοδο που βαςίηεται ςτθν ανάπτυξθ τθσ μακθςιακισ
εμπειρίασ των μακθτϊν, δθλαδι τθσ Μάκθςθσ βάςει τθσ διερεφνθςθσ, θ οποία ορίηεται ωσ
"θ αναηιτθςθ τθσ αλικειασ, τθσ πλθροφορίασ ι τθσ γνϊςθσ - αναηθτϊντασ πλθροφορίεσ με
ερωτιςεισ". Θ ζρευνα είναι μια διαδικαςία που περιλαμβάνει ανοιχτζσ ερωτιςεισ που οι
μακθτζσ προςπακοφν να απαντιςουν. Τα μακιματα δεν επικεντρϊνονται ςτθν παρότρυνςθ
των μακθτϊν να απομνθμονεφςουν γεγονότα ι δεδομζνα, αλλά ςτουσ μακθτζσ που
αμφιςβθτοφν και προςπακοφν να γίνουν καλφτεροι ερευνθτζσ ωσ άτομα. Δεν ακοφν και
επαναλαμβάνουν τισ αναμενόμενεσ απαντιςεισ, αλλά αντ’ αυτοφ μακαίνουν κακϊσ
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ςυμμετζχουν ενεργά ςτθ διαδικαςία τθσ δικισ τουσ μάκθςθσ. Δεν είναι πακθτικοί αποδζκτεσ
γνϊςθσ, αλλά αρχίηουν να ςκζφτονται για τον εαυτό τουσ και να βρίςκουν λφςεισ
προβλθμάτων. Οι μακθτζσ φτάνουν ςε ζνα ςθμείο όπου δεν ερευνοφν απλϊσ ερωτιςεισ που
κζτουν άλλοι, αλλά μποροφν να διατυπϊςουν τα δικά τουσ ερευνθτικά κζματα και να
μετατρζψουν αυτι τθν ζρευνα ςε χριςιμθ γνϊςθ. Μακαίνουν να μακαίνουν. Μακαίνουν
πϊσ να χρθςιμοποιοφν και να αξιολογοφν κάκε γνϊςθ που ςυναντοφν τϊρα, αλλά και
αργότερα ςτθ ηωι τουσ. Στθν πραγματικότθτα, ςυνδζουν τθ γνϊςθ με τθ δικι τουσ ηωι.
Ταυτόχρονα, ςτο πλαίςιο τθσ κρθςκευτικισ εκπαίδευςθσ, οι μακθτζσ αναπτφςςονται
προςωπικά και πνευματικά. Θ μζκοδοσ εμπλζκει προςωπικζσ εμπειρίεσ και ερωτιματα και
ςταδιακά οδθγεί ςε βακφτερθ κατανόθςθ και αφομοίωςθ τθσ ζννοιασ ςε ςχζςθ με τθ
κρθςκεία. Είναι ανοιχτι ςε πιο ερμθνευτικζσ διαδικαςίεσ, μελετά τθν πολυπλοκότθτα των
κρθςκευτικϊν εννοιϊν και τισ προκλιςεισ τουσ, αναπτφςςει και εφαρμόηει δεξιότθτεσ
κριτικισ ςκζψθσ (ςε κζματα όπωσ θ βία, τα βιοθκικά διλιμματα κ.λπ.), γι 'αυτό ςυνιςτάται
ςυχνότερα για μακθτζσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ. Οι μακθτζσ αποκωδικοποιοφν τθ ηωι
χρθςιμοποιϊντασ κρθςκευτικι γλϊςςα, εκφράηονται και κατανοοφν τθ κρθςκεία,
αναηθτϊντασ τον Κεό και απαντιςεισ ςε υπαρξιακά ερωτιματα. Οι ςτρατθγικζσ μάκθςθσ
βάςει τθσ διερεφνθςθσ μποροφν να βοθκιςουν τα παιδιά να μάκουν για τθ δικι τουσ ςκζψθ
ςχετικά με τουσ ιςχυριςμοφσ και τισ αλικειεσ τθσ κρθςκείασ, ζτςι αναπτφςςονται μεταγνωςτικά.
Μζςω τθσ μάκθςθσ βάςει τθσ διερεφνθςθσ, οι μακθτζσ μποροφν να μάκουν πϊσ να
κάνουν ςυνδζςεισ και δεςμοφσ μεταξφ διαφορετικϊν γεγονότων και πεποικιςεων.
Αναπτφςςουν ερωτιςεισ, κάνουν παρατθριςεισ, ερευνοφν, αναπτφςςουν μζςα για τθ
ςυλλογι δεδομζνων, περιγράφουν πικανζσ εξθγιςεισ και δθμιουργοφν προβλζψεισ. Στθν
αντιμετϊπιςθ των μεγάλων ηθτθμάτων που εγείρει θ κρθςκευτικι εκπαίδευςθ, θ
εννοιολογικι γνϊςθ και κατανόθςθ μπορεί να αναπτυχκεί καλφτερα. Στθν αποτελεςματικι
Διερευνθτικι Μάκθςθ οι μακθτζσ μακαίνουν για και από τθ κρθςκεία και αναπτφςςουν
ςχετικζσ ζννοιεσ, ςτάςεισ, δεξιότθτεσ και γνϊςεισ επιλζγοντασ και οργανϊνοντασ το δικό τουσ
υλικό ςε πολλαπλζσ μορφζσ (π.χ. Επιτόπιεσ Εργαςίεσ, Ρεριπτωςιολογικζσ μελζτεσ, Ατομικά
και Ομαδικά Σχζδια Εργαςίασ κ.λπ.). Οριςμζνεσ ςτρατθγικζσ που μπορεί να είναι
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αποτελεςματικζσ είναι: παιχνίδια ρόλων, κζατρο ςε εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ (όπωσ εικόνεσ,
διάδρομοσ ςυνείδθςθσ), ςυηθτιςεισ, επίςκεψθ και παρατιρθςθ κρθςκευτικϊν χϊρων και
ςυνεντεφξεισ εκπροςϊπων κρθςκευτικϊν κοινοτιτων, διοργάνωςθ κρθςκευτικϊν φεςτιβάλ
ι εορταςμϊν κλπ.
Οι μακθτζσ καλοφνται να προςεγγίςουν τθ κρθςκεία μζςω διαλόγου, εξερεφνθςθσ,
αξιολόγθςθσ,

κρίςθσ και

ερμθνείασ.

Συμμετζχουν ςε

ςυνεργατικζσ

δράςεισ

και

αναλαμβάνουν τθν προςωπικι ευκφνθ, ενκαρρφνουν τθν αυτογνωςία και τθν αυτοκριτικι,
ενιςχφοντασ παράλλθλα τον ςεβαςμό, τθν αλλθλεγγφθ και τθν αμοιβαία βοικεια. Θ Μάκθςθ
βαςιςμζνθ ςτθ Διερεφνθςθ δίνει μεγαλφτερθ ζμφαςθ ςτο κοινωνικό πλαίςιο τθσ μάκθςθσ.
Ζνασ διερευνθτισ δεν είναι ο μόνοσ με τθν αναηιτθςθ. Οι πεποικιςεισ ι οι ιδζεσ του
μποροφν να υποςτθριχκοφν, να αμφιςβθτθκοφν ι να ςυηθτθκοφν και να ανακεωρθκοφν. Ο
διερευνθτισ ζρχεται να αναλογιςτεί όχι μόνο τισ δικζσ του ιδζεσ, αλλά και τισ ιδζεσ των
άλλων και μακαίνει να είναι κατανοθτόσ, υποςτθρικτικόσ και απαλλαγμζνοσ από
αποκλειςμοφσ. Θ κοινότθτα βοθκά τον διερευνθτι να αναπτφξει τθ δθμιουργικότθτά του και
διευρφνει το πεδίο τθσ εμπειρίασ και τθσ γνϊςθσ του. Ζτςι, θ κοινότθτα ςτο ςχολείο και τθν
τάξθ είναι ςθμαντικι. Και θ κρθςκευτικι εκπαίδευςθ διαδραματίηει κεντρικό ρόλο για τθ
δθμιουργία ενόσ αςφαλοφσ διδακτικοφ περιβάλλοντοσ ςεβαςμοφ και τθν κατανόθςθ των
ςχζςεων μζςω κοινϊν δραςτθριοτιτων.
Ο εκπαιδευτικόσ δεν χρειάηεται να ζχει και δεν πρζπει να παρζχει ζτοιμεσ απαντιςεισ ςε
όλα, ex cathedra. Δεν είναι πλζον λζκτορασ/διδάςκαλοσ, αλλά γίνεται διαμεςολαβθτισ,
παρζχοντασ ενκάρρυνςθ και υποςτιριξθ για να επιτρζψει ςτουσ μακθτζσ να αναλάβουν τθν
ευκφνθ για το τι και πϊσ μακαίνουν. Καλείται να απελευκερωκεί δθμιουργικά, να αναπτφξει
ανοιχτι, κεολογικι και παιδαγωγικι φανταςία για να προςεγγίςει τουσ ςφγχρονουσ εφιβουσ
μακθτζσ. Ο κφριοσ ρόλοσ του είναι να ενκαρρφνει και να κακοδθγεί, ϊςτε οι μακθτζσ να
μποροφν να εκφράηονται, να δθμιουργοφν, να αντιλαμβάνονται τθ δράςθ και τισ επιλογζσ
των προςϊπων, να αξιολογοφν καταςτάςεισ και κεςμοφσ και να κρίνουν προςωπικζσ και
ςυλλογικζσ εμπειρίεσ ςτον κρθςκευτικό τομζα, μζςω τθσ προςωπικισ τουσ αναηιτθςθσ και
ηωισ. Επιτρζπει ςτουσ μακθτζσ να αναπτφξουν μια πιο ευζλικτθ προςζγγιςθ ςτισ ςπουδζσ
τουσ, δίνοντάσ τουσ τθν ελευκερία και τθν ευκφνθ να οργανϊςουν το δικό τουσ πρότυπο
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εργαςίασ εντόσ των χρονικϊν περιοριςμϊν του ζργου. Ρροετοιμάηει τουσ μακθτζσ μζςω
κατάλλθλων τεχνικϊν διδαςκαλίασ για να είναι ςε κζςθ να αντιμετωπίςουν ςοβαρά
ηθτιματα που εγείρει θ ηωι, να επιτφχουν τθν προςωπικι τουσ πνευματικι ανάπτυξθ και να
είναι ενταγμζνοι, καλφτεροι άνκρωποι, εκμεταλλευόμενοι τον πλοφτο που προςφζρει θ
κρθςκεία.
Θ διερευνθτικι μάκθςθ με τθ χριςθ ποικίλων μεκόδων και δραςτθριοτιτων κζτει τα
κεμζλια για προβλθματιςμό, κριτικι ςκζψθ και ϊριμθ ςτάςθ απζναντι ςτθ ηωι. Και αυτό
είναι ζνα μάκθμα που κα ςυνοδεφει κάκε παιδί ςε όλθ τθν ενιλικθ ηωι του. Οι μακθτζσ
αποκτοφν προμικειεσ ενόσ πλοφςιου και κριτικοφ κρθςκευτικοφ αλφαβθτιςμοφ, ο οποίοσ κα
τουσ βοθκιςει να επικοινωνιςουν με τον εαυτό τουσ, με τουσ άλλουσ και με τον Κεό, αν το
επικυμοφν.
Το μοντζλο βαςίηεται ςτισ προςεγγίςεισ που ςφραγίηονται ςτθ κεωρία που είναι γνωςτι
ωσ Κονςτρουκτιβιςμόσ, μια καινοτόμοσ φιλοςοφία γνϊςθσ, μάκθςθσ και εκχϊρθςθσ
νοιματοσ ςτον κόςμο και ςτα φαινόμενα που ςχετίηονται με αυτό. Σε γενικζσ πλθροφορίεσ,
οι κονςτρουκτιβιςτικζσ προςεγγίςεισ και οι εκπαιδευτικζσ ςτρατθγικζσ κεωροφνται ότι
βαςίηονται ςτθ κζςθ των μακθτϊν ςτθ μακθςιακι διαδικαςία: θ φπαρξθ ςε κεντρικι κζςθ
επιτρζπει μεγαλφτερθ αλλθλεπίδραςθ με το αντίςτοιχο περιβάλλον τουσ.
Θ εφαρμογι του Μοντζλου ακολουκεί τθν ιδζα ότι θ γνϊςθ είναι ο τελικόσ ςτόχοσ μιασ
προςωπικισ και κοινοτικισ ζρευνασ που απευκφνεται «ςτθ δθμιουργία γνϊςθσ και
νοιματοσ από τθν εμπειρία ”55. Σφμφωνα με πολλοφσ ςυγγραφείσ, ο κονςτρουκτιβιςμόσ
είναι μια κεωρία τθσ γνϊςθσ με ρίηεσ ςτθ φιλοςοφία, τθν ψυχολογία και τθν επιςτιμθ των
ςυςτθμάτων. Βαςίηεται ςε δφο βαςικζσ αρχζσ:


Θ γνϊςθ δεν λαμβάνεται πακθτικά, αλλά οικοδομείται ενεργά από τουσ
εκπαιδευόμενουσ και οι εκπαιδευτικοί που βρίςκονται ςε αυτι τθ διαδικαςία
ζχουν το ρόλο του διαμεςολαβθτι;
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Θ δράςθ τθσ γνϊςθσ είναι προςαρμοςτικι και χρθςιμεφει για να οργανϊςει τον
κόςμο που βιϊνει ο μακθτισ, και όχι απαραίτθτα τθν ανακάλυψθ τθσ οντολογικισ
πραγματικότθτασ.

Δεδομζνου ότι ο κονςτρουκτιβιςμόσ επικεντρϊνεται ςτθν ικανότθτα των μακθτϊν να
λφνουν ι να αναλφουν πραγματικζσ καταςτάςεισ, όχι μόνο ενκαρρφνει τον εκπαιδευόμενο
να καταλιξει ςε μια μοναδικι λφςθ, αλλά δίνει επίςθσ ιδιαίτερθ προςοχι ςτισ διαδικαςίεσ
του νου. Με αυτόν τον τρόπο τα προβλιματα/καταςτάςεισ που πρζπει να αναλυκοφν
ςχετίηονται με τα κφρια ηθτιματα τθσ ανκρωπότθτασ που ςχετίηονται με τθν «πραγματικι
ηωι». Είναι επίςθσ ςυμφραηόμενα, ςυναφι και παρουςιάηουν μεγάλο ενδιαφζρον για τουσ
εκπαιδευόμενουσ.
Σφμφωνα με τθ γνϊμθ πολλϊν ςυγγραφζων, θ κονςτρουκτιβιςτικι ιδζα τθσ μάκθςθσ
λαμβάνει υπόψθ προθγοφμενεσ γνϊςεισ. Αυτό ςθμαίνει ότι θ προςζγγιςθ του
διαμεςολαβθτι παρζχει τισ ικανότθτεσ για τθν ενίςχυςθ και τθν προϊκθςθ τθσ ςυηιτθςθσ,
όπου θ γνϊςθ είναι το αποτζλεςμα μιασ ανακάλυψθσ. Εάν θ προθγοφμενθ γνϊςθ κεωρείται
μθ επιςτθμονικά ορκι, θ εκ νζου ανάλυςθ του περιεχομζνου και ο κακοριςμόσ νζων
προοπτικϊν είναι κακικον του μακθτι. Ζνασ από τουσ ςυγγραφείσ τθσ κεωρίασ που
ορίηεται ωσ «ριηοςπαςτικόσ κονςτρουκτιβιςμόσ», βακιά επθρεαςμζνοσ από τισ κεωρίεσ του
Piaget, προτείνει να ςπάςει θ ςφμβαςθ για τθν ανάπτυξθ μιασ κεωρίασ γνϊςθσ ςτθν οποία θ
γνϊςθ δεν αντικατοπτρίηει μια αντικειμενικι, οντολογικι πραγματικότθτα αλλά
αποκλειςτικά μια τάξθ και οργάνωςθ ενόσ κόςμου που αποτελείται από τθν εμπειρία μασ.
Αυτι θ άποψθ πθγάηει από τθν ιδεολογία που ιςχυρίηεται ότι θ γνϊςθ και θ
πραγματικότθτα δεν ζχουν αντικειμενικι ι απόλυτθ αξία. Θ πραγματικότθτα είναι άγνωςτθ
και μπορεί να ερμθνευκεί μόνο από τον οικείο, και τότε μπορεί να πάψει να είναι θ
πραγματικότθτα”56. Ωσ εκ τοφτου, είναι θ τεχνογνωςία που ερμθνεφει και καταςκευάηει μια
πραγματικότθτα βαςιςμζνθ ςτισ εμπειρίεσ και τισ αλλθλεπιδράςεισ τθσ με το περιβάλλον.
Στθν περίπτωςθ τθσ διδαςκαλίασ και τθσ μάκθςθσ ςχετικά με τισ κρθςκείεσ, αυτι θ
διαδικαςία μπορεί να οριςτεί ωσ διερεφνθςθ. Θ εμπειρία ςτον κακοριςμό και τθν ανάλυςθ
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απαντιςεων, των οποίων θ φφςθ δεν βρίςκεται ςε ζναν λογικό κόςμο, αποτελεί μζροσ του
προςωπικοφ ςυνόλου γνϊςεων που προζρχεται από διαφορετικζσ εμπειρίεσ και κοινωνικζσ
ςχζςεισ μεταξφ των οποίων το πιο ςχετικό είναι το οικείο πλαίςιο. Στθν εκμάκθςθ
κρθςκειϊν, θ ικανότθτα ςτθν ζρευνα απαιτεί μια ςυγκεκριμζνθ φιλοςοφικι και πνευματικι
διάςταςθ, μια βακφτερθ κατανόθςθ άλλων κρθςκειϊν εκφράςεων και τθ ςτάςθ να
ςυηθτοφν με ςυνομθλίκουσ που εμπλζκονται ςε άλλα πλαίςια.
Θ προφανισ απουςία ενόσ ςυγκεκριμζνου μακθςιακοφ ςτόχου ι μιασ ενιαίασ ςωςτισ λφςθσ, θ
ανάγκθ ςυνεργαςίασ με άλλουσ ανκρϊπινουσ πόρουσ και θ λιψθ ςυγκεκριμζνθσ ι γενικισ
κατεφκυνςθσ και κακοδιγθςθσ από ζναν διαμεςολαβθτι είναι αυτό που κακορίηει αυτι τθν
προςζγγιςθ ωσ κονςτρουκτιβιςτικι. Πντασ αρκετά προφανζσ θ ςχετικι ζμφαςθ ςτθ διαδικαςία: το
Ραιδαγωγικό και Διδακτικό Μοντζλο Συμμετοχικισ Διδαςκαλίασ & Μάκθςθσ (ΡΔ&Σ) ςυνεπάγεται τθν
παρουςία πολλαπλϊν τρόπων ςυηιτθςθσ και προςζγγιςθσ των προβλθμάτων ενκαρρφνει επίςθσ
πολλοφσ εναλλακτικοφσ τρόπουσ ςκζψθσ για τισ κρθςκείεσ.

Αξίηει επίςθσ να διευκρινιςτεί ότι ςε αυτόν τον τομζα πρζπει να αποςαφθνίςουμε τουσ
όρουσ "επίλυςθ προβλθμάτων", ςτουσ οποίουσ κάνουμε αναφορά. Στθ κρθςκευτικι και διακρθςκευτικι διδαςκαλία και μάκθςθ, θ λφςθ δεν είναι μονο-κατευκυντικι. Μερικοί
μακθτζσ μπορεί να αιςκάνονται ότι είναι ακόμθ δφςκολο να αλλάξουν τθ γνϊμθ τουσ
ςχετικά με το δόγμα και τισ βεβαιότθτεσ, αλλά αυτό που αναμζνεται να μάκουν είναι θ
ικανότθτα να αποδζχονται τθν ιδζα του άλλου και να χρθςιμοποιοφν τον όρο τθσ
προςζγγιςθσ με βάςθ τθν ζρευνα για τθν οικοδόμθςθ τθσ ιδιοκτθςίασ τθσ γνϊςθσ, να μθν
βαςίηονται ςτισ παραδοςιακζσ ζννοιεσ που παρζχονται από το παραδοςιακό τουσ πλαίςιο.
Ο ςτόχοσ τθσ προςζγγιςθσ LIFE TWO είναι να προςφζρει περιςςότερεσ γνϊςεισ ςχετικά με
τθν παραδοςιακι κρθςκεία ςτθν οποία πιςτεφουν οι μακθτζσ και μια βακφτερθ γνϊςθ των
ανκρϊπινων αξιϊν άλλων κρθςκειϊν, αν είναι ςε κζςθ να ςυηθτιςει και να τισ
αντιμετωπίςει κετικά.
Στο μοντζλο LIFE TWO, θ κονςτρουκτιβιςτικι παιδαγωγικι ςκοπεφει να αξιοποιιςει τισ
δυνατότθτεσ ανάπτυξθσ δεξιοτιτων ςκζψθσ υψθλότερθσ τάξθσ. Ο κονςτρουκτιβιςμόσ, που
ςυνδζεται με τθν προςζγγιςθ τθσ ζρευνασ, μπορεί να δθμιουργιςει εςωτερικά ι εγγενι
κίνθτρα. Τα εγγενι κίνθτρα μποροφν να δθμιουργιςουν πιο γνιςιο και μακροπρόκεςμο
ενδιαφζρον για τθν εκμάκθςθ ενόσ κζματοσ ωσ κρθςκείασ από το κίνθτρο που παρζχεται
εξωτερικά με εξωτερικά κίνθτρα όπωσ οι υψθλζσ βακμίδεσ.
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Τρία ςτοιχεία είναι απαραίτθτα για τθ δθμιουργία ενόσ ςυνεργατικοφ μακθςιακοφ
περιβάλλοντοσ:


Οι μακθτζσ πρζπει να αιςκάνονται αςφαλείσ, αλλά και να αμφιςβθτοφν.



Οι ομάδεσ πρζπει να είναι αρκετά μικρζσ ϊςτε όλοι να μποροφν να
ςυνειςφζρουν.



Θ εργαςία των μακθτϊν πρζπει να κακορίηεται με ςαφινεια.

Οι ςυνεταιρικζσ και ςυνεργατικζσ τεχνικζσ μάκθςθσ που παρουςιάηονται εδϊ κα
βοθκιςουν να καταςτεί αυτό δυνατό για τουσ εκπαιδευτικοφσ. Επίςθσ, ςτθ ςυνεργατικι
μάκθςθ μικρζσ ομάδεσ παρζχουν ζνα μζροσ όπου:


οι μακθτζσ ςυμμετζχουν ενεργά·



οι εκπαιδευτικοί γίνονται μακθτζσ κατά καιροφσ και οι μακθτζσ μερικζσ φορζσ
διδάςκουν·



ο ςεβαςμόσ δίνεται ςε κάκε μζλοσ·



Τα ςχζδια εργαςίασ και οι ερωτιςεισ ενδιαφζρουν και προκαλοφν τουσ μακθτζσ·



θ ποικιλομορφία γιορτάηεται και όλεσ οι ςυνειςφορζσ εκτιμϊνται·



οι μακθτζσ μακαίνουν δεξιότθτεσ για τθν επίλυςθ ςυγκροφςεων όταν
προκφπτουν·



τα μζλθ αξιοποιοφν τθν εμπειρία και τισ γνϊςεισ τουσ από το παρελκόν·



οι ςτόχοι προςδιορίηονται ςαφϊσ και χρθςιμοποιοφνται ωσ οδθγόσ·



διατίκενται ερευνθτικά εργαλεία, όπωσ θ πρόςβαςθ ςτο Διαδίκτυο·



οι μακθτζσ επενδφουν ςτθ δικι τουσ μάκθςθ.

Στο προτεινόμενο Μοντϋλο, ο μαθητόσ θεωρεύται ϋμφυτα περύεργοσ. δεδομϋνου ενόσ
πλούςιου και υποςτηρικτικού περιβϊλλοντοσ, εύναι ικανόσ για υπεύθυνη εξερεύνηςη και
ανακϊλυψη. Οι μαθητϋσ θεωρούνται επύςησ ικανού, μϋςω ςοβαρού προβληματιςμού, να
αναπτύξουν ευαιςθηςύα ςτισ θρηςκευτικϋσ και ηθικϋσ αξύεσ. Για όλουσ αυτούσ τουσ λόγουσ το
Μοντϋλο επικεντρώνεται ςτισ ανϊγκεσ και τα ερωτόματα που προκύπτουν τόςο ςτισ ςυνόθεισ,
όςο και ςτισ ςημαντικϋσ εμπειρύεσ των μαθητών. Συνεπώσ, η προςϋγγιςη εύναι ευϋλικτη και όχι
ϊκαμπτη και ϋχει ςχεδιαςτεύ για να προωθόςει την εξερεύνηςη των ζητημϊτων που προκύπτουν
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φυςικϊ, και όχι των ζητημϊτων που καθορύζονται από μια «λογικό αλληλουχύα». Υπϊρχει μια
δομό, αλλϊ η ϋμφαςη δύνεται ςτην προςαρμογό ςτισ ατομικϋσ ανϊγκεσ ό ερωτόςεισ και όχι ςτην
επιμονό να ακολουθεύται "το ςχϋδιο" με κϊθε κόςτοσ. Με αυτόν τον τρόπο, δεδομϋνου ότι οι
ςτϊςεισ διαμορφώνονται περιςςότερο μϋςω τησ προςωπικόσ εμπειρύασ παρϊ μϋςω τησ
πληροφορύασ, η μϋθοδοσ προωθεύ τον προβληματιςμό και την κριτικό ςκϋψη.

3.2 MΒΔ και θ ςυμμετοχικι προςζγγιςθ: ςυνδζςεισ με τον δθμιουργικό ρόλο
των μακθτϊν
Θ MΒΔ και θ ςυμμετοχικι προςζγγιςθ ςτοχεφει ςτθν ενδυνάμωςθ των φωνϊν των
παιδιϊν μζςω ενόσ παιδαγωγικοφ πλαιςίου που εμπλζκει τα παιδιά ςε ςυναιςκθματικό
προβλθματιςμό, κριτικι ζρευνα και δράςθ όςον αφορά τισ κρθςκείεσ και τθν ποικιλομορφία
των κρθςκειϊν. Θ MΒΔ και θ ςυμμετοχικι προςζγγιςθ χρθςιμοποιοφν τον διάλογο για τισ
κρθςκείεσ και τθν ποικιλομορφία τουσ ςε μικρζσ ομάδεσ ι ςε ολόκλθρθ τθν τάξθ
προκειμζνου να μεςολαβοφν θκικά ςτουσ προβλθματιςμοφσ, παρζχοντασ παράλλθλα τα
κίνθτρα για προςωπικό ςκεπτικιςμό και προβλθματιςμοφσ57.. Αντλϊντασ από τθ MΒΔ,
μποροφμε να ενδυναμϊςουμε τισ φωνζσ των μακθτϊν ςχετικά με τισ κρθςκευτικζσ τουσ
πρακτικζσ και τισ πεποικιςεισ τουσ ςχετικά με άλλεσ κρθςκείεσ, δίνοντάσ τουσ παράλλθλα
ζναν δθμιουργικό ρόλο ςτθ διαδικαςία. Θ MΒΔ και θ ςυμμετοχικι προςζγγιςθ
επικεντρϊνονται ςτθ ςυμμετοχι όλων των μακθτϊν ςτθ μακθςιακι διαδικαςία
διερευνϊντασ πθγζσ και υλικά, κάνοντασ ερωτιςεισ και μοιράηοντασ ιδζεσ.
Θ MΒΔ και θ ςυμμετοχικι προςζγγιςθ δίνει ςτουσ μακθτζσ τθν ευκαιρία να εξερευνιςουν
κοινωνικά ηθτιματα, όπωσ θ κρθςκευτικι πολυμορφία, με βακφτερο τρόπο και με εμπειρίεσ
από πρϊτο χζρι. Με τθν ενεργό ςυμμετοχι τουσ ςτο μάκθμα, οι μακθτζσ δθμιουργοφν τισ
δικζσ τουσ ενθμερωμζνεσ ςυνδζςεισ, ερμθνείεσ και αντιλιψεισ ςχετικά με το ηιτθμα τθσ
κρθςκευτικισ πολυμορφίασ. Ο ςτόχοσ είναι ότι μζςω τθσ MΒΔ και τθσ ςυμμετοχικισ
προςζγγιςθσ να προωκείται θ περιζργεια ςτουσ μακθτζσ, θ ιδιοκτθςία τθσ μάκθςθσ, οι
δεξιότθτεσ κριτικισ ςκζψθσ και οι ικανότθτεσ επικοινωνίασ. Θ MΒΔ και θ ςυμμετοχικι
προςζγγιςθ δθμιουργοφν τισ προχποκζςεισ για τθν καλλιζργεια τθσ ενςυναίςκθςθσ ςτουσ
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μακθτζσ ωσ εφαλτιριο για τθν κοινωνικι αλλαγι όςον αφορά τθ κρθςκευτικι πολυμορφία
και τθν καταπολζμθςθ του κρθςκευτικοφ φονταμενταλιςμοφ και του εξτρεμιςμοφ. Επιπλζον,
θ MΒΔ και θ ςυμμετοχικι προςζγγιςθ μποροφν να διευκολφνουν αυτό που ο Alvermann
(2019) αποκαλεί «κοινωνικι αρχιτεκτονικι» με τθ διάρκρωςθ ςυνεργιςτικϊν περιβαλλόντων
ςτα οποία τα παιδιά ζχουν τθν εξουςία να αυτενεργοφν για τθ λιψθ τεκμθριωμζνων και
δεοντολογικϊν δράςεων που υποςτθρίηουν τθ κρθςκευτικι πολυμορφία ςε διάφορα
κοινωνικοπολιτικά πλαίςια58.
Για τθν καλλιζργεια των δθμιουργικϊν αλλθλεπιδράςεων των μακθτϊν με τισ κρθςκείεσ
μζςω τθσ MΒΔ και τθσ ςυμμετοχικισ προςζγγιςθσ, μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν διάφορα
δθμιουργικά εργαλεία. Τζτοια εργαλεία κα μποροφςαν ενδεχομζνωσ να περιλαμβάνουν:
παιχνίδι, παιχνίδι ρόλων και προςομοιϊςεισ, καλλιτεχνικι δθμιουργία και αφιγθςθ
ιςτοριϊν. Καταρχάσ, θ χριςθ του κακοδθγοφμενου παιχνιδιοφ με ςυγκεκριμζνο ςκοπό
διευκολφνει τθν ενεργό ςυμμετοχι των μακθτϊν ςτθ μάκθςθ μεταξφ τουσ όςον αφορά τισ
κρθςκείεσ τουσ ι τισ κρθςκευτικζσ τουσ πεποικιςεισ. Οι Howe et al. (2005) υποςτθρίηουν ότι
το κακοδθγοφμενο παιχνίδι ςχετικά με ζνα ςυγκεκριμζνο ηιτθμα, όπωσ οι κρθςκείεσ και θ
κρθςκευτικι πολυμορφία, επιτρζπει ςτουσ μακθτζσ να καταςκευάςουν κοινζσ ζννοιεσ
ςχετικά με το κζμα του ζργου κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ. Ενϊ παίηουν μαηί, οι
μακθτζσ αρχίηουν να χρθςιμοποιοφν επικοινωνιακζσ ςτρατθγικζσ για να αξιοποιιςουν τισ
δθλϊςεισ των ςυνομθλίκων τουσ για να καταςκευάςουν κοινζσ ζννοιεσ. Αναμφιςβιτθτα, οι
μακθτζσ μποροφν από κοινοφ να επιτφχουν και να μοιραςτοφν τισ αντιλιψεισ ςχετικά με τθ
κρθςκεία και τθ κρθςκευτικι πολυμορφία με τουσ ςυνομθλίκουσ τουσ, διαπραγματευόμενοι
ιδζεσ ςτισ ομάδεσ τουσ. Επιπλζον, κατά τθ διάρκεια του παιχνιδιοφ οι μακθτζσ
διαμορφϊνουν και προςαρμόηουν τισ απαντιςεισ τουσ ζτςι ϊςτε να καταςκευάηουν κοινζσ
ζννοιεσ με τουσ ςυνομθλίκουσ τουσ.
Ρροχωρϊντασ ζνα βιμα παραπζρα, θ καλλιτεχνικι δθμιουργία και ιδιαίτερα θ
ςυνεργατικι καλλιτεχνικι δθμιουργία ςυνεπάγεται ζνα καινοτόμο και δθμιουργικό εργαλείο
που κα χρθςιμοποιθκεί ωσ μζροσ τθσ ΜΒΔ και τθσ ςυμμετοχικισ προςζγγιςθσ. Θ τζχνθ ςε
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ομάδεσ βοθκά τουσ μακθτζσ να εξετάςουν τθν κακθμερινι τουσ ηωι και τισ εμπειρίεσ τουσ
όςον αφορά τισ κρθςκευτικζσ τουσ πεποικιςεισ και πρακτικζσ, αλλά και να προβλθματιςτοφν
για τισ αλλθλεπιδράςεισ τουσ μζςα ςε κρθςκευτικά περιβάλλοντα. Θ ςυνεργατικι
καλλιτεχνικι

δθμιουργία

αποδείχκθκε

αποτελεςματικι

ςτο

να

ενιςχφςει

τουσ

εκπαιδευτικοφσ να βοθκιςουν αποτελεςματικά τουσ μακθτζσ να αναπτφξουν αξίεσ κατά των
αποκλειςμϊν, όπωσ ο ςεβαςμόσ προσ το «άλλο» και θ αποδοχι τθσ διαφορετικότθτασ 59.
Ρροκειμζνου να χρθςιμοποιιςουν με επιτυχία τθν τζχνθ ωσ μζροσ τθσ ΜΒΔ και τθσ
ςυμμετοχικισ προςζγγιςθσ, οι μακθτζσ μποροφν να παράγουν δθμιουργίεσ τζχνθσ που
αντικατοπτρίηουν ςυγκεκριμζνα ηθτιματα που ςχετίηονται με τισ κρθςκείεσ και τθ
κρθςκευτικι πολυμορφία. Μποροφν να ςυνεργαςτοφν μεταξφ τουσ για να ςχολιάςουν, να
ερμθνεφςουν και να προβλθματιςτοφν για τισ καλλιτεχνικζσ του δθμιουργίεσ τουσ. Θ Eliadou
(2011) υποςτθρίηει ότι μζςω τθσ παραγωγισ οπτικϊν και όχι γραπτϊν δεδομζνων, τα παιδιά
ζχουν τθν ευκαιρία να αναπτφξουν τισ ερμθνείεσ τουσ για τα δικά τουσ ςχζδια εργαςίασ. Το
εργαλείο καταςκευισ ζργων τζχνθσ, όταν χρθςιμοποιείται ςτθν ΜΒΔ, επιτρζπει ςτουσ
μακθτζσ όχι μόνο τα εμπόδια ςτθ κρθςκευτικι αλλθλεπίδραςθ, αλλά και τισ μελλοντικζσ
προοπτικζσ και πικανζσ λφςεισ ςε διάφορα κοινωνικά ηθτιματα όπωσ ο κρθςκευτικόσ
φονταμενταλιςμόσ.
Τρίτον, οι δραςτθριότθτεσ τθσ ΜΒΔ που ζχουν ςυμμετοχικό χαρακτιρα μποροφν να
χρθςιμοποιοφν το παιχνίδι ρόλων και τισ προςομοιϊςεισ ωσ εργαλεία χριςιμα και
αποτελεςματικά για τθν τόνωςθ τθσ κριτικισ ςκζψθσ των μακθτϊν και τθν αλλαγι
ςτερεοτυπικϊν

ςτάςεων

και

ςυμπεριφορϊν

όςον

αφορά

τθ

κρθςκευτικι

πολυμορφία60. Λόγω του δθμιουργικοφ τουσ χαρακτιρα, όταν ενςωματϊνονται ςτθ
διδαςκαλία, κάνουν τθ μάκθςθ να γίνεται αντιλθπτι περιςςότερο ςαν παιχνίδι, παρά ωσ
εργαςία, και ζτςι μπορεί να αυξιςουν τα κίνθτρα των μακθτϊν. Οι δραςτθριότθτεσ ρόλων
είναι ςυνικωσ ςφντομεσ καταςτάςεισ ςτισ οποίεσ δρουν οι ςυμμετζχοντεσ, ενϊ οι
προςομοιϊςεισ μπορεί να είναι μεγαλφτερεσ ςε διάρκεια και να οδθγιςουν ςε πιο
περίπλοκα ηθτιματα. Ωςτόςο, είναι ςθμαντικό και τα δφο να διεξάγονται ςε ζνα αςφαλζσ
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περιβάλλον

για

τουσ

μακθτζσ,

όπου

κανείσ

δεν

αιςκάνεται

εκτεκειμζνοσ

ι

απειλοφμενοσ61. Μερικά παραδείγματα δραςτθριοτιτων και προςομοιϊςεων ρόλων είναι: θ
ςυνεργατικι ενςάρκωςθ μιασ ζννοιασ λζξθσ που ςχετίηεται με τθ κρθςκευτικι πολυμορφία
(δθλαδι μια ζννοια που δείχνει τθ κρθςκευτικι καταπίεςθ)· ςυηθτιςεισ για κζματα που
ςχετίηονται με τθ διαςφνδεςθ τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ και τθσ κρθςκευτικισ
πολυμορφίασ· και διλιμματα για τζτοια κζματα.
Τζλοσ, για να δϊςουμε δθμιουργικό ρόλο ςτουσ μακθτζσ ςτθ ΜΒΔ και ςυμμετοχικι
προςζγγιςθ, μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε το εργαλείο τθσ αφιγθςθσ, το οποίο ζχει τθ
δφναμθ να αλλάξει τον κόςμο. Κατά τθ διάρκεια τθσ αφιγθςθσ οι μακθτζσ εμπλζκουν τθν
κοινωνικι φανταςία τουσ, κακϊσ ζχουν τθν ευκαιρία να φανταςτοφν τον κόςμο μζςα από τα
μάτια των άλλων (δθλαδι, να ςυμπάςχουν με τον πρωταγωνιςτι μιασ ιςτορίασ, ο οποίοσ
αντιμετωπίηει κρθςκευτικά ςτερεότυπα). Επιπλζον, θ αφιγθςθ επιτρζπει ςτουσ μακθτζσ να
φανταςτοφν άλλεσ, ίςωσ πιο κοινωνικά δίκαιεσ, εναλλακτικζσ λφςεισ ςτισ τρζχουςεσ
κοινωνίεσ μασ62, ειδικά όςον αφορά τθ κρθςκευτικι πολυμορφία. Είναι αξιοςθμείωτο ότι ο
Nussbaum63 υποςτθρίηει ότι θ αφιγθςθ καλλιεργεί τθ ςυμπακθτικι φανταςία των μακθτϊν,
κακϊσ τουσ δίνει τθν ευκαιρία να βιϊςουν τθ ηωι των άλλων ςαν να ιταν αυτοί. Επιπλζον, ο
Greene (1995)64 ορίηει τθν κοινωνικι φανταςία ωσ «τθν ικανότθτα να εφευρίςκουμε
οράματα για το τι πρζπει να είναι και τι μπορεί να υπάρχει ςτθν ελλιπι κοινωνία μασ, ςτουσ
δρόμουσ όπου ηοφμε, ςτα ςχολεία μασ” (ςελ. 5)65. Θ κοινωνικι φανταςία των μακθτϊν που
καλλιεργείται από τισ ιςτορίεσ μπορεί επίςθσ να χρθςιμοποιθκεί για να εφεφρει οράματα
ςχετικά με το τι κα μποροφςε να γίνει διαφορετικά ςτισ κοινωνίεσ μασ όςον αφορά τθ
κρθςκευτικι πολυμορφία. Τζλοσ, μζςα από τθν κοινωνικι φανταςία, οι μακθτζσ
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δθμιουργοφν αντί-αφθγιςεισ, οι οποίεσ είναι νζεσ ιςτορίεσ που αμφιςβθτοφν τισ
προχπάρχουςεσ ςτερεότυπεσ ιςτορίεσ66.

3.3 Ο ρόλοσ των εκπαιδευτικϊν ςτο μοντζλο που βαςίηεται ςτθ διερεφνθςθ
όταν εφαρμόηεται ςτισ κρθςκείεσ
Σφμφωνα με τον Koukounaras-Liagkis (2020)67, ο/θ εκπαιδευτικόσ μπορεί να
χρθςιμοποιιςει τθ ςυμμετοχικι ζρευνα ςτθ Κρθςκευτικι Εκπαίδευςθ για να διδάξει «μια
πρόςκετθ ανεκτίμθτθ γλϊςςα με διαφορετικζσ κρθςκευτικζσ ζννοιεσ, θ οποία διευκολφνει
τθν επικοινωνία των μακθτϊν με τον εαυτό τουσ και τουσ άλλουσ και προςφζρει μια
ερμθνεία του κόςμου» (ς. 152). Για το ςκοπό αυτό, ο/θ εκπαιδευτικόσ μπορεί να
χρθςιμοποιιςει τθ ΜΒΔ ςε μια διαδικαςία παρεμβολισ, προκειμζνου, να βοθκιςει τουσ
μακθτζσ να ςχεδιάςουν διαςυνδζςεισ μεταξφ ςκζψθσ, προβλθματιςμοφ και δράςθσ όςον
αφορά τθ κρθςκευτικι πολυμορφία. Για να εμπλζξουν τουσ μακθτζσ ςε μια τζτοια
ςυμμετοχικι διαδικαςία, οι εκπαιδευτικοί μποροφν να αναπτφξουν τθ ΜΒΔ ςε τζςςερισ
διαφορετικζσ φάςεισ: (i) αλλθλεπίδραςθ. ii) αποςαφινιςθ· iii) διερεφνθςθ και iv)
ςχεδιαςμόσ68. Εξθγοφμε όλεσ τισ φάςεισ παρακάτω.
Καταρχάσ, θ φάςθ τθσ αλλθλεπίδραςθσ επιτρζπει ςτουσ εκπαιδευτικοφσ και τουσ μακθτζσ
να βουτιξουν, να εμπλακοφν ςε διαφορετικζσ μορφζσ μζςων ενθμζρωςθσ και να εντοπίςουν
μια ανάγκθ ι μια ευκαιρία για ζρευνα. Αυτι θ αλλθλεπίδραςθ μπορεί να πραγματοποιθκεί
μεταξφ: των μακθτϊν με το υλικό (δθλαδι οι μακθτζσ διερευνοφν κριτικά κείμενα ςχετικά με
τισ κρθςκείεσ και τθ κρθςκευτικι πολυμορφία)· των μακθτϊν με τουσ ομότιμουσ τουσ
(δθλαδι οι μακθτζσ ανταλλάςςουν απόψεισ ςχετικά με τισ κρθςκείεσ και τθ κρθςκευτικι
πολυμορφία ςε ομάδεσ)· των μακθτϊν με εμπειρογνϊμονα (δθλαδι οι μακθτζσ
ςυμμετζχουν ςε κριτικζσ ςυηθτιςεισ με ειδικοφσ ςε κρθςκείεσ)· και από μακθτι με τα μζςα.
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Δεφτερον, κατά τθ φάςθ τθσ αποςαφινιςθσ, ο/θ εκπαιδευτικόσ ηθτά από τουσ μακθτζσ να
ςυνειδθτοποιιςουν, να ςυνοψίςουν και να κατθγοριοποιιςουν όςα γνωρίηουν για ζνα
ςυγκεκριμζνο κζμα ςχετικά με τισ κρθςκείεσ και τθ κρθςκευτικι πολυμορφία. Τα πρότυπα
ςκζψθσ είναι τόςο εςωτερικά όςο και αντανακλαςτικά, και εξωτερικά και επικοινωνιακά. Με
αυτόν τον τρόπο, ο/θ εκπαιδευτικόσ ηθτά από τουσ μακθτζσ να αναλογιςτοφν τισ δικζσ τουσ
γνϊςεισ, ενϊ αρχίηουν να εντοπίηουν πικανζσ διαδρομζσ προσ τα εμπρόσ. Τρίτον, κατά τθ
διάρκεια τθσ φάςθσ τθσ διερεφνθςθσ, ο/θ εκπαιδευτικόσ κζτει ςχετικζσ ερωτιςεισ για να
οδθγιςει τουσ μακθτζσ ςε ςυνεχι και αυτοκατευκυνόμενθ ζρευνα. Θ φάςθ των ερωτιςεων
είναι μια κρίςιμθ φάςθ τθσ διαδικαςίασ τθσ ΜΒΔ λόγω των πικανϊν παρεξθγιςεισ, ζλλειψθσ
οργάνωςθσ, άνιςθσ εμπιςτοςφνθ ι αδυναμίασ να δοφμε τθν επιφάνεια τθσ "μεγάλθσ
εικόνασ" εδϊ πιο κακαρά από άλλεσ φάςεισ. . Τζλοσ, κατά τθ διάρκεια τθσ φάςθσ
ςχεδιαςμοφ, ο/θ εκπαιδευτικόσ βοθκά τουσ μακθτζσ να επικεντρωκοφν ςτο ςχεδιαςμό μιασ
προςβάςιμθσ, ςχετικισ, κακοδθγοφμενθσ από περιζργεια δράςθσ ι προϊόντοσ που
δικαιολογεί τθν ζρευνα. Σε αυτό το τελικό ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ τθσ MΒΔ, ο/θ
εκπαιδευτικόσ ζχει τον ρόλο του διαμεςολαβθτι για τουσ μακθτζσ, οι οποίοι
επικεντρϊνονται ςτο ςχεδιαςμό, όπωσ: ςχεδιαςμόσ λφςεων για τθν αντιμετϊπιςθ
προβλθμάτων ςε διαχειρίςιμθ κλίμακα. ςχεδιαςμόσ λογικϊν και βαςιςμζνων ςτθ διερεφνθςθ
εφαρμογϊν τθσ τρζχουςασ κατανόθςθσ· και τον ςχεδιαςμό των επόμενων βθμάτων για να
επεκτείνουν το δικό τουσ μακθςιακό μονοπάτι.
Κατά τθν εφαρμογι τθσ ΜΒΔ ςτθ κρθςκευτικι εκπαίδευςθ ι όςον αφορά τθ κρθςκεία,
ο/θ εκπαιδευτικόσ κα πρζπει να ζχει τον ρόλο του διαμεςολαβθτι τθσ διαδικαςίασ και, ωσ εκ
τοφτου, να αποφεφγει τον κατθχθτικό ρόλο. Ρροθγοφμενεσ ζρευνεσ δείχνουν ότι οι
αντιλιψεισ των μακθτϊν για τουσ εκπαιδευτικοφσ τουσ ωσ πρότυπα και οι κρθςκευτικζσ
ςπουδζσ τουσ ωσ ουςιαςτικζσ, είναι ςθμαντικζσ μεταβλθτζσ που επθρεάηουν τθ κρθςκευτικι
τουσ ταυτότθτα69. Επιπλζον, προθγοφμενεσ ζρευνεσ δείχνουν ότι οι μακθτζσ αναπτφςςουν
ακμάηουςεσ κρθςκευτικζσ ταυτότθτεσ ςε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα ςτα οποία οι
εκπαιδευτικοί ενιςχφουν τθ κρθςκευτικι διερεφνθςθ70. Αυτό ςθμαίνει ότι ο/θ εκπαιδευτικόσ
69
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κα πρζπει να κακοδθγιςει τουσ μακθτζσ να ανακαλφψουν πράγματα για τον εαυτό τουσ.
Ο/θ εκπαιδευτικόσ κα πρζπει να διευκολφνει τθ μακθςιακι διαδικαςία, επιτρζποντασ ςτουσ
μακθτζσ να ςυμμετζχουν ςτθ μακθςιακι διαδικαςία με τθν κακοδιγθςι τουσ. Ωςτόςο, ο/θ
εκπαιδευτικόσ κα πρζπει να ζχει κατά νου ότι θ MΒΔ όταν εφαρμόηεται ςτισ κρθςκείεσ
μπορεί να φζρει οριςμζνουσ κινδφνουσ που κα πρζπει να αντιμετωπιςτοφν από αυτόν/αυτιν
ωσ διαμεςολαβθτισ. Ο/θ εκπαιδευτικόσ κα πρζπει να είναι εξαιρετικά προςεκτικόσ ςχετικά
με φονταμενταλιςτικζσ, εξτρεμιςτικζσ ι ςτερεότυπεσ απόψεισ που κα μποροφςαν
ενδεχομζνωσ να εκφραςτοφν από τουσ μακθτζσ ςχετικά με τισ κρθςκείεσ κατά τθ διάρκεια
τθσ διαδικαςίασ τθσ MΒΔ. Ωσ εκ τοφτου, ο/θ εκπαιδευτικόσ ωσ διαμεςολαβθτισ κα πρζπει να
κάνει μια ςαφι διάκριςθ για τον εαυτό τθσ και για τθν ομάδα. Για παράδειγμα, κατά τθ
διάρκεια δραςτθριοτιτων παιχνιδιοφ ρόλων και προςομοίωςθσ (που ςυηθτικθκαν ςτθν
παραπάνω ενότθτα), ο/θ εκπαιδευτικόσ κα πρζπει να κάνει ςαφι διάκριςθ ςτουσ μακθτζσ
ότι υπάρχει διαφορά μεταξφ του ςυγκεκριμζνου ρόλου που διαδραματίηει ζνασ μακθτισςυμμετζχων και του ατόμου που μακαίνει ςτθν πραγματικι ηωι.
Ρροκειμζνου να εφαρμόςει καλφτερα τθν ΜΒΔ κατά τθ μελζτθ κρθςκειϊν, ο/θ
εκπαιδευτικόσ κα μποροφςε να χρθςιμοποιιςει τθν προςζγγιςθ μάκθςθσ που βαςίηεται ςτα
προβλιματα, θ οποία είναι μια ςτρατθγικι μάκθςθσ με επίκεντρο τουσ μακθτζσ.
Συνδυάηοντασ τθ ΜΒΔ με μάκθςθ βαςιςμζνθ ςε προβλιματα, ο/θ εκπαιδευτικόσ κα πρζπει
να ξεκινιςει με ζνα δεδομζνο πρόβλθμα (δθλαδι όςον αφορά τον κρθςκευτικό εξτρεμιςμό)
και να εξθγιςει ςτουσ μακθτζσ ότι ςτόχοσ τουσ είναι να αναπτφξουν, να εξθγιςουν και να
δικαιολογιςουν πικανζσ απαντιςεισ ςτο πρόβλθμα. Για τον ςκοπό αυτό, ο/θ εκπαιδευτικόσ
κα πρζπει να κακορίςει με ςαφινεια τα αναμενόμενα μακθςιακά αποτελζςματα, να
αναπτφξει ζνα αςφαλζσ μακθςιακό περιβάλλον για τουσ μακθτζσ, να παράςχει κακοδιγθςθ
με τθ μορφι κακοδιγθςθσ ςχετικά με τθ ςτρατθγικι που βαςίηεται ςε προβλιματα και να
διακζςει ςτουσ μακθτζσ τυχόν απαραίτθτουσ πόρουσ υλικοφ και ςυναφι εργαλεία
πολυμζςων71.
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Ο/θ εκπαιδευτικόσ κα πρζπει επίςθσ να γνωρίηει ότι όταν θ MΒΔ εφαρμόηεται ςτισ
κρθςκείεσ, οριςμζνα υπό εξζταςθ ηθτιματα ενδζχεται να αλλθλεπικαλφπτονται με
πραγματικζσ καταςτάςεισ ηωισ που περνοφν οριςμζνοι μακθτζσ. Αυτι θ κατάςταςθ μπορεί
να οδθγιςει ςε ιςχυρότερθ ςυναιςκθματικι ςυμμετοχι των μακθτϊν ςτθ διαδικαςία
διερεφνθςθσ. Σε τελικι ανάλυςθ, όταν θ ΜΒΔ εφαρμόηεται ςτισ κρθςκείεσ κα πρζπει να ζχει
ωσ ςτόχο να κατανοιςει κριτικά τισ πραγματικζσ καταςτάςεισ ηωισ για να ενκαρρφνει τισ
αλλαγζσ ςτθν επιηιμια ςτάςθ των μακθτϊν όςον αφορά τισ κρθςκείεσ, όςο και τθν επικυμία
για δράςθ για τθ διαφφλαξθ και τθν προϊκθςθ τθσ κρθςκευτικισ πολυμορφίασ. Τοφτου
λεχκζντοσ, ο/θ εκπαιδευτικόσ, ωσ διαμεςολαβθτισ, κα πρζπει πάντα να χρθςιμοποιεί τθν
ενθμζρωςθ ωσ κρίςιμο ςτοιχείο οποιωνδιποτε δραςτθριοτιτων, ειδικά από τθ ςτιγμι που
όταν εφαρμόηεται ςε κρθςκείεσ, οι δραςτθριότθτεσ τθσ ΜΒΔ ςυχνά απαιτοφν ιςχυρι,
ςυναιςκθματικι ςυμμετοχι. Ο/θ εκπαιδευτικόσ ωσ διαμεςολαβθτισ κα πρζπει να κακοδθγεί
τουσ μακθτζσ ςτθν αντιμετϊπιςθ τυχόν προκλιςεων που προκφπτουν από τισ
δραςτθριότθτεσ τθσ ΜΒΔ όταν εφαρμόηονται ςε κρθςκείεσ, να παρακολουκεί νζεσ γνϊςεισ
που μπορεί να επιτφχουν μζςω τθσ αλλθλεπίδραςθσ με ομότιμουσ, να υποςτθρίηει αλλαγζσ
ςτθ ςτάςθ των μακθτϊν απζναντι ςτθ κρθςκευτικι πολυμορφία και να βοθκά τουσ μακθτζσ
να επικεντρωκοφν ςε πικανι μελλοντικι δράςθ κατά του κρθςκευτικοφ φονταμενταλιςμοφ.
Τζλοσ, κατά τθν εφαρμογι τθσ ΜΒΔ ςτισ κρθςκείεσ, ο/θ εκπαιδευτικόσ κα πρζπει να
παρζχει αρκετό χρόνο ςτουσ μακθτζσ για να ςυμμετζχουν με αςφάλεια και πλιρθ ςυμμετοχι
ςτισ εκφραςτικζσ και ςυμμετοχικζσ δραςτθριότθτεσ, να αναπτφςςουν εμπιςτοςφνθ
ςτον/ςτθν εκπαιδευτικό και να οικοδομοφν ςυνοχι μεταξφ τουσ 72. Ο/θ εκπαιδευτικόσ κα
πρζπει επίςθσ να επιτρζπει αρκετό χρόνο ςτουσ μακθτζσ να ςυνεργάηονται, ζχοντασ πάντα
κατά νου ότι οι μακθτζσ χρειάηονται χρόνο για να αναπτφξουν ιςχυρζσ ςχζςεισ μεταξφ τουσ
που κα τουσ βοθκιςουν να λφςουν προβλιματα μαηί, να επεκτείνουν το ςυναιςκθματικό
λεξιλόγιό τουσ ςχετικά με τθ κρθςκευτικι πολυμορφία, να χρθςιμοποιιςουν νζα ςτυλ
επικοινωνίασ όταν ςυηθτοφν ιδζεσ για τισ κρθςκείεσ και τθ κρθςκευτικι ποικιλομορφία και
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να βιϊςουν ζναν δεςμό που τουσ δίνει μια αίςκθςθ ςκοποφ όταν ενεργοφν για τθ
κρθςκευτικι πολυμορφία.

Μζροσ 2 – Ο οδθγόσ: πϊσ να χρθςιμοποιιςετε τθ Μζκοδο

Κεφάλαιο 4 - Ο οδθγόσ μάκθςθσ για τθν εφαρμογι του Παιδαγωγικοφ και
Διδακτικοφ Μοντζλου Συμμετοχικισ Διδαςκαλίασ & Μάκθςθσ (ΠΔ&Σ)

4.1 Πϊσ να χρθςιμοποιιςετε τθ ΠΔ&Σ προςζγγιςθ: κφρια χαρακτθριςτικά
Το Μοντζλο βαςίηεται ςτθ Μζκοδο Διερεφνθςθσ και απευκφνεται ςτον κακοριςμό
πρακτικϊν εργαλείων που κα χρθςιμοποιθκοφν ςτθν τάξθ για τθ ςυηιτθςθ, τθ γνϊςθ, τθν
ανάλυςθ και τθ ςυηιτθςθ ερωτιςεων που ςχετίηονται με τα κρθςκευτικά ςυναιςκιματα των
μακθτϊν.
Οι ςτόχοι αυτϊν των δραςτθριοτιτων είναι:
-

Καλφτερθ γνωριμία με τισ κρθςκείεσ των άλλων

-

Κατανόθςθ και όχι απλϊσ αποδοχι των ςυμπεριφορϊν και του τρόπου ηωισ των
άλλων των οποίων οι λόγοι ςχετίηονται με τα κρθςκευτικά ςυναιςκιματα

-

Συνεργαςία με άλλα κρθςκευτικά ςυναιςκιματα και πεποικιςεισ για τθ
δθμιουργία κοινϊν λόγων.

Αυτζσ οι δραςτθριότθτεσ μποροφν να βοθκιςουν τουσ μακθτζσ να ενιςχφςουν τθν
πνευματικι τουσ διάςταςθ και απευκφνονται ςε όλουσ τουσ μακθτζσ, ζςτω κι αν εκφράηουν
αγνωςτικιςτικζσ ι άκεεσ απόψεισ.
Το Μοντζλο ςκοπεφει το περιεχόμενο τθσ μάκθςθσ να κακοδθγείται από αυτά που οι
μακθτζσ γνωρίηουν ιδθ, ςκζφτονται και κατανοοφν. Θ ςτάςθ των μακθτϊν μπορεί να
εξαρτάται από το πϊσ μακαίνουν και πϊσ ζχουν μάκει με επιτυχία ςτο παρελκόν. Θ πράξθ
τθσ μάκθςθσ πρζπει να ζχει νόθμα και πρζπει να ςυνδζεται με τον υφιςτάμενο εμπλουτιςμό
των προθγοφμενων γνϊςεων και δεξιοτιτων και τθν επζκταςθ και των δφο. Θ εκμάκθςθ
κρθςκειϊν κεωρεί ότι ςτο ςχολείο θ ποςότθτα του υλικοφ που πρζπει να υποβλθκεί ςε
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επεξεργαςία ςε χρόνο μονάδασ είναι περιοριςμζνθ. Στθν εφαρμογι αυτισ τθσ προςζγγιςθσ,
θ ανατροφοδότθςθ και θ ςτάςθ, για να είναι διακζςιμεσ ςε ανοικτζσ ςυηθτιςεισ είναι
απαραίτθτεσ για τθν άνετθ μάκθςθ. Θ φάςθ τθσ γνωςτικισ και μετα-γνωςτικισ μάκθςθσ κα
πρζπει να λαμβάνεται υπόψθ για τα μακθςιακά ςτυλ και τα κίνθτρα.
Αυτι θ προςζγγιςθ είναι ανοικτι και οι μακθτζσ κα πρζπει να εδραιϊςουν τθ μάκθςι
τουσ ρωτϊντασ τουσ εαυτοφσ τουσ για το τι ςυμβαίνει ςτθ ςκζψθ τουσ. Θ ΜΒΔ διευκολφνει τθ
δθμιουργία ενόσ χϊρου επίλυςθσ προβλθμάτων με τθν πλιρθ ζννοια τθσ άςκθςθσ και τθσ
ενίςχυςθσ των δεςμϊν. Στθ ΜΒΔ που εφαρμόηεται ςτθ μάκθςθ κρθςκειϊν, υπάρχει θ
ευκαιρία να δθμιουργθκεί χϊροσ για τθν υπεράςπιςθ, τθ δοκιμι και τθν υπόκεςθ. Οι
μακθτζσ μποροφν να πειραματιςτοφν ςχετικά με τον ρόλο τουσ, αν τουσ ηθτιςουμε να γίνουν
«δάςκαλοι» ςφμφωνα με τθν ιδζα ότι «δεν μακαίνεισ πραγματικά μζχρι να διδάξεισ» όπωσ ο
Johnson (2003) ζχει υπογραμμίςει73.
Μποροφμε να παρουςιάςουμε ςτο ακόλουκο τμιμα του Εγχειριδίου οριςμζνα ςθμεία
που ςχετίηονται με τον τρόπο χριςθσ αυτοφ του πόρου ςτον διαχωριςμό και τον κακοριςμό
των βθμάτων.
Βιμα 1 Οριςμόσ του κζματοσ (ι ςυμφωνία του κζματοσ)
Το κζμα μπορεί να είναι μια ςυγκεκριμζνθ πτυχι μιασ ι περιςςότερων κρθςκειϊν . μια
εγκάρςια περιοχι, κοινι ςε περιςςότερεσ κρθςκείεσ ι μια ενιαία ερϊτθςθ που αποτελεί
μζροσ τθσ γενικισ εςωτερικισ πνευματικισ (ι όχι πνευματικισ) διάςταςθσ.
Ραραδείγματα κεματικϊν:


Γιατί οι κρθςκείεσ (ι μερικζσ από αυτζσ) κακορίηουν τι κα είμαςτε μετά το
κάνατο



Γιατί οι κρθςκείεσ (ι μερικζσ από αυτζσ) επιβάλλουν ι προτείνουν ειδικοφσ
διατροφικοφσ κανόνεσ



Ροιο είναι το νόθμα οριςμζνων τελετϊν
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Johnson, J.R. (2003). Dewey and Vygotsky: A comparison of their views on social constructivism in education.
Dissertation abstracts international, section A: The humanities and social sciences. New Brunswick, NJ: Rutgers
University Press
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Αν οι αξίεσ μασ ςχετίηονται με κάποιο τρόπο με τισ κρθςκείεσ ι όχι, και πϊσ.

Σε αυτό το πρϊτο βιμα οι μακθτζσ κα αναγνωρίςουν τισ γνϊςεισ τουσ (τι γνωρίηουν οι
μακθτζσ).
Ο ίδιοσ ο οριςμόσ τθσ μάκθςθσ βάςει τθσ διερεφνθςθσ (ΜΒΔ) μασ υπενκυμίηει ότι ξεκινά
από τθ διερεφνθςθ. Οι μακθτζσ καλοφνται να κάνουν ερωτιςεισ αυκόρμθτα ι να κλθκοφν να
κάνουν ερωτιςεισ ςχετικά με ζνα ςυγκεκριμζνο κζμα, ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ τισ
κρθςκείεσ. Θ κρθςκεία δεν είναι ζνασ γενικόσ κεματικόσ χϊροσ . οι εκπαιδευτικοί κακόριςαν
ζνα ςυγκεκριμζνο κζμα ςυηιτθςθσ. Μπορεί να ερευνιςουν για να βρουν απαντιςεισ, να
ςυμμετάςχουν ςε δραςτθριότθτεσ που κα τουσ βοθκιςουν να βρουν απαντιςεισ ι να
εργαςτοφν ςυνεργατικά ςτθν αναηιτθςθ απαντιςεων. Ανεξάρτθτα από αυτό, όλθ θ μάκθςθ
πθγάηει από αυτζσ τισ ερωτιςεισ. Με τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθ μάκθςθ βάςει τθσ διερεφνθςθσ,
οι μακθτζσ κατανοοφν ότι μποροφν να αναλάβουν τθν ευκφνθ για τθ μάκθςι τουσ.

Σχεδιαςμόσ Μακθμάτων
Δεν υπάρχει κακοριςμζνοσ τρόποσ για να περιγράψετε ζνα ςχζδιο μακιματοσ που
βαςίηεται ςτθ διερεφνθςθ. Ο ςχεδιαςμόσ του μακιματοσ ξεκινά με τον κακοριςμό του
επικυμθτοφ αποτελζςματοσ του μακιματοσ. Ο ρόλοσ των εκπαιδευτικϊν αφορά επίςθσ να
είναι ςε κζςθ να διερευνιςουν τα κζματα που οι μακθτζσ είναι πειναςμζνοι ι είναι
πρόκυμοι να μάκουν πϊσ και να εξερευνιςουν. Οι κρθςκείεσ είναι ζνα ευαίςκθτο ηιτθμα και
οι εκπαιδευτικοί πρζπει να κακορίςουν το κζμα λαμβάνοντασ υπόψθ ότι, δεν πρζπει να
κεωροφνται προςβλθτικζσ ι ακατάλλθλεσ για όλθ τθν τάξθ. Στθ ςυνζχεια, είναι ςκόπιμο να
οργανϊςετε και να προετοιμάςετε ζνα διερευνθτικό ςχζδιο μακιματοσ, με τισ ίδιεσ ενδείξεισ
και κατευκυντιριεσ γραμμζσ. Μπορεί να είναι χριςιμο να εξετάςετε τθ χριςθ ενόσ
γραφιματοσ K-W-L, διευκολφνοντασ τουσ μακθτζσ να διαβάςουν μερικά προετοιμαςμζνα
κείμενα και ζγγραφα ι να παρακολουκιςουν ζνα βίντεο, να ηθτιςουν από τουσ μακθτζσ να
ςυηθτοφν τι διαβάηουν ι παρακολουκοφν και να τουσ εμπλζκουν ςε μια δραςτθριότθτα
παρατιρθςθσ. Κατά τον κακοριςμό των βθμάτων, οι εκπαιδευτικοί πρζπει πάντα να
αφινουν χϊρο για ςυηιτθςθ.
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Άλλα μακιματα κα πρζπει να επικεντρωκοφν ςτθν είςοδοσ των μακθτϊν ςε ομάδεσ
ζρευνασ ι εργαςίασ για τον προςδιοριςμό των ςχετικϊν απαντιςεων. Συχνά, θ μάκθςθ
βάςει τθσ διερεφνθςθσ κα διαιωνιςτεί επίςθσ οδθγϊντασ ςε ζνα άλλο νζο ςφνολο
ερωτιςεων. Τα μακιματα μάκθςθσ βάςει τθσ διερεφνθςθσ μπορεί να διαφζρουν από άλλα
μακιματα κατά τρόπο ϊςτε να μθν ζχουν απαραίτθτα ιςχυρό τελικό ςθμείο.

Βιμα 2 – Σχεδιαςμόσ Ζρευνασ
(Αυτό το βιμα μπορεί να διαρκζςει μία ϊρα ςτθν τάξθ ι ςτο ςπίτι)
Οι μακθτζσ πρζπει να παρουςιάςουν ζνα ερευνθτικό ςχζδιο και μποροφν να χωριςτοφν ςε
ομάδεσ. Κατά τθ διάρκεια αυτισ τθσ περιόδου οι εκπαιδευτικοί πρζπει να παρουςιάςουν τα
ερευνθτικά κριτιρια και να δϊςουν τισ ενδείξεισ για το πϊσ να αναλφςουν και να επιλζξουν
το υλικό. Είναι ςθμαντικό να διευκρινιςτεί ότι θ εργαςία πρζπει να γίνει από τουσ μακθτζσ
αυτόνομα, (ο/θ εκπαιδευτικόσ δεν πρζπει να κάνει τθ δουλειά για αυτοφσ!), αλλά πρζπει να
τουσ κακοδθγιςει και να διαμορφϊςει αξιόπιςτεσ μεκόδουσ ζρευνασ.

Βιμα 3 - Παρουςίαςθ των ςυμπεραςμάτων και απάντθςθ ςε ερωτιςεισ: (δφο ϊρεσ)
Οι μακθτζσ πρζπει να παρουςιάςουν αυτά που ζμακαν. Οι μακθτζσ κα πρζπει να
δθμιουργιςουν και να παρουςιάςουν ζνα τελικό τεχνοφργθμα.
Εάν οι εκπαιδευτικοί ζχουν χωρίςει τουσ μακθτζσ ςε ομάδεσ, για κάκε ομάδα κα οριςτεί
ζνασ παρουςιαςτισ και κα είναι υπεφκυνοσ για τθν παρουςίαςθ του κζματοσ, ι ςτουσ
μακθτζσ κα παρουςιάςει το κζμα ηθτϊντασ από όλα τα μζλθ τθσ ομάδασ να εξθγιςουν ζνα
επιχείρθμα.
Θ κεωρία κάτω από αυτι τθν προςζγγιςθ είναι ότι δεν είναι δυνατόν να διδάξουμε τθ
κρθςκεία χωρίσ να περάςουμε από τθ φφςθ και τθν αφιγθςθ μιασ ςυγκεκριμζνθσ κρθςκείασ.
Ο ςτόχοσ του μοντζλου δεν είναι να προτείνει «πϊσ να μελετιςει τθν ιςτορία των
κρθςκειϊν» αλλά να πειραματιςτεί ςτθ μελζτθ των κρθςκειϊν και τον αντίκτυπο τθσ
πολυπολιτιςμικότθτασ.
Φφςθ και εννοιολογικι διάςταςθ των ερωτιςεων: Θ ςυηιτθςθ κα πρζπει να κακοδθγείται
αποφεφγοντασ κάκε πρόβλθμα που ςχετίηεται με τισ εννοιολογικζσ εκφράςεισ. Είναι
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ςθμαντικό για τα παιδιά θ γλϊςςα τουσ να μπορεί να είναι ειλικρινισ και να μθν επθρεάηεται
από τισ δογματικζσ κζςεισ των άλλων (γονζων, άλλων εκπαιδευτικϊν κ.λπ.).
Το ςκακάρι ςτο κουτί του Wittgenstein – Στισ Φιλοςοφικζσ Αναηθτιςεισ του, ο
Wittgenstein πρότεινε ζνα πείραμα ςκζψθσ που αμφιςβιτθςε τον τρόπο με τον οποίο
βλζπουμε τθν ενδοςκόπθςθ και πϊσ ενθμερϊνει τθ γλϊςςα που χρθςιμοποιοφμε για να
περιγράψουμε τισ αιςκιςεισ. Για το πείραμα ςκζψθσ, ο Wittgenstein μασ ηθτά να
φανταςτοφμε μια ομάδα ατόμων, κακζνα από τα οποία ζχει ζνα κουτί που περιζχει κάτι που
ονομάηεται "ςκακάρι". Κανείσ δεν μπορεί να δει ςτο κουτί κανενόσ άλλου. Πλοι καλοφνται να
περιγράψουν το ςκακάρι τουσ, αλλά κάκε άτομο γνωρίηει μόνο το δικό του ςκακάρι. Αλλά
κάκε άτομο μπορεί να μιλιςει μόνο για το δικό του ςκακάρι, κακϊσ μπορεί να υπάρχουν
διαφορετικά πράγματα ςτο κουτί κάκε ατόμου. Κατά ςυνζπεια, ο Wittgenstein λζει ότι οι
επόμενεσ περιγραφζσ δεν μποροφν να ζχουν ρόλο ςτο "γλωςςικό παιχνίδι". Με τθν πάροδο
του χρόνου, οι άνκρωποι κα μιλιςουν για το τι υπάρχει ςτα κουτιά τουσ, αλλά θ λζξθ
"ςκακάρι" απλά καταλιγει να ςθμαίνει "αυτό το πράγμα που είναι ςτο κουτί ενόσ ατόμου".
Γιατί αυτό το παράξενο πείραμα ςκζψθσ είναι ενοχλθτικό; Το νοθτικό πείραμα
επιςθμαίνει ότι το ςκακάρι είναι ςαν το μυαλό μασ και ότι δεν μποροφμε να ξζρουμε
ακριβϊσ πϊσ είναι ςτο μυαλό ενόσ άλλου ατόμου. Δεν μποροφμε να ξζρουμε ακριβϊσ τι
βιϊνουν οι άλλοι άνκρωποι, ι τθ μοναδικότθτα τθσ προοπτικισ τουσ. Είναι ζνα κζμα που
ςχετίηεται πολφ με το λεγόμενο ςκλθρό πρόβλθμα τθσ ςυνείδθςθσ, και το φαινόμενο τθσ
ςυνείδθςθσ.
Ο μακθτισ καλείται να παρουςιάςει το επιχείρθμά του ςτθν τάξθ και να δικαιολογιςει τισ
απόψεισ του, χρθςιμοποιϊντασ ζλκθκρο ι βίντεο ι τι είναι ςε κζςθ να κάνει.
Κατά τθν προετοιμαςία τθσ παρουςίαςθσ, πρζπει να ακολουκοφν αυτοφσ τουσ κανόνεσ:


Δεν γίνεται δεκτι καμία ζκφραςθ προςβλθτικοφ, προςωπικοφ ι δυςφθμιςτικοφ
χαρακτιρα.



Ο πρόεδροσ μπορεί να ηθτιςει από οποιοδιποτε πρόςωπο που χρθςιμοποιεί
τζτοιεσ εκφράςεισ να ανακαλζςει.
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Πλα τα επιχειριματα πρζπει να εξθγοφνται και να αιτιολογοφνται από το υλικό
που βρζκθκε κατά τθ διάρκεια τθσ ερευνθτικισ φάςθσ ι από το αποτζλεςμα τθσ
μελζτθσ ι άλλων μορφϊν ζρευνασ (ερωτθματολόγια, ςυνεντεφξεισ κ.λπ.…).

Βιμα 4: Συηιτθςθ για αντανάκλαςθ και ςκζψθ – Μετά τθν παρουςίαςθ (μία ϊρα)
Σε αυτι τθ φάςθ οι μακθτζσ καλοφνται να ςκεφτοφν τι λειτοφργθςε για τθ διαδικαςία και
τι όχι, και πρζπει επίςθσ να ωριμάςουν τισ απόψεισ τουσ ςχετικά με τα κζματα που
διερευνικθκαν. Ο προβλθματιςμόσ είναι ζνα πολφ ςθμαντικό βαςικό ηιτθμα. Αυτό το βιμα
ζχει δφο ζννοιεσ: να ηθτιςει από τουσ μακθτζσ να ςκεφτοφν τθ γνϊμθ τουσ για το κζμα και
να ςκεφτοφν τθ διαδικαςία και τθ μεκοδολογία. Σε αυτι τθ φάςθ, κα είναι πολφ χριςιμο να
ανακαλφψουμε πϊσ θ μεταγνϊςθ (μακαίνω πϊσ να μακαίνω), παίηει ρόλο ςε αυτι τθ
ςτρατθγικι. Οι εκπαιδευτικοί κα είναι ςε κζςθ να εξερευνιςουν, πϊσ οι μακθτζσ ζχουν
επικεντρωκεί ςτο πϊσ ζμακαν εκτόσ από αυτά που ζμακαν. Πςον αφορά τον ςυγκεκριμζνο
τομζα περιεχομζνου τθσ κρθςκείασ, θ ςυηιτθςθ τθσ διαδικαςίασ και θ ανάλυςθ των
ευρθμάτων κα είναι ουςιαςτικισ ςθμαςίασ για να ζχουμε τθν ευκαιρία να ςυηθτιςουμε για
τισ προκαταλιψεισ και να ςυνθκίςουμε τισ διαφορζσ ςτισ εκφράςεισ των πεποικιςεων.
Πςον αφορά τα επιτεφγματα των μακθτϊν, θ δφναμθ τθσ ερϊτθςισ τουσ κα πρζπει να
βοθκιςει ςτθν προϊκθςθ τθσ ζρευνασ, τθσ γραφισ και τθσ παρουςίαςθσ.

Βιμα 5:Ανατροφοδότθςθ και Αξιολόγθςθ
Θ ανατροφοδότθςθ και θ διαβεβαίωςθ είναι απαραίτθτεσ για τθν άνετθ μάκθςθ, ενϊ θ
αξιολόγθςθ κα πρζπει να είναι εποικοδομθτικι.
Σε αυτόν τον τομζα, οι αξιολογιςεισ των επιδόςεων δεν είναι εφκολεσ. Οριςμζνοι
παράγοντεσ παρεμβαίνουν ςτθ δθμιουργία του περιεχομζνου.
Μποροφμε να κακορίςουμε οριςμζνεσ κατθγορίεσ κριτθρίων, οι οποίεσ αφοροφν:


Αξιολόγθςθ των επιδόςεων του μακθτι



Αξιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ δραςτθριότθτασ

Αξιολόγθςθ των επιδόςεων των μακθτϊν
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Τα κριτιρια προςπακοφν να περιγράψουν τι είναι πιο ςθμαντικό ςτθν εργαςία των μακθτϊν,
ςε ςχζςθ με τουσ ςτόχουσ μάκθςθσ που ζχουν προςδιοριςτεί. Σε αυτό το Μοντζλο
προτείνονται τζςςερισ γενικζσ κατθγορίεσ κριτθρίων που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για
τθν αξιολόγθςθ τθσ αντίδραςθσ των μακθτϊν και να εργαςτοφν ςε αυτό το ςυγκεκριμζνο
πεδίο τθσ μάκθςθσ για τθ κρθςκεία. Οι τζςςερισ τφποι κριτθρίων επικεντρϊνονται ςτθν
αξιολόγθςθ του περιεχομζνου, τθσ διαδικαςίασ, τθσ ποιότθτασ και του αντίκτυπου. Ασ
εξετάςουμε κάκε τφπο.
1. Περιεχόμενο: Ο βακμόσ γνϊςθσ και κατανόθςθσ των γεγονότων, των εννοιϊν και των
αρχϊν ενόσ μακθτι.
2. Διαδικαςία: Το επίπεδο επάρκειασ τθσ απόδοςθσ μιασ δεξιότθτασ ι διαδικαςίασ,
κακϊσ

και

θ

αποτελεςματικότθτα

των

μεκόδων

και

διαδικαςιϊν

που

χρθςιμοποιοφνται ςτθν ζρευνα και θ ικανότθτα που παρουςιάηεται ςτθν ανάλυςθ των
υλικϊν.
3. Ποιότθτα: Θ ςυνολικι ποιότθτα και δεξιοτεχνία τθσ παρουςίαςθσ.
4. Αποτζλεςμα: Τα ςυνολικά αποτελζςματα ι τα αποτελζςματα τθσ παρουςίαςθσ,
δεδομζνου του ςκοποφ και του κοινοφ τθσ.

Τφποι κριτθρίων
Περιγραφικοί όροι (παραδείγματα)

Ρεριεχόμενο
ακριβζσ, ςαφϊσ εξθγθμζνο, πλιρεσ, εξειδικευμζνο, με γνϊςθ.

Διαδικαςία
ςυνεργατικι, ςυντονιςμζνθ, αποτελεςματικι, μεκοδικι, ακριβισ.

Ροιότθτα
δθμιουργικι, οργανωμζνθ, ραφιναριςμζνθ, αποτελεςματικά ςχεδιαςμζνθ, καλοφτιαγμζνθ.
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Αποτζλεςμα
διαςκεδαςτικό, ενθμερωτικό, πειςτικό, ικανοποιθτικό, επιτυχζσ.

Ακολουκεί ζνα παράδειγμα ςτο οποίο και οι τζςςερισ τφποι κριτθρίων χρθςιμοποιοφνται για
τθν αξιολόγθςθ τθσ εργαςίασ που αναφζρεται ςτθ MΒΔ:


Ρεριεχόμενο — οι μακθτζσ περιγράφουν με ακρίβεια το κζμα και εξζταςαν ςωςτά
όλεσ τισ πολυπολιτιςμικζσ πτυχζσ.



Διαδικαςία — οι μακθτζσ των ομάδων ςυνεργάηονται καλά και ςυντονίηονται με τουσ
άλλουσ.



Ροιότθτα — όλα τα περιεχόμενα παρουςιάηονται καλά και περιγράφονται καλά με
τθν κατάλλθλθ χριςθ των μζςων (εικόνεσ και μουςικι) που επιλζγονται λαμβάνοντασ
υπόψθ, όλα τα πολυπολιτιςμικά ςυναιςκιματα.



Αποτζλεςμα — θ παρουςίαςθ επιτυγχάνει τον ςτόχο τθσ και οι απαντιςεισ ςτα
ερωτιματα που κζτει το κζμα είναι ικανοποιθτικζσ και ικανζσ να προκαλζςουν μια
(μθ προςβλθτικι) ςυηιτθςθ.

Είναι ςθμαντικό να ςθμειωκεί ότι ςε αυτό το παράδειγμα, τα τζςςερα κριτιρια είναι ςχετικά
ανεξάρτθτα από ζνα.

Αξιολόγθςθ τθσ δραςτθριότθτασ
Τα κφρια ερωτιματα που καλοφνται να απαντιςουν οι εκπαιδευτικοί είναι:
ΤΛ - Οι εκπαιδευτικοί πρζπει να αναπτφξουν ζνα μακθςιακό περιβάλλον που να είναι
ςχετικό και να αντικατοπτρίηει τισ κοινωνικζσ, πολιτιςτικζσ και γλωςςικζσ εμπειρίεσ των
μακθτϊν τουσ. Ενεργοφν ωσ οδθγοί, διαμεςολαβθτζσ, ςφμβουλοι, εκπαιδευτζσ και
υποςτθρικτζσ των μακθτϊν, βοθκϊντασ ςτθν αποτελεςματικι ςφνδεςθ των πολιτιςτικϊν και
κοινοτικϊν γνϊςεων τουσ με τισ μακθςιακζσ εμπειρίεσ τθσ τάξθσ.
ΓΛΑΤΛ – Θ Ladson-Billing (1995)74 ςθμειϊνει ότι βαςικό κριτιριο για τθ διδαςκαλία που
ςχετίηεται με τον πολιτιςμό είναι θ καλλιζργεια και θ υποςτιριξθ ικανοτιτων τόςο ςτθν
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εγχϊρια όςο και ςτθ ςχολικι κουλτοφρα. Οι εκπαιδευτικοί κα πρζπει να χρθςιμοποιοφν τισ
εγχϊριεσ πολιτιςτικζσ εμπειρίεσ των μακθτϊν ωσ κεμζλιο για τθν ανάπτυξθ γνϊςεων και
δεξιοτιτων. Το περιεχόμενο που μακαίνεται με αυτόν τον τρόπο είναι πιο ςθμαντικό για
τουσ μακθτζσ και διευκολφνει τθ μεταφορά όςων μακαίνουμε ςτο ςχολείο ςε πραγματικζσ
καταςτάςεισ (Padro, Waxman & Rivera, 2002)75.
ΡΩΣ:
Οι μακθτζσ μοιράηονται αντικείμενα από το ςπίτι που αντικατοπτρίηουν τον πολιτιςμό τουσ.
Οι μακθτζσ γράφουν για παραδόςεισ που μοιράηονται οι οικογζνειζσ τουσ.
Θ ζρευνα των μακθτϊν εςτιάηει ςε διαφορετικζσ πτυχζσ του πολιτιςμοφ τουσ.
Ροικίλλουν οι διδακτικζσ προςεγγίςεισ για να ανταποκρικοφν ςτα διαφορετικά ςτυλ μάκθςθσ
και τθ γλωςςικι επάρκεια.
Ξεκινοφν ςυνεργατικζσ ομάδεσ μάκθςθσ.76
Συμμετοχι των μακθτϊν ςε λζςχεσ βιβλίου ι κφκλουσ λογοτεχνίασ.77
Χριςθ ομάδων ςυηιτθςθσ που κατευκφνονται από μακθτζσ.78
Διδαςκαλία με τρόπουσ που ανταποκρίνονται ςτισ ανάγκεσ κατανόθςθσ και γλωςςικισ
ανάπτυξθσ των εν δυνάμει δίγλωςςων μακθτϊν (Yeldin).

Συμπζραςμα και Προτάςεισ για τον Εκπαιδευτικό
Ρριν από τθν ανάπτυξθ μιασ ςυηιτθςθσ ςχετικά με τθ κρθςκεία, κα πρζπει να είςτε
βζβαιοι ότι κατά τθ διάρκεια τθσ ςυηιτθςθσ κα γίνουν ςεβαςτοί οι κατάλλθλοι τρόποι
ομιλίασ. Σε γενικζσ γραμμζσ, είναι καλι πρακτικι να ρωτάτε ποιο όνομα ι χαρακτθριςμό
προτιμοφν οι μακθτζσ ςτον κακοριςμό τθσ κρθςκείασ τουσ. Κατά τθ διάρκεια των
ςυηθτιςεων τθσ τάξθσ, κα πρζπει να αναφζρεςτε ςτουσ μακθτζσ με το όνομα αυτό όςο το
δυνατόν περιςςότερο. Θ ςωςτι προφορά των ονομάτων είναι πολφ ςθμαντικι, κακϊσ
επιδεικνφει πολιτιςμικι ςυνείδθςθ και ςεβαςμό. Κυμθκείτε - εάν ζχετε αμφιβολίεσ,
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επικοινωνιςτε με τουσ μακθτζσ. Κα πρζπει να ενκαρρφνετε τθ χριςθ γλϊςςασ χωρίσ
αποκλειςμοφσ που αποφεφγει τουσ εκνοκεντρικοφσ τόνουσ.

Είναι πολφ ςθμαντικό να αποφφγετε τυχόν διαχωριςμοφσ ςτθν τάξθ:


Κζςπιςθ ςαφϊν κανόνων για τθν κατάλλθλθ ςυμπεριφορά ςτθν τάξθ για τθν

προςταςία από τον πολιτιςτικό αποκλειςμό και τθν ζλλειψθ ευαιςκθςίασ·


Επικοινωνία, προφορικι και μθ προφορικι, υψθλζσ προςδοκίεσ για τθν επίδειξθ

αμοιβαίου ςεβαςμοφ προσ όλουσ τουσ μακθτζσ.


Ενκαρρφνετε τουσ μακθτζσ να διαπραγματευτοφν ζναν αποδεκτό «κϊδικα

ςυμπεριφοράσ» και ζνα ςφνολο πεικαρχικϊν μζτρων για ανάρμοςτθ ςυμπεριφορά
ςτθν τάξθ.


Απαντιςτε άμεςα ςε οποιαδιποτε ςυμπεριφορά (λεκτικι ι μθ λεκτικι) που κα

μποροφςε να κεωρθκεί προκατειλθμμζνθ, προκατειλθμμζνθ ι μερολθπτικι.


Μθν ανζχεςτε ρατςιςτικά, ςεξιςτικά ι χωρίσ πολιτιςτικι ευαιςκθςία ςχόλια μακθτϊν.



Αποφφγετε να αγνοείτε ι να παραμελείτε τισ ανάγκεσ μεμονωμζνων μακθτϊν. Για

παράδειγμα, βεβαιωκείτε ότι δεν ζχετε τθν τάςθ να ευνοείτε μια ομάδα ζναντι μιασ
άλλθσ όταν απαντάτε ςε ερωτιςεισ.


Αποφφγετε τα ςτερεότυπα και τισ προκαταλιψεισ ςτισ διδακτικζσ ςασ πρακτικζσ και

το περιεχόμενο των ςυηθτιςεων.


Κατά τθν παρουςίαςθ πλθροφοριϊν ςχετικά με πολιτιςτικά και γλωςςικά

διαφορετικά άτομα ι μειονοτικζσ ομάδεσ, αναφζρουν ςαφϊσ δθμοςιευμζνθ
βιβλιογραφία και ερευνθτικά ευριματα, αντί να εκφράηουν τθν προςωπικι ςασ γνϊμθ.


Ομοίωσ, ενκαρρφνετε τουσ μακθτζσ να αξιοποιιςουν διαφορετικζσ πθγζσ δεδομζνων

/ αποδεικτικά ςτοιχεία για να αναπτφξουν τα επιχειριματά τουσ και τισ απόψεισ
κριτικισ.


Είναι επίςθσ πολφ ςθμαντικό να ενκαρρυνκεί θ ανοικτι και χωρίσ αποκλειςμοφσ

ςυηιτθςθ ςτθν τάξθ· Ρροτρζψτε τουσ μακθτζσ να κάνουν ερωτιςεισ χρθςιμοποιϊντασ
ανοιχτζσ δθλϊςεισ, όπωσ "Κα ικελε κάποιοσ να μοιραςτεί μια διαφορετικι γνϊμθ ι
προοπτικι;"
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Αποφφγετε να ξεχωρίςετε μεμονωμζνουσ μακθτζσ ι να κζςετε κάποιον "επί τόπου",

ειδικά όταν ςυηθτάτε πολιτιςτικά ι προςωπικά ευαίςκθτα ηθτιματα. Για παράδειγμα,
ζνασ μακθτισ κα αιςκανκεί πιεςμζνοσ εάν υποτεκεί ότι μπορεί να μιλιςει εξ ονόματοσ
όλων των ανκρϊπων από τθ χϊρα ι τον πολιτιςμό καταγωγισ του.


Ρροωκιςτε τθν εναλλαγι κατά τθ ςυηιτθςθ αμφιλεγόμενων κεμάτων. Για

παράδειγμα, βεβαιωκείτε ότι οι μακθτζσ εκφράηουν εκ περιτροπισ τισ δικζσ τουσ
απόψεισ, ενϊ παράλλθλα ακοφν (και εξετάηουν πραγματικά) τισ απόψεισ των άλλων.


ωτιςτε τουσ μακθτζσ πϊσ προτιμοφν να μάκουν και, όπου είναι δυνατόν, εξετάςτε

πϊσ μπορείτε να προςαρμόςετε ανάλογα τισ διδακτικζσ και μακθςιακζσ ςασ
δραςτθριότθτεσ.

4.2 Τα βιματα τθσ Παιδαγωγικισ και Διδακτικισ Συμμετοχικισ Διδαςκαλίασ
και τα βιματα του μακθςιακοφ μοντζλου
Οι εκπαιδευτικοί αναηθτοφν ςτρατθγικζσ και διάφορεσ μεκόδουσ διδαςκαλίασ που
βοθκοφν τουσ μακθτζσ να κατανοιςουν πλιρωσ τισ νζεσ ζννοιεσ. Στόχοσ τουσ είναι να
εμπλζξουν, να παρακινιςουν και να κακοδθγιςουν τουσ μακθτζσ προσ τθν ανάπτυξθ
δεξιοτιτων. Ζνασ από τουσ τρόπουσ για να γίνει αυτό είναι με τθν ενςωμάτωςθ
προςεγγίςεων που βαςίηονται ςτθν ζρευνα, όπωσ θ μζκοδοσ «τα πζντε» Ε (τα 5Es) τθσ
Ραιδαγωγικισ Διδακτικισ και Συμμετοχικισ Διδαςκαλίασ & του Μακθςιακοφ Μοντζλου, θ
οποία βαςίηεται ςτθν ενεργό μάκθςθ. Οι μακθτζσ δεν είναι πλζον πακθτικοί δζκτεσ γνϊςθσ
από τον εκπαιδευτικό τουσ αλλά ενεργοί εξερευνθτζσ.
Θ μζκοδοσ, που αναπτφχκθκε αρχικά ςτα τζλθ τθσ δεκαετίασ του '80 από τα
Ρρογράμματα Σπουδϊν των Βιολογικϊν Επιςτθμϊν, προωκεί τθ ςυνεργατικι, τθν ενεργι
μάκθςθ ςτθν οποία οι μακθτζσ ςυνεργάηονται για να λφςουν προβλιματα και να
διερευνιςουν νζεσ ζννοιεσ κάνοντασ ερωτιςεισ, παρατθρϊντασ, αναλφοντασ και εξάγοντασ
ςυμπεράςματα. Κατά κφριο λόγο είναι μια παιδαγωγικι προςζγγιςθ για τθ διδαςκαλία τθσ
επιςτιμθσ, οπότε παρζχει ζνα πλαίςιο ςτουσ εκπαιδευτικοφσ να αναπτφξουν τθν κατανόθςθ
των επιςτθμονικϊν ιδεϊν και εννοιϊν από τουσ μακθτζσ. Ωςτόςο, το μοντζλο 5E είναι
ευζλικτο και μπορεί να χρθςιμοποιθκεί με πολλοφσ διαφορετικοφσ τφπουσ πόρων,
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προγραμμάτων και υλικϊν ςτα οποία οι εκπαιδευτικοί κζλουν να εργαςτοφν. Ενιςχφει τθ
ςκζψθ των μακθτϊν και ςτθ ςυνζχεια επιτρζπει τθ διερευνθτικι ανακάλυψθ και τθν
πραγματικι μάκθςθ για να εμβακφνουν τθν κατανόθςι τουσ. Οι μακθτζσ μακαίνουν ότι μια
ερϊτθςθ οδθγεί ςε μια άλλθ, θ οποία μπορεί να οδθγιςει ςε αρκετζσ ακόμθ. Ζχουν τθν
ευκαιρία να γίνουν κριτικοί ςτοχαςτζσ και να ςυνεχίςουν τθ μάκθςθ τουσ. Τα 5 βιματα τθσ
μεκόδου Ρ&Σ βαςίηονται ςτθ κεωρία τθσ μάκθςθσ, θ οποία υποδθλϊνει ότι οι άνκρωποι
καταςκευάηουν γνϊςεισ και νόθμα από εμπειρίεσ και αλλθλεπιδράςεισ μεταξφ μακθτϊν,
εκπαιδευτϊν και μακθςιακοφ περιεχομζνου. Κατανοϊντασ και αναλογιηόμενοι τισ
δραςτθριότθτεσ, οι μακθτζσ είναι ςε κζςθ να ςυνδυάςουν τισ νζεσ γνϊςεισ με προθγοφμενεσ
ιδζεσ και ταυτόχρονα να αποκτιςουν πλθροφορίεσ, ςυμπεράςματα και νζεσ αναρωτιοφνται
κακϊσ αυτό το μοντζλο τουσ παρακινεί να ςκεφτοφν, να κατανοιςουν, να εξερευνιςουν, να
ςυνεργαςτοφν, να αναλφςουν, να παρατθριςουν και να προβλζψουν.
Ο κφκλοσ μάκθςθσ 5E οδθγεί τουσ μακθτζσ ςτα ακόλουκα πζντε βιματα:
Εμπλοκι
Θ πρϊτθ φάςθ του κφκλου μάκθςθσ ειςάγει το μάκθμα. Ο εκπαιδευτικόσ δθμιουργεί
τθν επικυμία να μάκουν περιςςότερα για το επερχόμενο κζμα και εντοπίηει τυχόν κενά
γνϊςθσ χωρίσ διάλεξθ. Ρρο-αξιολογεί τισ προθγοφμενεσ γνϊςεισ των μακθτϊν και
δθμιουργεί το πρόβλθμα για αυτοφσ να εξερευνιςουν ςτθν επόμενθ φάςθ του κφκλου
μάκθςθσ, ενθμερϊνοντάσ τουσ για τουσ ςτόχουσ του μακιματοσ και για το ποφ
κατευκφνονται.
Ο εκπαιδευτικόσ μπορεί να προκαλζςει τουσ μακθτζσ κάνοντασ ερωτιςεισ ςτο
άνοιγμα ι προςκαλϊντασ τουσ να γράψουν αυτά που ιδθ γνωρίηουν για το κζμα. Μπορεί να
δθμιουργιςει μια ενδιαφζρουςα κατάςταςθ που επιτρζπει ςτουσ μακθτζσ να παρατθροφν
και να ςυηθτοφν τι ςκζφτονται και ποιεσ προβλζψεισ κάνουν με βάςθ αποκλειςτικά
προθγοφμενεσ γνϊςεισ.
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Εξερεφνθςθ
Κατά τθ διάρκεια τθσ φάςθσ εξερεφνθςθσ, οι μακθτζσ εξερευνοφν ενεργά τθ νζα ιδζα
μζςα από ςυγκεκριμζνεσ μακθςιακζσ εμπειρίεσ 79. Αυτι θ φάςθ επιτρζπει ςτουσ μακθτζσ να
μάκουν με πρακτικό τρόπο, προςφζροντασ καλφτερθ κατανόθςθ τθσ αρχικισ ιδζασ.
Αναηθτοφν απαντιςεισ ςτισ ερωτιςεισ τουσ, υποςτθρίηουν τυχόν ιςχυριςμοφσ ςχετικά με τισ
παρατθριςεισ τουσ και παρζχουν περαιτζρω απορίεσ. Αυτι θ διαδικαςία επιτρζπει ςτουσ
μακθτζσ να βρίςκονται επίςθμα ςτο επίκεντρο τθσ δράςθσ κακϊσ ςυλλζγουν δεδομζνα για
τθν επίλυςθ του προβλιματοσ που τζκθκε.
Εξιγθςθ
Ρρόκειται για μια φάςθ κακοδθγοφμενθ από εκπαιδευτικοφσ που κακοδθγείται από τθν
εμπειρία των μακθτϊν από τθν προθγοφμενθ φάςθ. Βοθκά τουσ μακθτζσ να ςυνκζςουν νζεσ
γνϊςεισ, να κάνουν ερωτιςεισ αν χρειάηονται περαιτζρω διευκρινίςεισ και ταυτόχρονα να
επικεντρωκοφν ςτο ςτόχο του μακιματοσ. Ο εκπαιδευτικόσ κα πρζπει να ηθτιςει από τουσ
μακθτζσ να μοιραςτοφν αυτά που ζμακαν κατά τθ διάρκεια τθσ προθγοφμενθσ φάςθσ και
ζχει τθν ευκαιρία να ακοφςει τα ευριματά τουσ και να διορκϊςει πικανζσ παρερμθνείεσ. Οι
μακθτζσ εξθγοφν τθν κατανόθςι τουσ για τισ ζννοιεσ και δθμοςιοποιοφν ιςχυριςμοφσ ςχετικά
με το κζμα, ενϊ άλλοι ςυμμακθτζσ μποροφν είτε να αποδείξουν είτε να διαψεφςουν
ιςχυριςμοφσ μζςω τθσ δικισ τουσ ςυλλογισ αποδεικτικϊν ςτοιχείων. Κατά τθ διάρκεια αυτισ
τθσ φάςθσ μπορεί να ειςαχκοφν νζοι οριςμοί, οριςμοί, ςθμειϊςεισ, τεχνολογία πλθροφοριϊν
και επικοινωνιϊν ι άλλοι βοθκοί, προκειμζνου να ενιςχυκεί θ κατανόθςθ.
Επεξεργαςία
Στθ φάςθ επεξεργαςίασ οι μακθτζσ μοιράηονται πλθροφορίεσ και ιδζεσ και ενκαρρφνονται να
εφαρμόςουν τισ νζεσ γνϊςεισ και δεξιότθτζσ τουσ. Αυτό τουσ βοθκά να αναπτφξουν μια
βακφτερθ κατανόθςθ. Οι εκπαιδευτικοί μποροφν να ηθτιςουν από τουσ μακθτζσ να
δθμιουργιςουν παρουςιάςεισ ι να διεξαγάγουν πρόςκετεσ ζρευνεσ για να ενιςχφςουν τισ
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Οι ςυγκεκριμζνεσ μακθςιακζσ εμπειρίεσ προορίηονται για πρακτικζσ δραςτθριότθτεσ. Αυτζσ οι
δραςτθριότθτεσ κα βοθκιςουν τουσ μακθτζσ να χρθςιμοποιιςουν προθγοφμενεσ γνϊςεισ για να
διερευνοφν, να δθμιουργιςουν νζεσ ιδζεσ και να διεξάγουν μια προκαταρκτικι ζρευνα (Bybee 2009).
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νζεσ δεξιότθτεσ. Θ νζα εμπειρία τθσ ανακεϊρθςθσ παλαιϊν εννοιϊν οδθγεί τουσ μακθτζσ να
ανακαλφψουν νζεσ γνϊςεισ και ιδζεσ.
Εκτίμθςθ (ι Αξιολόγθςθ)
Κατά τθ διάρκεια αυτισ τθσ φάςθσ, οι εκπαιδευτικοί μποροφν να παρατθριςουν τουσ
μακθτζσ τουσ και να δουν αν ζχουν πλιρθ κατανόθςθ των εκπαιδευτικϊν ςτόχων. Οι
μακθτζσ ενκαρρφνονται να αξιολογιςουν τθν πρόοδό τουσ και να ςκεφτοφν τθ δικι τουσ
κατανόθςθ. Τόςο θ επίςθμθ όςο και θ άτυπθ αξιολόγθςθ είναι κατάλλθλεσ για τθν
αξιολόγθςθ τθσ κατανόθςθσ και τθσ απόδοςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αυτοαξιολόγθςθσ
και τθσ αξιολόγθςθσ από ομότιμουσ, των εργαςιϊν γραφισ, των εξετάςεων, αλλά και των
χαρτοφυλακίων, τθσ αξιολόγθςθσ βάςει επιδόςεων, των χαρτϊν εννοιϊν και των περιοδικϊν.
Οι μακθτζσ μποροφν να ςυνεργαςτοφν για να δείξουν τι είναι ςε κζςθ να κάνουν.

4.3 Οι παιδαγωγικζσ και διδακτικζσ ςυμμετοχικζσ δραςτθριότθτεσ
διδαςκαλίασ και μάκθςθσ (ΠΔ&Σ) και το πικανό περιεχόμενο

A. Γενικό όραμα
Πλεσ οι μακθςιακζσ εργαςίεσ κα τεκοφν με τρεισ επικοινωνιακοφσ τρόπουσ: ερμθνευτικι
λειτουργία, διαπροςωπικι λειτουργία και λειτουργία παρουςίαςθσ.
Ερμθνευτικι λειτουργία
• Αποκτιςτε νζεσ πλθροφορίεσ
• Οργανϊςτε
• Κατανοιςτε
• Κάντε ερωτιςεισ
Διαπροςωπικι λειτουργία
• Σχεδιαςμόσ και διαπραγμάτευςθ
• Επιλζξτε και ελάτε ςε ςυναίνεςθ
• ωτιςτε και απαντιςτε ςε ερωτιςεισ
• Λφςτε το κενό πλθροφόρθςθσ
Λειτουργία παρουςίαςθσ
• Δθμιουργία προϊόντοσ
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• Επίλυςθ προβλιματοσ
• Εφαρμογι πλθροφοριϊν από άλλεσ λειτουργίεσ
Απαντϊντασ ςτθν ερϊτθςθ «Με ποιεσ δεξιότθτεσ κζλουμε να "οπλίηουμε" τουσ εφιβουσ
μασ;» απαντάμε ξανά ςε τρία βιματα:
1. Επικοινωνία και ςυνεργαςία
Οι μακθτζσ μποροφν:
• να ςυνεργάηονται ςε πλουραλιςτικά περιβάλλοντα·
• να τοποκετθκοφν ςε ποικίλα πλαίςια
• να οργανωκοφν και να ςυμμετάςχουν ςε ποικίλεσ ομάδεσ
• να εργαςτοφν αποτελεςματικά προσ ζναν κοινό ςτόχο
• να κατανοιςουν ότι το κοινό διαφζρει με βάςθ τον πολιτιςμό, τθ γεωγραφία, τθν πίςτθ,
τθν ιδεολογία, τον πλοφτο και άλλουσ παράγοντεσ και ότι μπορεί να αντιλθφκοφν
διαφορετικζσ ζννοιεσ από τισ ίδιεσ πλθροφορίεσ.
2. Κριτικι Σκζψθ, Ζρευνα και Επίλυςθ Προβλθμάτων:
Οι μακθτζσ μποροφν:
• να επιδείξουν επίγνωςθ και ενδιαφζρον για μάκθςθ ςχετικά με τον κόςμο
• να διερευνιςουν και να διατυπϊςουν κρίςιμα ερωτιματα και «ερευνθτικά» προβλιματα
• να αςχολθκοφν με προβλιματα διανοθτικά και ςυναιςκθματικά
• να αναλφςουν, να ςυνκζςουν και να αξιολογιςουν προοπτικζσ
• να κζςουν ςθμαντικά ερωτιματα
• να ςυνδζςουν το τοπικό με το παγκόςμιο
• να ςυγκρίνουν και να αντιπαραβάλουν διαφορετικζσ προοπτικζσ
• να ενςωματϊςουν τισ δικζσ τουσ και τισ απόψεισ των άλλων για να καταςκευάςουν μια
νζα, όταν χρειάηεται
3. Τοπικι και Παγκόςμια Πολιτότθτα:
Οι μακθτζσ μποροφν:
• να εκφράςουν τισ προοπτικζσ των άλλων και να εντοπίςουν επιρροζσ
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• να κατανοιςουν τισ βραχυπρόκεςμεσ και μακροπρόκεςμεσ ςυνζπειεσ τθσ ςχετικισ
ιςορροπίασ δυνάμεων μεταξφ κοινωνιϊν και πολιτιςμϊν
• να τισ κεωριςουν ικανζσ να κάνουν τθ διαφορά, κακϊσ οι παίκτεσ και όχι οι
παρευριςκόμενοι
• να λαμβάνουν υπόψθ τισ ποικίλεσ προοπτικζσ και αξιολογοφν τισ πικανζσ ςυνζπειεσ

Οριςμζνα πικανά κζματα για τθν οργάνωςθ μακθςιακϊν δραςτθριοτιτων γφρω τουσ:
• Οι πράκτορεσ του Κεοφ
• Θ παρουςία του Κεοφ


Ο λόγοσ του Κεοφ



Επικοινωνία με τον Κεό



Κρθςκείεσ και Γεωγραφία



Κρθςκείεσ και Ρανεπιςτιμια

• Κρθςκείεσ και Ρολιτικι

Κάκε κζμα αναλφεται ςε 3 κατθγορίεσ:
• προϊόντα
• πρακτικζσ
• προοπτικζσ

B. Ρικανά ςενάρια μάκθςθσ

1. Κριτικι Ανάγνωςθ
Ενκαρρφνετε τθν προςεκτικι ανάγνωςθ με ςτρατθγικζσ που ηθτοφν από τουσ μακθτζσ
να αναλφςουν, να ερμθνεφςουν, να αςκιςουν κριτικι και να κάνουν ςυνδζςεισ με κείμενα
και να ανακαλφψουν τθ ςθμαςία τθσ ανάγνωςισ τουσ μζςα ςε ζνα ευρφτερο πλαίςιο.
Πρόκλθςθ του κειμζνου
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Θ πρόκλθςθ του κειμζνου βοθκά τουσ μακθτζσ να κάνουν και να απαντιςουν ςτισ
δικζσ τουσ ερωτιςεισ που εξαρτϊνται από το κείμενο, λαμβάνοντασ πολλαπλζσ προοπτικζσ
και αποκαλφπτοντασ υποκζςεισ και προκαταλιψεισ μζςα ςτο κείμενο 80.
Κάνοντασ ερωτιςεισ με μια κριτικι προςζγγιςθ ςκζψθσ ενκαρρφνει τουσ μακθτζσ να
εξετάςουν τθν εγκυρότθτα ενόσ κειμζνου και των επιχειρθμάτων ενόσ ςυγγραφζα.
Εξετάηοντασ και αμφιςβθτϊντασ αυτά που λζγονται ςε ζνα κείμενο, οι μακθτζσ ειςάγουν τισ
φωνζσ τουσ ςτον γραπτό λόγο και αναπτφςςουν τθν αυτενζργειά τουσ. Θ δθμιουργία
ερωτιςεων παρζχει επίςθσ ζναν ςκοπό για τθν ανάγνωςθ. Θ ςυμμετοχι των μακθτϊν ςτθ
διαδικαςία ανάγνωςθσ αυξάνεται όταν εξερευνοφν τα δικά τουσ ενδιαφζροντα. Οι γραπτζσ
ερωτιςεισ και απαντιςεισ αυξάνουν επίςθσ τθν κατανόθςθ κειμζνου, βελτιϊνουν τθν
απόδοςθ ςτισ αξιολογιςεισ γραφισ και προετοιμάηουν τουσ μακθτζσ να δθμιουργοφν και να
απαντοφν ςε ερωτιςεισ ςτο κολζγιο, τθν καριζρα και τθν πολιτικι ηωι.
Ανάγνωςθ ενάντια ςτο ρεφμα
Διαβάηοντασ ενάντια ςτο ρεφμα οι μακθτζσ αναλφουν τθν κυρίαρχθ ανάγνωςθ ενόσ
κειμζνου και ςυμμετζχουν ςε εναλλακτικζσ ι "ανκεκτικζσ" αναγνϊςεισ. Οι ανκεκτικζσ
αναγνϊςεισ εξετάηουν προςεκτικά τισ πεποικιςεισ και τισ ςτάςεισ που ςυνικωσ δεν
εξετάηονται ςε ζνα κείμενο, εφιςτϊντασ τθν προςοχι ςτα κενά, τισ ςιωπζσ και τισ αντιφάςεισ.
Θ "ανάγνωςθ" αναφζρεται ςε αυτό που πιςτεφουμε ότι ςθμαίνει το κείμενο. Θ
κειμενικι ςθμαςία εξαρτάται πάντα από το περιβάλλον. Ζνασ αναγνϊςτθσ που βρίςκεται ςε
ζνα πολιτιςτικό πλαίςιο εκτόσ από αυτό ςτο οποίο γράφτθκε το κείμενο μπορεί να
διαπιςτϊςει κάτι άλλο από αυτό που ο ςυγγραφζασ ςκόπευε. Πταν οι μακθτζσ διαβάηουν
ενάντια ςτο ρεφμα, μακαίνουν να ςπρϊχνουν πίςω ενάντια ςτο προςκινιο και τθν αρχζγονθ
άποψθ (ςυχνά ετεροφυλόφιλθ, μθ ανάπθρθ, χριςτιανικι, λευκι ι αρςενικι). Αυτι θ
ςτρατθγικι προςκζτει τισ εμπειρίεσ των λιγότερο εκπροςωποφμενων ατόμων και ομάδων
ςτον γραπτό λόγο.
Θ ανάγνωςθ ενάντια ςτο ρεφμα ςυνδυάηει τθν ανάλυςθ, τθ ςφνκεςθ, τθν αξιολόγθςθ
και τθ δθμιουργία. Αναπτφςςει επίςθσ και αξιολογεί τθν κατανόθςθ, κακϊσ οι μακθτζσ
80

For further references about this scenario, please refer to https://www.learningforjustice.org/classroomresources/teaching-strategies/responding-to-the-readaloud-text/challenge-the-text

85

Learning Manual

πρζπει να κατανοιςουν το κείμενο για να ςυμμετάςχουν με επιτυχία ςε μια εναλλακτικι
ανάγνωςθ.
Θ ομαδικι ανάγνωςθ ςυνδυάηει πτυχζσ κακοδθγοφμενθσ ανάγνωςθσ και ςτρατθγικζσ
ανάγνωςθσ. Κατά τθ διάρκεια τθσ κοινισ ανάγνωςθσ, ζνασ εκπαιδευτικόσ ι ζνασ ικανόσ
μακθτισ διαβάηει το κείμενο δυνατά, διακόπτοντασ ςε προκακοριςμζνεσ ςτιγμζσ για να
ςυηθτιςει το περιεχόμενο και να αναλφςει το κείμενο. Αυτι θ ςτρατθγικι διευκολφνει τθ
ςτενι ανάγνωςθ ενόσ ςφνκετου κειμζνου ςε μικρζσ ι ολόκλθρεσ ρυκμίςεισ ομάδασ.
Γκράφιτι κειμζνου
Αυτι θ ςτρατθγικι εκκζτει τουσ μακθτζσ ςε πολλά ςφντομα κομμάτια ενόσ κειμζνου
πριν το διαβάςουν ςτο ςφνολό του. Οι μακθτζσ διαβάηουν επιλεγμζνα αποςπάςματα εκτόσ
πλαιςίου και ςχολιάηουν τόςο τθν επιλογι όςο και τα ςχόλια άλλων μακθτϊν. Θ
δραςτθριότθτα τελειϊνει με τουσ μακθτζσ να προβλθματίηονται για τισ αντιδράςεισ και τισ
προβλζψεισ τουσ ςχετικά με το κείμενο.
Ερωτιςεισ που βαςίηονται ςτο κείμενο
Οι αναγνϊςτεσ πρζπει να ανατρζξουν ςτο κεντρικό κείμενο για να απαντιςουν ςε ερωτιςεισ
που εξαρτϊνται από το κείμενο και να παράςχουν αποδεικτικά ςτοιχεία από τθν ανάγνωςθ
για να υποςτθρίξουν τισ απαντιςεισ τουσ. Οι μακθτζσ παρζχουν ακριβι, ςυναφι και πλιρθ
αποδεικτικά ςτοιχεία. Για να γίνει αυτό καλά, οι μακθτζσ ςυχνά κα πρζπει να ξαναδιαβάςουν
το κείμενο αρκετζσ φορζσ. Αυτι θ προςζγγιςθ ευνοεί το κείμενο ςε ςχζςθ με προθγοφμενεσ
γνϊςεισ, προςωπικι εμπειρία και δραςτθριότθτεσ προ-ανάγνωςθσ.
Παράκυρο ι κακρζφτθσ;
Αυτι θ εργαςία βοθκά τουσ μακθτζσ να εξετάςουν εάν το κείμενο είναι παράκυρο ι
κακρζφτθσ μζςω τθσ άςκθςθσ δεξιοτιτων αλφαβθτιςμοφ και τθσ χριςθσ τεχνολογίασ. Οι
μακθτζσ κα αποφαςίςουν εάν ο ςυγγραφζασ, ο ομιλθτισ, οι χαρακτιρεσ ι το περιεχόμενο ςε
ζνα κείμενο αντικατοπτρίηουν τισ εμπειρίεσ των μακθτϊν (κακρζφτθσ) ι παρζχουν ζνα
παράκυρο ςτισ εμπειρίεσ των ανκρϊπων των οποίων οι ταυτότθτεσ διαφζρουν από τισ
εμπειρίεσ των μακθτϊν.
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2. Κοινοτικι Διερεφνθςθ
Καλλιεργεί τισ δεξιότθτεσ ομιλίασ και ακρόαςθσ των μακθτϊν με ςτρατθγικζσ που
τουσ ηθτοφν να αντλοφν από κείμενα κατά τθ διάρκεια ςθμαντικϊν – και ςτθ βάςθ του
ςεβαςμοφ – ςυηθτιςεων ςτθν τάξθ.

Δραςτθριότθτεσ παηλ
Οι δραςτθριότθτεσ παηλ είναι ζνασ ςυγκεκριμζνοσ τφποσ δραςτθριοτιτων χάςματοσ
πλθροφοριϊν που λειτουργοφν καλφτερα όταν χρθςιμοποιοφνται με ολόκλθρθ τθν τάξθ. Θ
τάξθ χωρίηεται πρϊτα ςε ομάδεσ τεςςάρων ζωσ ζξι μακθτϊν, οι οποίεσ ςτθ ςυνζχεια
λαμβάνουν κάποιεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με μια ςυγκεκριμζνθ πτυχι του κζματοσ ςτθν
οποία ςτθ ςυνζχεια γίνονται ειδικοί.
Στθ ςυνζχεια, θ τάξθ οργανϊνεται εκ νζου ςε διαφορετικζσ ομάδεσ («ομάδεσ παηλ»)
τεςςάρων ζωσ ζξι μακθτϊν, ζτςι ϊςτε κάκε μακθτισ ςτθ νζα ομάδα να προζρχεται από
διαφορετικι ομάδα «εμπειρογνωμόνων» και να μοιράηεται τισ πλθροφορίεσ του με τθ νζα
ομάδα, ϊςτε να μποροφν να ολοκλθρϊςουν από κοινοφ μια εργαςία.

Γυάλα ψαριοφ
Θ γυάλα ψαριοφ είναι μια ςτρατθγικι για τθν οργάνωςθ ςυηθτιςεων μεταξφ μεςαίων
και μεγάλων ομάδων. Οι μακθτζσ χωρίηονται ςε εςωτερικό και εξωτερικό κφκλο. Στον
εςωτερικό κφκλο, ι γυάλα ψαριϊν, οι μακθτζσ ζχουν μια ςυηιτθςθ. Οι μακθτζσ του
εξωτερικοφ κφκλου ακοφνε τθ ςυηιτθςθ και παίρνουν ςθμειϊςεισ.

Τζςςερισ προοπτικζσ
Μια ςτρατθγικι για τθν ειςαγωγι του πλαιςίου κατά τθσ προκατάλθψθσ ςτθν
ομαδικι ςυηιτθςθ και τθν ανάλυςθ κειμζνου. Οι μακθτζσ απαντοφν και κζτουν ερωτιματα
με βάςθ τουσ τζςςερισ τομείσ κατά τθσ προκατάλθψθσ: ταυτότθτα, ποικιλομορφία,
δικαιοςφνθ και δράςθ.
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Σωκρατικό ςεμινάριο
Μια δομθμζνθ ςυηιτθςθ ςτθν οποία οι μακθτζσ εξετάηουν κζματα και απαντοφν ςε
ανοιχτζσ ερωτιςεισ ςχετικά με ζνα κείμενο. Οι μακθτζσ χρθςιμοποιοφν τον διάλογο και όχι
τθ ςυηιτθςθ για να επικοινωνοφν μεταξφ τουσ.
Τι κα ζλεγαν
Μια ςτρατθγικι ςυηιτθςθσ που ηθτά από τουσ μακθτζσ να ςυμπεράνουν πϊσ ζνασ
ςυγκεκριμζνοσ ςυγγραφζασ ι χαρακτιρασ από ζνα κείμενο κα απαντοφςε ςε ερωτιςεισ και
ςενάρια. Οι μακθτζσ πρζπει να υπεραςπιςτοφν τα ςυμπεράςματά τουσ χρθςιμοποιϊντασ
αποδεικτικά ςτοιχεία από το κείμενο.
Κάνε κάτι
Μια εργαςία απόδοςθσ ηθτά από τουσ μακθτζσ να επιδείξουν τθν επίγνωςθ κατά τθσ
προκατάλθψθσ και τθν ικανότθτα των πολιτϊν εφαρμόηοντασ τισ γνϊςεισ τουσ για τον
αλφαβθτιςμό και τθν κοινωνικι δικαιοςφνθ ςε ζνα αυκεντικό πλαίςιο του πραγματικοφ
κόςμου.
Άποψθ ι γνϊμθ
Αυτι θ προτροπι ηθτά από τουσ μακθτζσ να εντοπίςουν παραδείγματα γεγονότων και
απόψεων ςε ζνα κείμενο, εξθγϊντασ πϊσ γνωρίηουν ποια είναι τα γεγονότα και ποιεσ είναι οι
απόψεισ.
Θα είμαι ο δικαςτισ
Αυτι θ προτροπι ηθτά από τουσ μακθτζσ να ςυγκρίνουν τον τρόπο με τον οποίο δφο
κείμενα ι ςυντάκτεσ αντιμετωπίηουν μια δεδομζνθ ερϊτθςθ και να επιχειρθματολογοφν
ποιο κείμενο ι ςυγγραφζασ κάνει τθν ιςχυρότερθ υπόκεςθ.
Βάλε τθν αφιγθςθ ςτθν ιςτορία
Αυτι θ προτροπι ηθτά από τουσ μακθτζσ να αντιμετωπίςουν μια δεδομζνθ ερϊτθςθ
γράφοντασ ζνα ευφάνταςτο κομμάτι που μιλά για ζνα ςθμαντικό πρόςωπο ι ιςτορικό
γεγονόσ ςτο κείμενο.

Αντιμετωπίςτε τθν ερϊτθςθ γράφοντασ ζνα κομμάτι ιςτορικισ

φανταςίασ για το οποίο μιλάει…
Στα παποφτςια τουσ
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Αυτι θ προτροπι ηθτά από τουσ μακθτζσ να παράγουν ζνα αφθγθματικό κομμάτι που
μιλάει για μια εμπειρία από τθν οπτικι γωνία ενόσ χαρακτιρα, μιασ ιςτορικισ φιγοφρασ ι
ενόσ ςυγγραφζα.
Γίνε θ Αλλαγι...
Οι μακθτζσ εντοπίηουν και διερευνοφν ζνα κοινοτικό πρόβλθμα και προτείνουν μια λφςθ. Στθ
ςυνζχεια ςχεδιάηουν και εφαρμόηουν δράςεισ που αποςκοποφν ςτθν επίλυςθ του προβλιματοσ.

Κεφάλαιο 5 – Πϊσ να εφαρμόςετε το Παιδαγωγικό και Διδακτικό
Συμμετοχικό Μοντζλο Διδαςκαλίασ & Μάκθςθσ (PD&P)

5.1 Πϊσ να χρθςιμοποιιςετε τθ μζκοδο: οδθγίεσ για εκπαιδευτικοφσ
Οι εκπαιδευτικοί με ζνα ευρφ φάςμα κρθςκευτικϊν και μθ κρθςκευτικϊν πεποικιςεων μποροφν,
κεωρθτικά, να διδάξουν μια ανοιχτι και αναςτοχαςτικι μορφι κρθςκευτικισ εκπαίδευςθσ με
αποτελεςματικό και εξαιρετικά αμερόλθπτο τρόπο

81

. Θ ζννοια τθσ αμερολθψίασ απαιτεί τθν

οργάνωςθ τθσ διδαςκαλίασ και τθσ μάκθςθσ χωρίσ προκαταλιψεισ εξαιτίασ τθσ φυλισ, τθσ πίςτθσ, τθσ
κοινωνικισ τάξθσ ι τθσ πολιτικισ άποψθσ, με ελευκερία λόγου εντόσ αποδεκτϊν ορίων. Οι
εκπαιδευτικοί μποροφν, όπου χρειάηεται, να χρθςιμοποιιςουν τισ προςωπικζσ τουσ απόψεισ με
πνευματικι ειλικρίνεια και χωρίσ τθν πρόκεςθ να πείςουν τουσ μακθτζσ να ακολουκιςουν τισ δικζσ
τουσ απόψεισ. Οι αμερόλθπτοι εκπαιδευτικοί τθσ κρθςκευτικισ εκπαίδευςθσ ζχουν τισ δεξιότθτεσ και
τθν ευαιςκθςία να γνωρίηουν πϊσ και πότε κα ςυμπεριλάβουν τισ προςωπικζσ τουσ πεποικιςεισ.
Αυτι θ επαγγελματικι ικανότθτα δεν αναγκάηει τουσ εκπαιδευτικοφσ να κρφψουν τθν δικι τουσ
οπτικι

82

. Κφριοσ ςτόχοσ είναι να γίνει θ τάξθ ζνα υγιζσ περιβάλλον για ςυνομιλία και ςυηιτθςθ

μεταξφ μακθτϊν και δαςκάλων. Είναι ςθμαντικό να αναγνωρίηονται οι πολλαπλζσ ταυτότθτεσ των
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μακθτϊν και να δθμιουργοφνται ενεργά περιβάλλοντα ςτθν τάξθ ςτα οποία αυτζσ οι ταυτότθτεσ
γίνονται ςεβαςτζσ και εκτιμϊνται. Για να κεμελιωκεί ζνασ αςφαλισ χϊροσ ςτθν τάξθ τθσ
κρθςκευτικισ εκπαίδευςθσ, οι εκπαιδευτικοί των κρθςκευτικϊν και οι μακθτζσ κα πρζπει να
ενκαρρφνονται να μάκουν περιςςότερα ο ζνασ για τον άλλον και ο ζνασ απ’ τον άλλον.
Θ Ραιδαγωγικι και Διδακτικι προςζγγιςθ Συμμετοχικισ διδαςκαλίασ και μάκθςθσ (PD&P) που
προτείνεται από το ζργο LIFE TWO βαςίηεται ςτθ Διερευνθτικι Μζκοδο (IBM) ςτθν εκπαίδευςθ.
Ρροκειμζνου να εφαρμοςτεί το μοντζλο τθσ Διερευνθτικισ Μεκόδου ςτθ κρθςκευτικι μάκθςθ με μια
οπτικι ςυμμετοχικισ προςζγγιςθσ, το πρϊτο πράγμα που πρζπει να κάνουν οι εκπαιδευτικοί είναι να
διαςφαλίςουν ότι οι αίκουςεσ κρθςκευτικισ εκπαίδευςθσ κα είναι αςφαλείσ δθμόςιοι χϊροι83.
Ρροκειμζνου να δθμιουργθκεί ζνασ αςφαλισ χϊροσ ςτθ κρθςκευτικι εκπαίδευςθ, οι εκπαιδευτικοί
πρζπει να κζτουν τουσ βαςικοφσ κανόνεσ για ςυηιτθςθ ςε ζνα περιβάλλον τάξθσ όπου όλοι οι
μακθτζσ αιςκάνονται ελεφκεροι να εκφράςουν τισ απόψεισ τουσ χωρίσ να προςβάλλουν τουσ άλλουσ.
Σε μια τάξθ πολυκρθςκευτικισ εκπαίδευςθσ, οι εκπαιδευτικοί ζχουν τθν ευκφνθ να προςτατεφουν
τουσ μακθτζσ από τισ διακρίςεισ. Ρρζπει να ενκαρρφνουν τουσ μακθτζσ να είναι θκικά υπεφκυνοι και
να διαλζγονται με ςεβαςμό με τουσ «άλλουσ», πρϊτα κατά τθ διάρκεια τθσ επικοινωνίασ ςτθν τάξθ
και ζπειτα ςτισ κακθμερινζσ τουσ αλλθλεπιδράςεισ.
Εφόςον το όνομα ενόσ ατόμου αποτελεί μζροσ τθσ πολιτιςτικισ του ταυτότθτασ, οι εκπαιδευτικοί κα
πρζπει να είναι αρκετά προςεκτικοί όταν προφζρουν ςωςτά τα ονόματα των μακθτϊν από
διαφορετικζσ κουλτοφρεσ και κρθςκείεσ κατά τθ διάρκεια τθσ παρακολοφκθςθσ μιασ δραςτθριότθτασ
ςτθν τάξθ ι οποιαδιποτε άλλθσ ςτιγμισ τθσ ςχολικισ θμζρασ84. Επιπλζον, ωσ δραςτθριότθτα ςτθν
τάξθ, προκειμζνου να καλλιεργιςουν κετικζσ ςχζςεισ μεταξφ μακθτϊν από διαφορετικά υπόβακρα,
οι εκπαιδευτικοί μποροφν να ηθτιςουν από τουσ μακθτζσ να εξθγιςουν τι ςθμαίνουν τα ονόματά
τουσ ςτουσ πολιτιςμοφσ τουσ και πϊσ επιλζχκθκαν. Θ απόκτθςθ πλθροφοριϊν που ςχετίηονται με το
κρθςκευτικό και πολιτιςτικό υπόβακρο των ςυμμακθτϊν κα βοθκοφςε ςτθν ενκάρρυνςθ κετικϊν
αλλθλεπιδράςεων μεταξφ των μακθτϊν.
Για να ενκαρρφνουν τον ςεβαςμό ςτθ ςυηιτθςθ ςχετικά με τθ κρθςκευτικι διαφορετικότθτα ςτισ
τάξεισ κρθςκευτικισ εκπαίδευςθσ, οι κακθγθτζσ κα πρζπει να ενκαρρφνουν τισ ανοιχτζσ και χωρίσ
αποκλειςμοφσ ςυηθτιςεισ ςτθν τάξθ. Δεν πρζπει να ανζχονται τισ αποδοκιμαςίεσ κανενόσ μακθτι.
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Αυτοφ του είδουσ οι εκφράςεισ μπορεί να δθμιουργιςουν αμζςωσ μια ατμόςφαιρα του «εμείσ» και
«αυτοί»85. Οι εκπαιδευτικοί κα πρζπει επίςθσ να προωκοφν τθν ανακάλυψθ κοινϊν ενδιαφερόντων
και κοινϊν εμπειριϊν μεταξφ των μακθτϊν. Αναγνωρίηοντασ τθ χαρά των ομοιοτιτων, αλλά και
ανακαλφπτοντασ τισ διαφορζσ μεταξφ των μακθτϊν, ςυμβάλει ςτθ δθμιουργία ενόσ πολιτιςτικά και
κρθςκευτικά ςυμπεριλθπτικοφ περιβάλλοντοσ ςτθν τάξθ.
Ρροκειμζνου να αναπτυχκεί μεγαλφτερθ ανεκτικότθτα απζναντι ςε άλλουσ πολιτιςμοφσ και
κρθςκείεσ, οι εκπαιδευτικοί δεν κα πρζπει να επιτρζπουν να περάςει απαρατιρθτο κανζνα
ρατςιςτικό, ςεξιςτικό ι πολιτιςμικά προςβλθτικό ςχόλιο ι ενζργεια. Οι εκπαιδευτικοί κα πρζπει να
εφιςτοφν τθν προςοχι των μακθτϊν ςε αυτά και να τουσ βοθκοφν να εξερευνιςουν τισ πθγζσ των
προκαταλιψεων και των διακρίςεων. Επιπλζον, οι εκπαιδευτικοί κα πρζπει να απορρίψουν τισ δικζσ
τουσ προκαταλιψεισ για τουσ μακθτζσ που είναι διαφορετικοί πολιτιςμικά και κρθςκευτικά. Κα
πρζπει να αποφεφγουν τισ εςφαλμζνεσ αντιλιψεισ των ςτερεοτφπων που ςχετίηονται με
διαφορετικζσ κρθςκείεσ και πολιτιςμοφσ 86.
Κατά τθ διάρκεια τθσ ςυηιτθςθσ προςωπικϊν ι πολιτιςμικά ευαίςκθτων κεμάτων οι εκπαιδευτικοί
κα πρζπει να αποφεφγουν να ξεχωρίηουν ζναν ςυγκεκριμζνο μακθτι. Οι εκπαιδευτικοί δεν πρζπει να
υποκζτουν ότι ζνασ μακθτισ μπορεί να εκπροςωπεί όλουσ τουσ ανκρϊπουσ από τθ κρθςκεία, τθ
χϊρα ι τον πολιτιςμό καταγωγισ του. Κα πρζπει να διαςφαλίςουν ότι όλοι οι μακθτζσ αιςκάνονται
ελεφκεροι να εκφράςουν τισ απόψεισ τουσ, να ακοφν και να λαμβάνουν υπόψθ τισ απόψεισ των
άλλων με ςεβαςμό. Οι εκπαιδευτικοί όταν απαντοφν ςε ερωτιςεισ δεν πρζπει να ζχουν τθν τάςθ να
ευνοοφν μια πολιτιςτικι ι κρθςκευτικι ομάδα μακθτϊν ζναντι μιασ άλλθσ.
Οι εκπαιδευτικοί πρζπει να λαμβάνουν υπόψθ τουσ μακθτζσ τόςο ςε ατομικό όςο και ςε πολιτιςτικό
επίπεδο. Θ ςυμπερίλθψθ μιασ τάξθσ εξαρτάται από τα είδθ των αλλθλεπιδράςεων μεταξφ
εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν ςτθν τάξθ. Αυτζσ οι αλλθλεπιδράςεισ επθρεάηονται από το περιεχόμενο
του μακιματοσ. Οι εκπαιδευτικοί κα πρζπει να περιλαμβάνουν πολλαπλζσ οπτικζσ γωνίεσ για κάκε
κζμα του μακιματοσ τθσ κρθςκευτικισ εκπαίδευςθσ και να μθν εςτιάηουν αποκλειςτικά ςε μία μόνο
οπτικι. Επιπλζον, οι εκπαιδευτικοί κα πρζπει να περιλαμβάνουν, όςο το δυνατόν περιςςότερο, υλικό
γραμμζνο ι δθμιουργθμζνο από άτομα διαφορετικϊν πολιτιςτικϊν και κρθςκευτικϊν καταβολϊν
ι/και απόψεων.
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Κατά ςυνζπεια, οι εκπαιδευτικοί

κα πρζπει να εξετάηουν τισ δικζσ τουσ κεωρίεσ, ςτάςεισ και

διδακτικζσ πρακτικζσ. Κα πρζπει να αναρωτθκοφν ςε ποιο βακμό αυτζσ οι κεωρίεσ, οι προτιμιςεισ
και οι πρακτικζσ εξαςφαλίηουν ζνα περιβάλλον μάκθςθσ χωρίσ αποκλειςμοφσ. Ρρϊτον, οι
εκπαιδευτικοί κα πρζπει να ςκεφτοφν ςχετικά με το τι ορίηουν ωσ «διαφορετικότθτα» και ακολοφκωσ
κα πρζπει να αναρωτθκοφν πϊσ οι διδακτικζσ τουσ πρακτικζσ αντικατοπτρίηουν τθν εκνικι,
πολιτιςτικι ι κρθςκευτικι τουσ ταυτότθτα. Δεφτερον, οι εκπαιδευτικοί κα πρζπει να εξετάςουν τισ
κεωρίεσ τουσ για μακθτζσ από διαφορετικζσ πολιτιςτικζσ και κρθςκευτικζσ ομάδεσ. Με βάςθ τισ
κεωρίεσ τουσ, είναι απαραίτθτο για τουσ εκπαιδευτικοφσ να εξετάςουν τθ ςυναιςκθματικι, γνωςτικι
και ςυμπεριφορικι τουσ απόκριςθ ςτουσ μακθτζσ. Τζλοσ, κα πρζπει να επικεντρωκοφν ςτο πϊσ κα
μποροφςαν να προςαρμόςουν τισ διδακτικζσ πρακτικζσ τουσ ϊςτε να ανταποκρίνονται περιςςότερο
ςτισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ διαφορετικϊν ομάδων μακθτϊν. Επομζνωσ, όταν οι εκπαιδευτικοί
καταφζρουν να μάκουν ποιεσ άλλεσ δεξιότθτεσ, γνϊςεισ ι πόρουσ χρειάηονται περιςςότερο, κα
μπορζςουν να παράςχουν εκπαίδευςθ από μια προοπτικι περιςςότερο ςυμπεριλθπτικι πολιτιςτικά.

Κεφάλαιο 6ο - Διδακτικζσ Αςκιςεισ και παραδείγματα μακθμάτων που
απευκφνονται ςτισ βαςικζσ κρθςκείεσ
Εκπαίδευςθ: Στόχοι και πρακτικζσ
Θ ιδζα τθσ εκμάκθςθσ κρθςκειϊν ςε μια Ρολυπολιτιςμικι εκπαίδευςθ προζρχεται από ζνα κίνθμα
εκπαιδευτικισ μεταρρφκμιςθσ εμπνευςμζνο από τισ ανάγκεσ δθμιουργίασ εκπαιδευτικϊν ευκαιριϊν
για όλουσ τουσ μακθτζσ ςτον τομζα των κρθςκειϊν και από τθν κεωρία του ότι όταν
ςυμπεριλαμβάνονται μακθτζσ που προζρχονται από διαφορετικζσ φυλζσ, εκνότθτεσ, και κοινωνικζσ
ομάδεσ ςτθν κρθςκευτικι εκπαίδευςθ μπορεί να επιτευχκεί μια κετικι ςυηιτθςθ. Θ
πολυπολιτιςμικότθτα ςτθ κρθςκευτικι εκπαίδευςθ αντανακλά διαφορετικοφσ πολιτιςμοφσ και είναι
μια διαδικαςία που ςτοχεφει ςτο να δθμιουργιςει ζνα κατάλλθλο περιεχόμενο ζνταξθσ και μια
διαδικαςία οικοδόμθςθσ γνϊςθσ. Ρροκειμζνου να επιτευχκεί και κατακτθκεί μια πραγματικι μείωςθ
των προκαταλιψεων, αυτό το Εγχειρίδιο προτείνει ζνα πρϊτο βιμα παιδαγωγικισ. Ρροτείνει
αςκιςεισ που ζχουν ςτόχο να προετοιμάςουν το κλίμα προτοφ εφαρμοςτεί θ Διερευνθτικι μζκοδοσ,
ϊςτε να ενδυναμωκεί θ ςχολικι κουλτοφρα και θ κοινωνικι δομι ςτθν αντίλθψθ των μακθτϊν.
Ζχουμε περιγράψει ότι θ ενςωμάτωςθ περιεχομζνου ζχει να κάνει με τον βακμό ςτον οποίο οι
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εκπαιδευτικοί χρθςιμοποιοφν παραδείγματα και περιεχόμενα από διάφορεσ κρθςκείεσ, αλλά πρζπει
να ζχουν ςυγκεκριμζνθ γνϊςθ αυτϊν των κεμάτων, ϊςτε να μθν δίνουν ακατάλλθλεσ πλθροφορίεσ.
Αυτζσ οι αςκιςεισ δεν απαιτοφν απ’ τουσ εκπαιδευτικοφσ ευρεία γνϊςθ για άλλεσ κρθςκείεσ, γιατί
είναι δεδομζνο ότι αυτζσ οι πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ πεποικιςεισ και τισ παραδόςεισ τουσ
παρζχονται από τουσ μακθτζσ. Εναπόκειται ςτισ ομάδεσ να επεξθγιςουν βαςικζσ ζννοιεσ, γενικεφςεισ
και ηθτιματα που ςχετίηονται με τισ κρθςκευτικζσ ι αγνωςτικιςτικζσ κζςεισ ι παραδόςεισ τουσ. Αυτζσ
οι αςκιςεισ προβλζπουν ότι θ διαδικαςία οικοδόμθςθσ γνϊςθσ απαιτεί από τουσ εκπαιδευτικοφσ να
βοθκιςουν τουσ μακθτζσ να κατανοιςουν, να διερευνιςουν και να κακορίςουν πϊσ οι
προκαταλιψεισ, τα πλαίςια αναφοράσ και οι οπτικζσ μιασ πίςτθσ επθρεάηουν τουσ τρόπουσ με τουσ
οποίουσ οικοδομείται θ γνϊςθ μζςα ςε αυτι.
Θ προςζγγιςθ που προτείνεται από αυτι τθ φάςθ είναι να ενεργοποιθκοφν οι μακθτζσ να ςκεφτοφν
και να ςυηθτιςουν για τισ κρθςκείεσ με ςτόχο να επιτευχκεί θ μείωςθ των προκαταλιψεων με
μακιματα και δραςτθριότθτεσ που χρθςιμοποιοφνται από τουσ εκπαιδευτικοφσ για να βοθκιςουν
τουσ μακθτζσ, να αναπτφξουν κετικζσ ςτάςεισ απζναντι ςε διαφορετικζσ φυλετικζσ, εκνικζσ ομάδεσ
και κρθςκευτικζσ ομάδεσ.
Για εφαρμοςτεί αποτελεςματικά θ πολυπολιτιςμικι και πολυκρθςκευτικι εκπαίδευςθ, οι
εκπαιδευτικοί πρζπει να παρακολουκοφν κάκε μία από τισ διαςτάςεισ τθσ πολυπολιτιςμικισ
εκπαίδευςθσ και οι μακθτζσ πρζπει να είναι προετοιμαςμζνοι για μια ανοιχτι και ελεφκερθ ςυηιτθςθ
και διάλογο. Κα πρζπει να χρθςιμοποιοφν περιεχόμενο από διαφορετικζσ παραδόςεισ και ιδζεσ
(κρθςκευτικζσ ι μθ) όταν ειςάγουν ζννοιεσ και περιγράφουν τελετουργικά ι ςυμπεριφορζσ. Αυτζσ οι
δραςτθριότθτεσ κα βοθκιςουν τουσ μακθτζσ να κατανοιςουν πϊσ οικοδομείται θ πίςτθ ςτισ
διάφορεσ κρθςκείεσ και κα βοθκιςουν τουσ μακθτζσ να αναπτφξουν κετικζσ διαομαδικζσ ςτάςεισ και
ςυμπεριφορζσ. Αυτζσ οι δραςτθριότθτεσ ενεργοποίθςθσ μποροφν να ςυμβάλουν ςτθν τροποποίθςθ
τθσ διδακτικισ προςζγγιςθσ των εκπαιδευτικϊν ειςάγοντασ ςτρατθγικζσ που απευκφνονται ςτθν
καλφτερθ κατανόθςθ διαφορετικϊν κρθςκευτικϊν, φυλετικϊν, πολιτιςμικϊν και κοινωνικϊν
εμπειριϊν ϊςτε να ενιςχυκεί ο διάλογοσ και θ αμοιβαία κετικι κατανόθςθ.

ΑΣΚΘΣΘ 1
ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΡΕΔΛΟ

Ρροϊκθςθ τθσ ενεργοφ ςυμμετοχισ του πολίτθ, του κοινωνικοφ
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και κρθςκευτικοφ διαλόγου
ΕΡΛΡΕΔΟ ΔΥΣΚΟΛΛΑΣ

Μεςαίο

ΘΛΛΚΛΑ
ΜΑΚΘΤΩΝ
(ςτουσ Μακθτζσ θλικίασ 15-18 χρονϊν
οποίουσ απευκφνεται θ άςκθςθ)
ΔΛΑΚΕΛΑ

120 λεπτά/180 λεπτά

ΣΚΟΡΟΣ ΚΑΛ ΣΤΟΧΟΛ

Στόχοσ είναι να αναλυκεί θ ςθμαςία των λζξεων «εγωιςμόσ» και
«ενςυναίςκθςθ», οι διαφορζσ που υπάρχουν μεταξφ τουσ και τα
προςδοκϊμενα αποτελζςματα και των δφο εννοιϊν ςτθ
μακθςιακι διαδικαςία.

ΡΟΕΤΟΛΜΑΣΛΑ ΤΘΣ ΑΣΚΘΣΘΣ Ο μζγιςτοσ προτεινόμενοσ αρικμόσ ςυμμετεχόντων είναι 20, ο
ΣΤΘΝ ΤΑΞΘ (πριν το μάκθμα)
ελάχιςτοσ 10.
Υπάρχει μόνο ζνασ εκπαιδευτικόσ/ςυντονιςτισ για κάκε ςυνεδρία.
Θ μζγιςτθ προτεινόμενθ διάρκεια είναι 2 ϊρεσ.
Είναι χριςιμο να υπάρχει ζνασ χαρτοπίνακασ (πίνακασ
ςεμιναρίου) ι ζνα ςθμειωματάριο για να ςθμειωκοφν οι
διάφορεσ παρεμβάςεισ και να καταγραφοφν τα αποτελζςματα τθσ
ςυνεδρίασ.
Ο χϊροσ οργανϊνεται με ςκοπό να δθμιουργθκεί ζνα
δθμοκρατικό, μθ ιεραρχικό περιβάλλον (προςπακϊντασ να
αποδϊςει τθν ζννοια του χϊρου ωσ μεταφορά ςχζςεων,
επικοινωνίασ, ζκφραςθσ και δθμιουργικότθτασ): οι ςυμμετζχοντεσ
κάκονται ςε κφκλο (ςθμαίνει μοίραςμα εξουςίασ, ιςότθτα, ίςεσ
ευκαιρίεσ ςυνειςφοράσ από όλουσ), ϊςτε όλοι να ζχουν τθν ίδια
απόςταςθ από το κζντρο και να μποροφν να κοιτάηονται ςτα
μάτια.
ΟΓΑΝΩΣΘ

Κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνεδρίασ, οι ςυμμετζχοντεσ ηθτοφν τον
λόγο όταν κζλουν να μιλιςουν, δθμιουργϊντασ μια ςειρά που
πρζπει να γίνεται ςεβαςτι.
Είναι ςθμαντικό όλοι να ακοφν ενεργά ο ζνασ τθ φωνι του άλλου.
Επίςθσ ο εκπαιδευτικόσ/ςυντονιςτισ μπορεί να προςκαλζςει να
μιλιςουν όςοι ςυμμετζχοντεσ είναι ςιωπθλοί, δίνοντάσ τουσ τθ
δυνατότθτα να αποδεχτοφν ι να αρνθκοφν τθν πρόςκλθςθ.
Είναι ςθμαντικό κατά τθ διάρκεια τθσ ςυηιτθςθσ Ο/Θ
εκπαιδευτικόσ/ςυντονιςτισ να καταγράφει τα όςα λζνε οι
ςυμμετζχοντεσ-ουςεσ, χρθςιμοποιϊντασ τα προτεινόμενα
εργαλεία.

ΕΦΑΜΟΓΘ (βιμα 1, βιμα 2, Βιμα 1
45'
βιμα 3...)
Ο/Θ εκπαιδευτικόσ/ςυντονιςτισ-τρια παρουςιάηει τον εαυτό
του/τθσ και καλεί κάκε ςυμμετζχοντα-ουςα να ςυςτιςει τον
εαυτό του/τθσ. Εάν θ άςκθςθ για τθ μετάβαςθ και τθν
επικοινωνία δεν ζχει ιδθ πραγματοποιθκεί, μπορεί να ρωτιςει:
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ποιο είναι το προςωπικό ςασ όνειρο;
Κάκε ςυμμετζχων-ουςα αρχίηει να λζει κάτι για τον εαυτό του/τθσ
και τθ ηωι του/τθσ μζςω των ονείρων. Με αυτόν τον τρόπο ο
κακζνασ/θ κακεμία μπορεί να ανοιχτεί, εκφράηοντασ τον εαυτό
του/τθσ και ακοφγοντασ τθν άποψθ των άλλων.
Βιμα 2

45'

Ο/Θ
εκπαιδευτικόσ/ςυντονιςτισ-τρια
κζτει
ςτουσ
ςυμμετζχοντεσ/ςτισ ςυμμετζχουςεσ τισ ακόλουκεσ ερωτιςεισ: Ροια είναι θ ζννοια του «εγωιςμοφ» ςφμφωνα με τθν προςωπικι
ςασ εμπειρία; - Ροια είναι θ ζννοια τθσ «ενςυναίςκθςθσ»
ςφμφωνα με τθν προςωπικι ςασ εμπειρία;
Κάκε ςυμμετζχων-ουςα εκφράηει ελεφκερα τθ γνϊμθ του/τθσ για
το νόθμα τθσ ζννοιασ «εγωιςμόσ» και «ενςυναίςκθςθ»,
ξεκινϊντασ από τθν ετυμολογία τουσ*.
Ο/Θ εκπαιδευτικόσ/ςυντονιςτισ-τρια μπορεί να παρζμβει και να
δϊςει τθ δικι του/τθσ ςυμβολι προκειμζνου να καταςτεί δυνατι
θ πραγματικι αμοιβαιότθτα. Ωςτόςο, δεν κα πρζπει να επθρεάηει
τθ ςυηιτθςθ τθσ ομάδασ εκφράηοντασ τθ γνϊμθ του/τθσ για το
κζμα που ςυηθτείται. αλλά μάλλον, ςε πιο μεκοδολογικό επίπεδο,
κα πρζπει να ενιςχφςει τθν αμοιβαία επικοινωνία, να ξαναρχίςει
τθ ςυηιτθςθ, να ηθτιςει περαιτζρω εξθγιςεισ ι/και
παραδείγματα από προςωπικζσ εμπειρίεσ όςων ςυμμετζχουν
κ.λπ.

* Εγωιςμόσ
Τζλθ 18ου αιϊνα: λόγιο ενδογενζσ δάνειο από το γαλλικό égoïsme
και το λατινικό egoismus , από το λατινικό ego «I», αρχαία
ελλθνικά ἐγϊ.
Ο εγωιςμόσ εμφανίηεται ςυνικωσ με δφο μορφζσ: Ωσ
ψυχολογικόσ εγωιςμόσ όπου κεωρεί ότι οι άνκρωποι
παρακινοφνται πάντα από το προςωπικό ςυμφζρον. Ωσ θκικόσ
εγωιςμόσ όπου κεωρεί ότι είτε οι άνκρωποι είναι ζτςι είτε όχι,
οφείλουν να είναι ζτςι. Συνικωσ αυτό επιτείνεται με τθ κεωρία
ότι θ λογικι ςυμπεριφορά απαιτεί το να προςπακεί κάποιοσ-α να
μεγιςτοποιιςει το ατομικό ςυμφζρον.
* Ενςυναίςκθςθ
Θ ικανότθτα να φαντάηεται κανείσ τον εαυτό του/τθσ ςτθ κζςθ
κάποιου άλλου/κάποιασ άλλθσ και να κατανοεί τα ςυναιςκιματα,
τισ επικυμίεσ, τισ ιδζεσ και τισ πράξεισ του άλλου/τθσ άλλθσ. Είναι
ζνασ όροσ που επινοικθκε ςτισ αρχζσ του 20ου αιϊνα,
ιςοδφναμοσ με τον γερμανικό Einfühlung και βαςίςτθκε ςτο
πρότυπο τθσ «ςυμπάκειασ». Τα ςυςτατικά τθσ λζξθσ
αποτελοφνται από τισ λζξεισ εν, ςυν και αίςκθςθ, υποδθλϊνοντασ
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τθν επζκταςθ τθσ αίςκθςθσ του ατόμου πζρα από τον εαυτό του.
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΛΩΣΘ/
ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ

20'
Στο τζλοσ του εργαςτθρίου ο/θ εκπαιδευτικόσ/ςυντονιςτισ-τρια
κλείνει ηθτϊντασ μια ςφντομθ αξιολόγθςθ απ’ όλουσ τουσ
ςυμμετζχοντεσ/όλεσ τισ ςυμμετζχουςεσ και κάνοντασ μια ςφνκεςθ
των όςων ειπϊκθκαν κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνεδρίασ και
εξάγοντασ ςυμπεράςματα.
Ο/Θ εκπαιδευτικόσ/ςυντονιςτισ-τρια κλείνει το εργαςτιριο
κάνοντασ μια ςφντομθ περίλθψθ των όςων ειπϊκθκαν κατά τθ
διάρκεια τθσ ςυνεδρίασ και εξάγοντασ ςυμπεράςματα για το τι
προζκυψε από αυτι.
Ο/Θ εκπαιδευτικόσ/ςυντονιςτισ-τρια κα πρζπει επίςθσ να μιλιςει
για τθν επόμενθ ςυνάντθςθ και να προτείνει: πότε, ποια ϊρα,
ςχετικά με τι.

ΜΕΤΑΦΟΑ ΣΤΘΝ ΡΑΞΘ

Οι δεξιότθτεσ επικοινωνίασ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν μεταξφ
των μακθτϊν-τριϊν για να εκφράηουν τισ απόψεισ τουσ και να
βελτιϊςουν τθν αλλθλεπίδραςθ ςτο ςχολείο.

ΑΡΟΚΤΘΣΘ ΒΑΣΛΚΩΝ ΕΝΝΟΛΩΝ
& ΔΕΞΛΟΤΘΤΩΝ

ΑΣΚΘΣΘ 2
ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΡΕΔΛΟ

Διαπολιτιςμικόσ και διακρθςκειακόσ διάλογοσ

ΕΡΛΡΕΔΟ ΔΥΣΚΟΛΛΑΣ

Μεςαίο

ΘΛΛΚΛΑ ΜΑΚΘΤΩΝ (ςτουσ οποίουσ Μακθτζσ θλικίασ 15-18 ετϊν
απευκφνεται θ άςκθςθ)
ΔΛΑΚΕΛΑ

120 λεπτά/180 λεπτά

ΣΚΟΡΟΣ ΚΑΛ ΣΤΟΧΟΛ

Θ ακόλουκθ άςκθςθ ςτοχεφει ςτθν επίλυςθ και τθ μετατροπι
τθσ ςφγκρουςθσ. Μπορεί να εφαρμοςτεί με διαφορετικά
κζματα και επιτρζπει ςτουσ ςυμμετζχοντεσ να ανακαλφψουν ι
να αναπτφξουν δεξιότθτεσ διαμεςολάβθςθσ και ενδυνάμωςθ,
κακϊσ και να τουσ κάνει να ςκεφτοφν εναλλακτικζσ προτάςεισ
για τθ λφςθ προβλθμάτων. Στόχοσ είναι ο οριςμόσ τθσ
κρθςκευτικισ/κοινωνικισ ςφγκρουςθσ, ο εντοπιςμόσ των
κφριων χαρακτθριςτικϊν τθσ και θ ανάπτυξθ προτάςεων για τθ
μετατροπι τουσ ςε ευκαιρία ανάπτυξθσ.

ΡΟΕΤΟΛΜΑΣΛΑ ΤΘΣ ΑΣΚΘΣΘΣ ΣΤΘΝ Χρειάηονται χαρτιά και ςτυλό.
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ΤΑΞΘ (πριν το μάκθμα)

Κατά τθ διάρκεια αυτισ τθσ άςκθςθσ ειςάγεται το κζμα του
«μεταςχθματιςμοφ ςφγκρουςθσ» και εντοπίηονται οι βαςικζσ
του διαςτάςεισ. Σφγκρουςθ μπορεί να οριςτεί ωσ μια διαφωνία
μζςω τθσ οποίασ οι εμπλεκόμενεσ πλευρζσ αντιλαμβάνονται
μια απειλι για τισ ανάγκεσ, τα ςυμφζροντα ι τισ ανθςυχίεσ
τουσ. Συνικωσ, ςυνδζεται με βία και καταςτροφι, που
ςυνοδεφεται από ςυναιςκιματα κυμοφ, απογοιτευςθσ,
πλθγισ, άγχουσ και φόβου. Από τθν άλλθ πλευρά, θ ςφγκρουςθ
δεν είναι απαραίτθτα καταςτροφικι εάν αντιμετωπιςτεί
ςωςτά. Μπορεί επίςθσ να είναι ζνα πολφτιμο εργαλείο για τθν
οικοδόμθςθ δεξιοτιτων και προςωπικϊν δυνάμεων κακϊσ και
μια ευκαιρία για χριςθ τθσ ανκρϊπινθσ δθμιουργικότθτασ και
εφρεςθ νζων λφςεων.

ΟΓΑΝΩΣΘ

Ηθτείται από τουσ ςυμμετζχοντεσ να εργαςτοφν πάνω ςε μια
ςυγκεκριμζνθ ςφγκρουςθ. Θ διαδικαςία που πρζπει να
ακολουκθκεί είναι δομθμζνθ ςε μια ςυγκεκριμζνθ διαλεκτικι
όπωσ αυτι που ακολουκεί:
Ραράδειγμα ςφγκρουςθσ: Κρθςκευτικι Ρλειοψθφία εναντίον
Μειονοτιτων.
1. Οι ςυμμετζχοντεσ καλοφνται να παράςχουν μια Διάγνωςθ
που ςθμαίνει τθ διαδικαςία εντοπιςμοφ των αιτιϊν τθσ
ςφγκρουςθσ. Ρικανζσ απαντιςεισ ςτο κζμα που λιφκθκαν ςτο
παραπάνω παράδειγμα:
α. Άμεςθ βία: προκατάλθψθ, ρατςιςμόσ, ξενοφοβία.
β. Ρολιτιςτικι βία: κλειςτοί κοινωνικοί δεςμοί και αντίςταςθ
ςτθν αλλαγι ζναντι και τθσ ανάγκθσ για ζνταξθ.
2. Στθ ςυνζχεια, οι ςυμμετζχοντεσ καλοφνται να αναπτφξουν
τθν Ρρόγνωςθ (θ οποία είναι θ ανάλυςθ των άμεςων
ςυνεπειϊν αυτοφ του είδουσ ςφγκρουςθσ): διακρίςεισ,
περιοριςμζνθ πρόςβαςθ ςε εξειδικευμζνεσ κζςεισ εργαςίασ για
μετανάςτεσ, καμία πραγματικι αλλθλεπίδραςθ/επικοινωνία
μεταξφ ανκρϊπων, βία (λεκτικι και μερικζσ φορζσ ςωματικι).
3. Μόλισ εντοπιςτοφν οι αιτίεσ και οι ςυνζπειεσ, ακολουκεί θ
ανάπτυξθ μιασ Κεραπείασ, να βρεκεί μια λφςθ ςε αυτι τθ
ςφγκρουςθ: πϊσ κα αλλάξουν κετικά/δθμιουργικά οι ςχζςεισ
και οι δομζσ που δθμιουργοφν/διατθροφν τθ ςφγκρουςθ; Και
πϊσ μποροφμε εμείσ να διευκολφνουμε τθ διαδικαςία
μεταςχθματιςμοφ τθσ ςφγκρουςθσ;

ΕΦΑΜΟΓΘ (βιμα 1, βιμα 2, βιμα Βιμα 1 30'
3...)
Δθμιουργιςτε μια αντιπροςωπευτικι ομάδα ανκρϊπων ςτθν
οποία κα υπάρχουν μετανάςτεσ από διάφορεσ χϊρεσ, ντόπιοι,
πολιτικοί εκπρόςωποι, εκπρόςωποι ΜΚΟ.
Ο εκπαιδευτικόσ/ςυντονιςτισ κζτει ςτθν ομάδα τθν ακόλουκθ
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ερϊτθςθ: ποια ερωτιματα πρζπει να τεκοφν προκειμζνου να
εξεταςτοφν τα αίτια τθσ ςφγκρουςθσ;
Βιμα 2

45'

Κάκε ςυμμετζχων αρχικά ςκζφτεται τα ερωτιματα που πρζπει
απαραίτθτα να τεκοφν.
Ο εκπαιδευτικόσ/ςυντονιςτισ εςτιάηει, ςυνοψίηει και
παρουςιάηει ςτθν ομάδα τισ ερωτιςεισ που ζχουν προκφψει
Βιμα 3

20'

Κακϊσ ο κακζνασ εκφράηει τισ προςωπικζσ του ερωτιςεισ, οι
άλλοι κα πρζπει να τισ ςθμειϊνουν ςτο ςθμειωματάριό τουσ
Βιμα 4

30'

Οι ςυμμετζχοντεσ αρχίηουν να αναςτοχάηονται τισ ερωτιςεισ
προκειμζνου να αναλφςουν τισ βαςικζσ αιτίεσ μιασ ςφγκρουςθσ
(διάγνωςθ) και τισ ςχετικζσ ςυνζπειζσ τθσ (πρόγνωςθ)
χρθςιμοποιϊντασ μια ποικιλία οραμάτων, εναλλακτικϊν
λφςεων και φωνϊν, αλλά και το υπόβακρο και τισ εμπειρίεσ
των εμπλεκομζνων ςε κάκε κοινωνικό επίπεδο (λαμβάνοντασ
υπόψθ και τουσ βακείσ ψυχολογικοφσ και πολιτιςμικοφσ
παράγοντεσ).
Βιμα 5
Αφοφ κακοριςτοφν οι βαςικζσ αιτίεσ τθσ ςφγκρουςθσ, είναι
απαραίτθτο να ςυηθτθκοφν οι κεραπευτικζσ προοπτικζσ για το
πϊσ οι ςυγκροφςεισ μποροφν να μεταςχθματιςτοφν και να
οικοδομθκεί θ ειρινθ χρθςιμοποιϊντασ δθμιουργικζσ και
βιϊςιμεσ εναλλακτικζσ λφςεισ απζναντι ςτθ βία (ανάγκθ για
δθμιουργικότθτα, ανάγκθ για μελλοντικό ςχεδιαςμό).
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΛΩΣΘ/ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ Ανακεφαλαίωςθ/αναςτοχαςμόσ: 30'
Στο τζλοσ του εργαςτθρίου ο εκπαιδευτικόσ/ςυντονιςτισ
κλείνει ηθτϊντασ μια ςφντομθ αξιολόγθςθ από όλουσ τουσ
ςυμμετζχοντεσ και κάνοντασ μια ςφντομθ περίλθψθ των όςων
ειπϊκθκαν κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνεδρίασ
ΜΕΤΑΦΟΑ ΣΤΘΝ ΡΑΞΘ

Ρϊσ ενεργοποιοφνται οι μακθτζσ να χρθςιμοποιιςουν τισ
δεξιότθτεσ μετά το μάκθμα (εργαςίεσ για το ςπίτι,
παιδαγωγικζσ επακόλουκεσ παρεμβάςεισ, προςκικεσ ςτον
φάκελο/portfolio, παρακολοφκθςθ και ςυηιτθςθ τθσ
αλλθλεπίδραςθσ
των
μακθτϊν,
αλλαγι
ςχολικϊν
κανόνων/διαδικαςιϊν)
Θ ακόλουκθ άςκθςθ μπορεί να είναι μια χριςιμθ πρακτικι για
τθν παρακολοφκθςθ τθσ αλλθλεπίδραςθσ των μακθτϊν, για να
τουσ κάνει να ςκεφτοφν τισ δυνατότθτεσ των ςυγκροφςεων και
τουσ δθμιουργικοφσ τρόπουσ επίλυςισ τουσ και –κυρίωσ– τον
κφριο ρόλο που μποροφν να ζχουν ςτθν προϊκθςθ του
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κοινωνικοφ διαλόγου και να ςυμβάλουν ςτθν ανάπτυξθ των
γεγονότων τθσ κοινότθτασ ςτθν οποία ανικουν.
ΑΡΟΚΤΘΣΘ ΒΑΣΛΚΩΝ ΕΝΝΟΛΩΝ & Δεξιότθτεσ διαμεςολάβθςθσ και προςωπικι ενδυνάμωςθ,
ΔΕΞΛΟΤΘΤΩΝ
κακϊσ και δυνατότθτα ςκζψθσ για εναλλακτικζσ προτάςεισ
ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων

ΑΣΚΘΣΘ 3
ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΡΕΔΛΟ

Ενεργόσ πολίτθσ, κοινωνικόσ και κρθςκευτικόσ διάλογοσ

ΕΡΛΡΕΔΟ ΔΥΣΚΟΛΛΑΣ

Μεςαίο

ΘΛΛΚΛΑ
ΜΑΚΘΤΩΝ
(ςτουσ Μακθτζσ θλικίασ 15-18 ετϊν
οποίουσ απευκφνεται θ άςκθςθ)
ΔΛΑΚΕΛΑ

120 λεπτά/180 λεπτά

ΣΚΟΡΟΣ ΚΑΛ ΣΤΟΧΟΛ

Θ άςκθςθ αυτι κα παρζχει ικανότθτεσ που ςυνδζονται με τθν
ενεργό ςυμμετοχι ςτα κοινά, τον κοινωνικό και κρθςκευτικό
διάλογο. Στόχοσ είναι να αναλυκεί θ ςθμαςία των λζξεων «ανοχι»
και «αποδοχι», οι διαφορζσ που υπάρχουν μεταξφ τουσ και οι
πικανζσ επιπτϊςεισ και των δφο εννοιϊν ςτθ μακθςιακι
διαδικαςία.

ΡΟΕΤΟΛΜΑΣΛΑ ΤΘΣ ΑΣΚΘΣΘΣ Είναι χριςιμο να υπάρχει ζνασ χαρτοπίνακασ(πίνακασ ςεμιναρίου)
ΣΤΘΝ ΤΑΞΘ (πριν το μάκθμα)
ι ζνα ςθμειωματάριο για να ςθμειωκοφν οι διάφορεσ
παρεμβάςεισ και να καταγραφοφνε τα αποτελζςματα τθσ
ςυνεδρίασ.
Ο μζγιςτοσ προτεινόμενοσ αρικμόσ ςυμμετεχόντων είναι 20,
ελάχιςτοσ 10.
Υπάρχει μόνο ζνασ/μία εκπαιδευτικόσ/ςυντονιςτισ-τρια για κάκε
ςυνεδρία.
Θ μζγιςτθ προτεινόμενθ διάρκεια είναι 3 ϊρεσ.
Ο χϊροσ οργανϊνεται με ςκοπό να δθμιουργθκεί ζνα
δθμοκρατικό, μθ ιεραρχικό περιβάλλον (προςπακϊντασ να
αποδϊςει τθν ζννοια του χϊρου ωσ μεταφορά ςχζςεων,
επικοινωνίασ,
ζκφραςθσ
και
δθμιουργικότθτασ):
οι
ςυμμετζχοντεσ-ουςεσ κάκονται ςε κφκλο (ςθμαίνει μοίραςμα
εξουςίασ, ιςότθτα, ίςεσ ευκαιρίεσ ςυνειςφοράσ από όλουσ), ϊςτε
όλοι-εσ να ζχουν τθν ίδια απόςταςθ από το κζντρο και να
μποροφν να κοιτάηονται ςτα μάτια.
ΟΓΑΝΩΣΘ

Κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνεδρίασ, οι ςυμμετζχοντεσ-ουςεσ ηθτοφν
τον λόγο όταν κζλουν να μιλιςουν, δθμιουργϊντασ μια ςειρά που
πρζπει να γίνεται ςεβαςτι.
Είναι ςθμαντικό όλοι/όλεσ να ακοφν ενεργά ο ζνασ τθ φωνι του
άλλου. Επίςθσ ο/θ εκπαιδευτικόσ/ςυντονιςτισ-τρια μπορεί να
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προςκαλζςει να μιλιςουν όςοι/όςεσ ςυμμετζχοντεσ-ουςεσ είναι
ςιωπθλοί-ζσ, δίνοντάσ τουσ τθ δυνατότθτα να αποδεχτοφν ι να
αρνθκοφν τθν πρόςκλθςθ.
Είναι ςθμαντικό κατά τθ διάρκεια τθσ ςυηιτθςθσ ο/θ ςυντονιςτιστρια να καταγράφει τα όςα λζνε οι ςυμμετζχοντεσ,
χρθςιμοποιϊντασ τα προτεινόμενα εργαλεία.
ΕΦΑΜΟΓΘ (βιμς 1, βιμα 2, Ο/Θ εκπαιδευτικόσ/ςυντονιςτισ-τρια παρουςιάηει τον εαυτό
βιμα 3...)
του/τθσ και καλεί κάκε ςυμμετζχοντα-ουςα να ςυςτιςει τον
εαυτό του/τθσ. Εάν θ άςκθςθ για τθ μετάβαςθ και τθν
επικοινωνία δεν ζχει ιδθ πραγματοποιθκεί, μπορεί να ρωτιςει:
ποιο είναι το προςωπικό ςασ όνειρο;
Κάκε ςυμμετζχων-ουςα αρχίηει να λζει κάτι για τον εαυτό του/τθσ
και τθ ηωι του/τθσ μζςω των ονείρων. Με αυτόν τον τρόπο ο
κακζνα/θ κακεμία μπορεί να ανοιχτεί, εκφράηοντασ τον εαυτό
του/τθσ και ακοφγοντασ τθν άποψθ των άλλων.
Βιμα 2

45'

Ο/Θ
εκπαιδευτικόσ/ςυντονιςτισ-τρια
κζτει
ςτουσ
ςυμμετζχοντεσ/ςτισ ςυμμετζχουςεσ τισ ακόλουκεσ ερωτιςεισ: Ροια είναι θ ζννοια τθσ «ανοχισ» ςφμφωνα με τθν προςωπικι
ςασ εμπειρία; - Ροια είναι θ ζννοια τθσ «αποδοχισ» ςφμφωνα με
τθν προςωπικι ςασ εμπειρία;
Κάκε ςυμμετζχων-ουςα εκφράηει ελεφκερα τθ γνϊμθ του/τθσ για
τθν ζννοια τθσ ζννοιασ «ανοχι» και «αποδοχι», ξεκινϊντασ από
τθν ετυμολογία τουσ*.
Ο/Θ εκπαιδευτικόσ/ςυντονιςτισ-τρια μπορεί να παρζμβει και να
δϊςει τθ δικι του/τθσ ςυμβολι προκειμζνου να καταςτεί δυνατι
θ πραγματικι αμοιβαιότθτα. Ωςτόςο, δεν κα πρζπει να επθρεάηει
τθ ςυηιτθςθ τθσ ομάδασ εκφράηοντασ τθ γνϊμθ του/τθσ για το
κζμα που ςυηθτείται. αλλά μάλλον, ςε πιο μεκοδολογικό επίπεδο,
κα πρζπει να ενιςχφςει τθν αμοιβαία επικοινωνία, να ξαναρχίςει
τθ ςυηιτθςθ, να ηθτιςει περαιτζρω εξθγιςεισ ι/και
παραδείγματα από προςωπικζσ εμπειρίεσ όςων ςυμμετζχουν
κ.λπ.

* Ανοχι (ους.)
το αποτζλεςμα του ανζχομαι. θ ιδιότθτα του ανεκτικοφ·
ανζχομαι: 1. δεν αντιδρϊ ςε κπ. ι ςε κτ. που μου προκαλεί
ενόχλθςθ, δυςφορία ι αγανάκτθςθ· υπομζνω, αντζχω. 2.
παραβλζπω θκελθμζνα κτ [λόγ. < αρχ. ἀνζχομαι+. Τα άτομα με τθν
«τάςθ να είναι απαλλαγμζνα από φανατιςμό ι αυςτθρότθτα κατά
τθν κρίςθ των άλλων», από το 1765. «Το να επιτρζπει κανείσ
περικϊριο διαφοροποίθςθσ» χρονολογείται από το 1868. Και θ
ιατρικι ερμθνεία «ικανότθτασ λιψθσ μεγάλων δόςεων» που
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καταγράφθκε για πρϊτθ φορά το 1875.
* Αποδοχι (ους.)
αποδζχομαι : 1.δζχομαι κτ. που μου προςφζρουν ι που μου
προτείνουν:
~ τθν
πρόςκλθςθ
/
το
ςτοίχθμα. ~ τθν
κλθρονομιά. 2. ςυμφωνϊ με κτ., το επιδοκιμάηω: ~ μια κεωρία. ||
παραδζχομαι: *λόγ. < αρχ. ἀποδζχομαι]

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΛΩΣΘ/
ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ

Στο τζλοσ του εργαςτθρίου ο/θ εκπαιδευτικόσ/ςυντονιςτισ-τρια
κλείνει ηθτϊντασ μια ςφντομθ αξιολόγθςθ απ’ όλουσ τουσ
ςυμμετζχοντεσ/όλεσ τισ ςυμμετζχουςεσ και κάνοντασ μια ςφνκεςθ
των όςων ειπϊκθκαν κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνεδρίασ και
εξάγοντασ ςυμπεράςματα.
Ο/Θ εκπαιδευτικόσ/ςυντονιςτισ-τρια κλείνει το εργαςτιριο
κάνοντασ μια ςφντομθ περίλθψθ των όςων ειπϊκθκαν κατά τθ
διάρκεια τθσ ςυνεδρίασ και εξάγοντασ ςυμπεράςματα για το τι
προζκυψε από αυτι.
Ο/Θ εκπαιδευτικόσ/ςυντονιςτισ-τρια κα πρζπει επίςθσ να μιλιςει
για τθν επόμενθ ςυνάντθςθ και να προτείνει: πότε, ποια ϊρα,
ςχετικά με τι.

ΜΕΤΑΦΟΑ ΣΤΘΝ ΡΑΞΘ

Ενεργοποιοφνται οι μακθτζσ προκειμζνου να χρθςιμοποιιςουν τισ
δεξιότθτεσ μετά το μάκθμα (εργαςίεσ για το ςπίτι, παιδαγωγικζσ
επακόλουκεσ παρεμβάςεισ, προςκικεσ ςτον φάκελο/portfolio,
παρακολοφκθςθ και ςυηιτθςθ τθσ αλλθλεπίδραςθσ των μακθτϊν,
αλλαγι ςχολικϊν κανόνων/διαδικαςιϊν)
Οι δεξιότθτεσ επικοινωνίασ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν μεταξφ
των μακθτϊν για να εκφράςουν τισ απόψεισ τουσ και να
βελτιϊςουν τθν αλλθλεπίδραςθ ςτο ςχολείο.

ΑΡΟΚΤΘΣΘ ΒΑΣΛΚΩΝ ΕΝΝΟΛΩΝ Διαμεςολάβθςθ, αλλθλοκατανόθςθ
& ΔΕΞΛΟΤΘΤΩΝ

ΑΣΚΘΣΘ 4
ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΡΕΔΛΟ

Στόχοσ αυτοφ του διερευνθτικοφ εργαςτθρίου είναι να
εντοπίςει μερικά από τα πρακτικά κρθςκευτικά μακιματα. Θ
πρϊτθ, κάπωσ ςοκαριςτικι, ςυνειδθτοποίθςθ είναι ότι ςε αυτι
τθ μικρι ομάδα ςυμμετεχόντων ςτο εργαςτιριο ςυχνά μιλάνε
μεταξφ τουσ, αλλά δεν καταλαβαίνει ο ζνασ τον άλλον. Οι
διαφοροποιιςεισ των κινιτρων, των αντιλιψεων και των
πρακτικϊν προςεγγίςεων αναφορικά με τθν εναςχόλθςθ με
ςυγκροφςεισ με κρθςκευτικζσ διαςτάςεισ είναι ςυγκλονιςτικι.
Οι μακθτζσ κα ςυηθτιςουν τθ κρθςκευτικι μιςαλλοδοξία ςτο
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πλαίςιο ενόσ υποκετικοφ ςεναρίου και κα εξετάςουν πϊσ αυτό
μεταφράηεται ςτθ ηωι τουσ.
Θ παιδαγωγικι προςζγγιςθ που βαςίηεται ςε ςενάριο τθσ
πραγματικισ ηωισ καταδεικνφει τθν πολυπλοκότθτα και το
απρόβλεπτο των υπαρκτϊν προβλθμάτων και ωσ εκ τοφτου
μπορεί να διεγείρει τθν κριτικι ςκζψθ, κακϊσ ο μακθτισ κα
είναι ςε κζςθ να εξερευνιςει.
Μεκοδολογικι προςζγγιςθ υλοποίθςθσ:
Μεταςχθματιςμόσ
διαςτάςεισ:

των

ςυγκροφςεων

με

κρθςκευτικζσ

λογικι κατανόθςθ των κρθςκειϊν
βιωματικι κατανόθςθ των κρθςκειϊν
κονςτρουκτιβιςτικι κατανόθςθ των κρθςκειϊν
Υπογραμμίηεται επίςθσ θ ανάγκθ για μια διεπιςτθμονικι και
πολυεπιςτθμονικι προςζγγιςθ ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων.
Επιπλζον, θ χριςθ παραδειγμάτων από τον πραγματικό κόςμο
δείχνει ότι, πολλζσ φορζσ, δεν υπάρχει τζλεια λφςθ ςε ζνα
ςυγκεκριμζνο πρόβλθμα. Κάνοντασ αυτό, όμωσ, οι μακθτζσ
ςκζφτονται για λφςεισ, αντί να εςτιάηουν απλϊσ ςτα
προβλιματα.
ΕΡΛΡΕΔΟ ΔΥΣΚΟΛΛΑΣ

Υψθλό / Μεςαίο

ΘΛΛΚΛΑ ΜΑΚΘΤΩΝ (ςτουσ οποίουσ Θλικία 15-18 ετϊν
απευκφνεται θ άςκθςθ)

ΔΛΑΚΕΛΑ

80 λεπτά/2 ςχολικζσ ϊρεσ

ΣΚΟΡΟΣ ΚΑΛ ΣΤΟΧΟΛ

Ρϊσ να εργαςτοφν πάνω ςτισ διαφορζσ, πϊσ να εντοπίςουν ζνα
πρόβλθμα, πϊσ να οδθγθκοφν ςε ςυναίνεςθ προσ μια ειρθνικι
κατάςταςθ που περιλαμβάνει όλεσ τισ εμπλεκόμενεσ απόψεισ .

ΡΟΕΤΟΛΜΑΣΛΑ ΤΘΣ ΑΣΚΘΣΘΣ ΣΤΘΝ Ηθτιςτε από τθν τάξθ να ςκεφτεί τθν ακόλουκθ ερϊτθςθ για
ΤΑΞΘ (πριν το μάκθμα)
να ανοίξει θ ςυηιτθςθ ςτθν τάξθ.
Τι ςθμαίνει ςφγκρουςθ;
Τι ςθμαίνει για εςάσ μιςαλλοδοξία;
Ροια ςτιγμι υπιρξατε μάρτυρεσ μιασ ςφγκρουςθσ; Τι ςυνζβθ;
Ροια αιςκιματα/ςυναιςκιματα
πλευρά τθσ ςφγκρουςθσ;

παρατθριςατε

ςε

κάκε

Ρϊσ καταλιξατε ςε μια λφςθ;
ΟΓΑΝΩΣΘ

Για αυτιν τθν άςκθςθ πρζπει να χωρίςετε τουσ μακθτζσ ςασ ςε
ομάδεσ, όχι πάνω από 4-5 άτομα.
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Είναι χριςιμο να υπάρχει ζνασ χαρτοπίνακασ (πίνακασ
ςεμιναρίου) ι ζνα τετράδιο ϊςτε να καταγράφονται οι ποικίλεσ
παρεμβάςεισ.

ΕΦΑΜΟΓΘ (βιμα 1, βιμα 2, βιμα Βιμα 1, Κφρια δραςτθριότθτα, 40 λεπτά: Διαβάςτε το ςενάριο
3...)
ςε όλθ τθν τάξθ, χωρίςτε τουσ μακθτζσ ςε ομάδεσ, αφιςτε τουσ
χρόνο να εργαςτοφν και να ςχεδιάςουν ζνα μοντζλο τθσ δικισ
τουσ ιδανικισ λφςθσ.
Στθ χϊρα του Ηοργκ υπάρχουν 4 κφριεσ εκνικζσ κρθςκείεσ. Θ
πλειοψθφία των ανκρϊπων ανικει ςτθ κρθςκεία των Τορ. Οι
άλλεσ τρεισ κρθςκείεσ είναι οι Τάνγκρα, οι Ορφζασ και οι
Περοφν. Οι Τορ και οι Τάνγκρα με βάςθ το κρθςκευτικό τουσ
δόγμα αντιτίκενται ριηικά ςτθν ιδζα του να πθγαίνουν ςτο
ςχολείο τα κορίτςια. Οι Ορφζασ και οι Περοφν πιςτεφουν ότι τα
κορίτςια ζχουν το δικαίωμα να πθγαίνουν ςτο ςχολείο που τουσ
ζχει δϊςει ο κεόσ τουσ. Επιπλζον, οι Τάνγκρα , Ορφζασ και
Περουν δεν αιςκάνονται ότι εκπροςωποφνται ςτθν κυβζρνθςθ,
κακϊσ κυριαρχείται από άτομα τθσ κρθςκείασ των Τορ. Θ
κυβζρνθςθ προςπακεί να ψθφίςει ζναν νόμο που κα εμποδίηει
τα κορίτςια να πθγαίνουν ςτο ςχολείο λόγω τθσ κρθςκείασ
τουσ. Οι Ορφζασ, οι Περοφν και οι Τάνγκρα καταφεφγουν ςε
βίαιθ διαμαρτυρία ςτθν πρωτεφουςα Ηοργκ προκειμζνου να
ακουςτεί θ φωνι τουσ. Αυτό κάνει τουσ Τορ πιο απρόκυμουσ να
διαπραγματευτοφν με τισ άλλεσ κρθςκείεσ. Τι πρόκειται να
κάνεισ;
Βιμα 2, Ραρουςιάςεισ, 20 λεπτά. Οι μακθτζσ παρουςιάηουν τισ
προτάςεισ τουσ με μικρι αναπαράςταςθ 4-5 λεπτϊν κάκε
ομάδα.
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΛΩΣΘ?ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ Βιμα 3, Απολογιςμόσ/αναςτοχαςμόσ, 20 λεπτά : Στο τζλοσ ο
εκπαιδευτικόσ/ςυντονιςτισ κλείνει ηθτϊντασ μια ςφντομθ
αξιολόγθςθ από όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ. Συντονίηει μια
ςυηιτθςθ για τον προςωπικό αναςτοχαςμό τθσ διαδικαςίασ - Τι
πιγε καλά; Τι μάκατε;
ΜΕΤΑΦΟΑ ΣΤΘΝ ΡΑΞΘ

Κριτικι ςκζψθ, ανάπτυξθ ενςυναίςκθςθσ, θκικά προβλιματα
που αναλφουν κζματα που ςχετίηονται με τισ ευκφνεσ: ποιεσ
είναι οι ευκφνεσ μασ ωσ πολίτεσ;

ΑΡΟΚΤΘΣΘ ΒΑΣΛΚΩΝ ΕΝΝΟΛΩΝ & Οι μακθτζσ κα είναι ςε κζςθ να:
ΔΕΞΛΟΤΘΤΩΝ
εργαςτοφν παραγωγικά ςε ομαδικό περιβάλλον (αξιολογιςιμο
μζςω τθσ παρατιρθςθσ του εκπαιδευτικοφ και του
αναςτοχαςμοφ των μακθτϊν ςτθν ομαδικι εργαςία.
ςυντονίςουν ενζργειεσ για να μετατρζψουν μια κακι
κατάςταςθ
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αυξιςουν τθν ικανότθτα για πολυμερι ςυνεργαςία

ΑΣΚΘΣΘ 5
ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΡΕΔΛΟ

Αυτό το ςενάριο ηωισ δίνει ζμφαςθ ςτθ μάκθςθ που βαςίηεται
ςτθν ζρευνα, κατά τθν οποία οι μακθτζσ αναλαμβάνουν ρόλο
ςτθ μακθςιακι διαδικαςία και αςχολοφνται με μια ιδζα ι ζνα
κζμα με ενεργό τρόπο, αντί να κάκονται και να ακοφν ζναν
εκπαιδευτικό. Το μάκθμα παρουςιάηει ςτουσ μακθτζσ τθ
κρθςκευτικι ελευκερία και τθν ανεκτικότθτα οι οποίεσ
ςυμβάλουν κετικά ςτα δικαιϊματά τουσ ςτθν κοινωνία και
πυροδοτοφν μια ςυηιτθςθ βάηοντάσ τουσ να ςκεφτοφν και να
διατυπϊςουν ερωτιςεισ με ςεβαςμό και
προςεκτικά,
μακαίνοντασ παράλλθλα τισ ομοιότθτεσ και τισ διαφορζσ
μεταξφ των κρθςκειϊν. Οι μακθτζσ κα μάκουν τι ζχουν κάνει
για να προωκιςουν τθν κατανόθςθ και τθ κρθςκευτικι
ανεκτικότθτα. Κριτικι ςκζψθ και κρθςκευτικι εκπαίδευςθ χζρι
- χζρι. Μελζτθ πεδίου, κριτικι ςκζψθ για επίλυςθ
προβλθμάτων, ομαδικι ςυηιτθςθ.

ΕΡΛΡΕΔΟ ΔΥΣΚΟΛΛΑΣ

Μζτριο

ΘΛΛΚΛΑ ΜΑΚΘΤΩΝ (ςτουσ οποίουσ Θλικία 15-18 ετϊν
απευκφνεται θ άςκθςθ)
ΔΛΑΚΕΛΑ

80 λεπτά/2 ςχολικζσ ϊρεσ

ΣΚΟΡΟΣ ΚΑΛ ΣΤΟΧΟΛ

Ο γενικόσ ςτόχοσ είναι να κατανοιςουν οι μακθτζσ πϊσ να
καλλιεργοφν τθν ελευκερία και τθν ανεκτικότθτα απζναντι ςε
όλεσ τισ κρθςκείεσ, να κατανοιςουν βακφτερα τθ δικι τουσ
προςωπικι ταυτότθτα και να κατανοιςουν πϊσ λειτουργεί μια
ζννοια ςε ζνα πραγματικό πλαίςιο.

ΡΟΕΤΟΛΜΑΣΛΑ ΤΘΣ ΑΣΚΘΣΘΣ ΣΤΘΝ Ηθτιςτε από τθν τάξθ να ςκεφτεί τισ ακόλουκεσ βαςικζσ
ΤΑΞΘ (πριν το μάκθμα)
ερωτιςεισ:
Τι είναι θ κρθςκευτικι ανοχι;
Τι είναι θ κρθςκευτικι ελευκερία;
Με ποιον τρόπο θ κρθςκευτικι ελευκερία ςυμβάλλει ςτθν
προϊκθςθ τθσ ανεκτικότθτασ και του ςεβαςμοφ των διαφορϊν
ςτθ χϊρα μασ;
Ρϊσ επθρεάηονται οι αξίεσ και οι πεποικιςεισ ενόσ πολιτιςμοφ
από τισ κρθςκευτικζσ του πεποικιςεισ και πρακτικζσ;
Ρϊσ μποροφμε να οικοδομιςουμε ανεκτικότθτα και ςεβαςμό
για τθ κρθςκευτικι ετερότθτα;
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Ρϊσ νιϊκω όταν βλζπω κάποιον να ζχει μια κρθςκευτικι
παράδοςθ διαφορετικι από τθ δικι μου ι τθσ οικογζνειάσ μου
;
ΟΓΑΝΩΣΘ ΚΑΛ ΥΛΛΚΑ

Οι εκπαιδευτικοί πρζπει να προετοιμάςουν βίντεο, θχθτικά και
άλλα υλικά ςχετικά με τουσ κρθςκευτικοφσ θγζτεσ ςτουσ
οποίουσ κα βαςιςτεί το μάκθμά τουσ
Κάρτεσ ευρετθρίου με γραμμζνα ονόματα διαφορετικϊν
κρθςκειϊν και πεποικιςεων.
Χαρτί και καλλιτεχνικά υλικά
Φυλλάδιο για τθν Ερίμ

ΕΚΤΕΛΕΣΘ

Ξεκινιςτε μελετϊντασ μια λίςτα με παγκόςμιεσ κρθςκείεσ. Στθ
ςυνζχεια, προχωριςτε ςτθν δραςτθριότθτα:
1. Γράψτε τθ λζξθ «δικαίωμα» ςτον πίνακα και ρωτιςτε τουσ
μακθτζσ τι πιςτεφουν ότι ςθμαίνει όταν ζχουν το δικαίωμα να
κάνουν κάτι. Εξθγιςτε ότι ζνα δικαίωμα είναι μια ελευκερία
που ζχετε ςε ζνα ςυγκεκριμζνο μζροσ ι κατάςταςθ.
Ηθτιςτε από τουσ μακθτζσ ςε δυάδεσ να ςυμπλθρϊςουν τισ
ακόλουκεσ προτάςεισ ςτα ζντυπα:
Στθν
τάξθ
μασ,
ζχω
το
να___________________________________

δικαίωμα

Στθν
οικογζνειά
μου,
ζχω
το
δικαίωμα
_____________________________________.

να

Σε αυτι τθ χϊρα που ηω , ζχω το δικαίωμα να
____________________________________.
2. Καλζςτε τουσ μακθτζσ να μοιραςτοφν τισ γραπτζσ
απαντιςεισ τουσ με μια άλλθ δυάδα
3. ωτιςτε τουσ μακθτζσ πϊσ γνωρίηουν ποια είναι τα
δικαιϊματά τουσ ςτθν τάξθ, ςτθν οικογζνειά τουσ, ςτθ χϊρα
τουσ. Ρείτε τουσ να βρουν ζνα κυβερνθτικό ζγγραφο που να
λζει ποια δικαιϊματα πρζπει να επιτρζπονται ςτουσ πολίτεσ
μασ και ποια όρια ςχετίηονται με αυτά τα δικαιϊματα. Ζνα από
αυτά τα δικαιϊματα αφορά τθν ανοχι τθσ κρθςκείασ.
Ραροτρφνετε τουσ μακθτζσ-ςυνεργάτεσ να μαντζψουν τι
πιςτεφουν ότι ςθμαίνει ανοχι ςτθ κρθςκεία. Καταγράψτε τισ
απαντιςεισ και ηθτιςτε από τουσ μακθτζσ να αποφαςίςουν
ποια πιςτεφουν ότι είναι θ καλφτερθ απάντθςθ. Κακοδθγιςτε
τουσ μακθτζσ για να καταλάβουν ότι θ ανοχι ςτθ κρθςκεία ζχει
δφο μζρθ. Ζνα μζροσ λζει ότι θ κυβζρνθςι μασ δεν μπορεί να
επιβάλει τθν επίςθμθ κρθςκεία τθσ χϊρασ. Το άλλο μζροσ λζει
ότι θ κυβζρνθςι μασ δεν μπορεί να παρζμβει ςτισ κρθςκευτικζσ
πεποικιςεισ κανενόσ ι ςτο δικαίωμά του να μθν αςκεί μια
κρθςκεία. Οριςμζνεσ χϊρεσ ζχουν επίςθμθ κρατικι εκκλθςία ι
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κρθςκεία. Γράψτε τα ονόματα διαφορετικϊν κρθςκευτικϊν
ομάδων κακϊσ και των ανζνταχτων κρθςκευτικϊν ομάδων ςε
κάρτεσ ευρετθρίου. Ηθτιςτε από ζναν μακθτι εκελοντι να
επιλζξει μια κάρτα ευρετθρίου και να μοιραςτεί μια πρόταςθ
ςχετικά με αυτιν τθ κρθςκεία που ςχετίηεται με τθ
κρθςκευτικι ανοχι όςων τθν ακολουκοφν.
Τα παραδείγματα περιλαμβάνουν:
Οι Χριςτιανοί δεν διϊκονται όταν πθγαίνουν ςτθν εκκλθςία.
Οι Εβραίοι δεν εμποδίηονται ςτο να πιςτεφουν ςε ζναν μόνο
Κεό.
Οι Μουςουλμάνοι δεν εμποδίηονται ςτο να προςεφχονται
πζντε φορζσ τθν θμζρα.
Οι Βουδιςτζσ δεν αναγκάηονται να μθν προςεφχονται ςτα
ςανςκριτικά.
Οι Σιχ δεν εξαναγκάηονται να κουρεφουν τα μαλλιά τουσ.
Οι μθ κρθςκευόμενοι δεν εξαναγκάηονται να πιςτζψουν ςε
κάποιο Κεό.
4. Διαβάςτε τθν παρακάτω ιςτορία ςτουσ μακθτζσ.
Θ Ερίμ ιταν ενκουςιαςμζνθ για τθν πρϊτθ μζρα του ςχολείου!
Φόρεςε το νζο τθσ ροη φόρεμα. Φόρεςε επίςθσ το αςορτί
χιτηάμπ (μαντιλα ςτο κεφάλι) που τθσ αγόραςε θ μθτζρα τθσ.
Αυτι κα είναι θ πρϊτθ χρονιά που θ Ερίμ κα φορζςει χιτηάμπ
ςαν ενιλικθ μουςουλμάνα. Ανυπομονοφςε να γνωρίςει νζουσ
φίλουσ ςτο καινοφργιο τθσ ςχολείο! Μπικε ςτθν τάξθ και είδε
ξαφνικά κάποια κορίτςια που άρχιςαν να γελοφν εισ βάροσ τθσ.
Μια από αυτζσ ζδειξε τθ μαντίλα τθσ. Ζνα άλλο κορίτςι
προςποιικθκε ότι φοροφςε ζνα χαρτομάντιλο ςτο κεφάλι τθσ.
Ζνα από τα κορίτςια είπε ςτθν Ερίμ ότι ζπρεπε να βγάλει τθν
μαντίλα τθσ. Θ Ερίμ ρϊτθςε τθ δαςκάλα τθσ αν ζπρεπε να τθ
βγάλει. Θ δαςκάλα τθσ είπε: …………………………
5. Ηθτιςτε από τουσ μακθτζσ να ολοκλθρϊςουν τθν ιςτορία και
να απαντιςουν ςτισ ερωτιςεισ του φυλλαδίου. Θ τελευταία
ερϊτθςθ μπορεί να απαντθκεί μαηί με ζναν ςυμμακθτι.
6. Ηθτιςτε από τουσ μακθτζσ να μοιραςτοφν το τζλοσ τθσ
ιςτορίασ τουσ. Ροια κατάλθξθ πιςτεφουν οι μακθτζσ ότι κα
ιταν πιο πικανό να ςυμβεί; Να αιτιολογιςετε τισ απαντιςεισ.
7. Συηθτιςτε μαηί τισ υπόλοιπεσ απαντιςεισ.
8. Τζλοσ, απαρικμιςτε όλουσ τουσ κανόνεσ τθσ τάξθσ από το
Νο. 6 του φυλλαδίου ςε χαρτοπίνακα (πίνακα ςεμιναρίου) και
ηθτιςτε από τουσ μακθτζσ να τςεκάρουν αυτοφσ με τουσ
οποίουσ ςυμφωνοφν να ακολουκιςουν. Κρεμάςτε τουσ
κανόνεσ τθσ τάξθσ ςε ζνα μζροσ όπου μποροφν να τουσ δουν
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όλοι.
Ρροτάςεισ ερωτιςεων:
Ροιο ρόλο παίηει θ κρθςκεία ςτθν κοινωνικι αλλαγι;
Ρϊσ επθρεάηει θ κρθςκεία τθν κοινωνικοποίθςθ;
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΛΩΣΘ/ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ Βιμα 3, Απολογιςμόσ/αναςτοχαςμόσ, 20 λεπτά
- Τζλοσ, ηθτιςτε από τουσ μακθτζσ να ςκεφτοφν ςτθν τάξθ
γράφοντασ για τα κρθςκευτικά δικαιϊματα. Θ μόνθ
κατευκυντιρια γραμμι είναι ότι πρζπει να γράφουν με
πρωτοτυπία και ςεβαςμό, να κλθκοφν οι μακθτζσ να γράψουν
τισ ερωτιςεισ τουσ με ευαίςκθτο και προςεκτικό τρόπο. Μετά
τθν άςκθςθ αναςτοχαςμοφ οι μακθτζσ κα μοιραςτοφν τισ
ερωτιςεισ τουσ και ο εκπαιδευτικόσ κα κάνει μια ςφντομθ
περίλθψθ των όςων ζχουν ειπωκεί.
ΜΕΤΑΦΟΑ ΣΤΘΝ ΡΑΞΘ

Σε αυτό το μάκθμα , οι μακθτζσ κα εξοικειωκοφν με μια
κατάςταςθ που αντανακλά αυςτθρζσ αντικζςεισ και ταυτίηεται
με τθν ευκαιρία τθσ κρθςκείασ. Κα διερευνιςουν πϊσ κα
μποροφςαν να αντιμετωπιςτοφν αυτζσ οι περιςτάςεισ και κα
ςυνκζςουν ζναν κανόνα για τον πίνακα ανακοινϊςεων ςχετικά
με τισ πεποικιςεισ όλων. Κα καταλάβουν ότι το δικαίωμα των
άλλων ςτθ κρθςκεία είναι βαςικό ςτοιχείο ανεκτικότθτασ.

ΑΡΟΚΤΘΣΘ ΒΑΣΛΚΩΝ ΕΝΝΟΛΩΝ & Οι μακθτζσ κα είναι ςε κζςθ να:
ΔΕΞΛΟΤΘΤΩΝ
Κατανοιςουν τθν ελευκερία μζςω τθσ ανοχισ τθσ κρθςκείασ .
Εξετάηουν τισ δικζσ τουσ ενζργειεσ όταν κάποιοσ πιςτεφει κάτι
διαφορετικό από εκείνουσ.
Ρροςδιορίηουν τρόπουσ με τουσ οποίουσ μποροφμε να
αποδεχόμαςτε περιςςότερο τα διαφορετικά ςυςτιματα
πεποικιςεων.

ΑΣΚΘΣΘ 6
ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΡΕΔΛΟ

Θ ςυμφιλίωςθ διαποτίηει τισ κρθςκευτικζσ ςυνικειεσ, κακϊσ και τισ
φιλικζσ και πολιτικζσ πεποικιςεισ και ιδιότθτεσ. Ραρουςιάηει μια
ποικιλία μθχανιςμϊν και τρόπων για τθν αντιμετϊπιςθ των
ςυγκροφςεων, τθν προϊκθςθ τθσ ομοψυχίασ και τθν εξάλειψθ τθσ
καταςτροφικότθτασ που μπορεί να οδθγιςει, για παράδειγμα, ςε
πόλεμο. Οι άνκρωποι που επικεντρϊνονται ςε ζναν κόςμο χωρίσ
διαμάχεσ βρίςκονται τακτικά ςτο επίκεντρο των αποπειρϊν ειρινευςθσ
ςε όλον τον πλανιτθ. Σε αυτό το μάκθμα, οι μακθτζσ ερευνοφν τι και
ποιοσ παρακινεί διαφορετικζσ ειρθνευτικζσ προςπάκειεσ, κακϊσ και τθ
φφςθ και το αποτζλεςμα αυτϊν των προςπακειϊν. Μελζτθ πεδίου,
κριτικι ςκζψθ για επίλυςθ προβλθμάτων, ομαδικι ςυηιτθςθ.
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ΕΡΛΡΕΔΟ ΔΥΣΚΟΛΛΑΣ

Μζςο/Χαμθλό

ΘΛΛΚΛΑ ΜΑΚΘΤΩΝ (ςτουσ Θλικία 14 – 16 ετϊν
οποίουσ απευκφνεται θ
Αυτό το μάκθμα προορίηεται για Λυκειακζσ τάξεισ αλλά μπορεί να
άςκθςθ)
προςαρμοςτεί και για μακθτζσ Γυμναςίου .

ΔΛΑΚΕΛΑ

40 λεπτά/1 ςχολικι ϊρα

ΣΚΟΡΟΣ ΚΑΛ ΣΤΟΧΟΛ

Οι μακθτζσ κα:
Ρεριγράψουν
διάφορουσ
τφπουσ
ειρθνευτικϊν
προςπακειϊν/προγραμμάτων και τισ ςυγκροφςεισ που ςτοχεφουν να
επιλφςουν
Ρροςδιορίςουν τισ κρθςκευτικζσ, κοινωνικζσ ι/και
πεποικιςεισ και αξίεσ που αποτελοφν τθ βάςθ τθσ ειρινθσ

πολιτικζσ

Δθμιουργιςουν ζνα προφίλ ειρθνοποιϊν, επιςθμαίνοντασ τα κοινά
τουσ πλεονεκτιματα, τισ ευκφνεσ, τουσ χαρακτιρεσ κ.λπ.
Αναγνωρίςουν τθν αξία και το αποτζλεςμα των ειρθνευτικϊν
προςπακειϊν και ζργων
Εφαρμόςουν τθν κατανόθςι τουσ και τθν εκτίμθςι τουσ για τισ
ειρθνευτικζσ προςπάκειεσ μζςω ενόσ ζργου που διευκφνεται από
μακθτζσ
ΡΟΕΤΟΛΜΑΣΛΑ
ΤΘΣ Ρροτρζψτε τουσ μακθτζσ να χωριςτοφν ςε ομάδεσ προκειμζνου να
ΑΣΚΘΣΘΣ ΣΤΘΝ ΤΑΞΘ (πριν εξερευνιςουν τισ κρθςκείεσ που είναι διακζςιμεσ ςτθν κοινότθτά τουσ
το μάκθμα)
– είτε μζςω τθσ πρόςβαςθσ ςε διαδικτυακοφσ πόρουσ, όπωσ
ιςτοςελίδεσ και βίντεο YouTube, είτε βάηοντάσ τουσ να περιθγθκοφν
ςτθν τοπικι τουσ κοινότθτα και να επιςκζπτονται διαφορετικά μζρθ
λατρείασ (ιδανικά οι μακθτζσ να μποροφν να επιςκεφκοφν και να ζχουν
εμπειρία διαφορετικϊν κρθςκευτικϊν χϊρων από πρϊτο χζρι)
ΥΛΛΚΑ

Φφλλο εργαςίασ ειρθνευτικοφ προφίλ
Φφλλο εργαςίασ κριτικισ ςυνομιλίασ
Θλεκτρονικοί Υπολογιςτζσ ι διαδραςτικόσ πίνακασ
Οκόνθ ςτθν οποία κα προβάλλονται τμιματα βίντεο, εάν είναι
διακζςιμα
Φυλλάδια Λςτοςελίδων, εάν δεν υπάρχουν διακζςιμοι θλεκτρονικοί
υπολογιςτζσ

ΕΦΑΜΟΓΘ (βιμα 1, βιμα Γράψτε "ΕΛΘΝΘ" ςε χαρτί μζτρου ι ςτον πίνακα. Υποδεχτείτε ςφντομα
2, βιμα 3...)
τισ ερμθνείεσ των μακθτϊν ςχετικά με τθ λζξθ. ωτιςτε τουσ τι βλζπουν
ι τι ςκζφτονται ςχετικά όταν ακοφν ι διαβάηουν αυτιν τθ λζξθ.
Ξαναδιατυπϊςτε και ενςωματϊςτε τισ παρατθριςεισ τθσ διερεφνθςθσ.
ωτιςτε τουσ μακθτζσ τι ςκζφτονται όταν ακοφν τον όρο «ΕΛΘΝΕΥΣΘ»
και ςε ποιο περιβάλλον κεωροφν οικείο τον όρο. (Ροικίλεσ αντιδράςεισ
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κα είναι αναμενόμενεσ).
Ρροςκαλζςτε τουσ μακθτζσ να περιγράψουν τισ γνϊςεισ τουσ για
ςφγχρονεσ ειρθνευτικζσ δραςτθριότθτεσ, προςπάκειεσ και/ι κινιματα
με τα οποία είναι εξοικειωμζνοι — ςε παγκόςμιο επίπεδο, ςτθν
πολιτεία/περιοχι τουσ, ςτθν κοινότθτά τουσ. Κα πρζπει να ςθμειϊςουν
προςπάκειεσ μικρισ και μεγαλφτερθσ κλίμακασ, ζχοντασ κατά νου ότι
ςυχνά κεωροφμε τθν ειρινθ ωσ ζνα εκνικό ι παγκόςμιο επίτευγμα.
Αλλά άνκρωποι όπωσ ο Γκάντι, ο Δαλάι Λάμα και ο Τικ Νιατ Χαν
τονίηουν ότι ακόμθ και οι προςπάκειεσ μεγάλθσ κλίμακασ για ειρινευςθ
πρζπει να ξεκινιςουν ςε μικρότερθ κλίμακα, από τον εαυτό μασ ςτθν
κακθμερινι μασ ηωι.
Ηθτιςτε από τουσ μακθτζσ να καταγράψουν πραγματικά ςτοιχεία των
ειρθνευτικϊν εγχειρθμάτων που εμπλζκουν τουσ ςυνεργάτεσ τουσ και
να καταλιξουν ςε κάποια αρχικι ςυμφωνία ςχετικά με το τι παρακινεί
και ποιοσ είναι ο πυρινασ τθσ δθμιουργίασ ειρινθσ και τι είδουσ άτομα
μπορεί να ελκφονται από αυτό το ζργο.
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΛΩΣΘ/
ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ

15 λεπτά, Απολογιςμόσ/ςτοχαςμόσ – Οι μακθτζσ αναςτοχάηονται τι
μακαίνουν για τισ διαφορετικζσ κρθςκείεσ ςτθν τοπικι τουσ κοινότθτα.

ΜΕΤΑΦΟΑ ΣΤΘΝ ΡΑΞΘ

Κάκε ομάδα μπορεί να μοιραςτεί 1-2 μεγάλεσ ιδζεσ για τισ οποίεσ πιρε
από τα κζματά τθσ και 1-2 μεγάλεσ ιδζεσ που πιρε από τα άλλα κζματα

ΑΡΟΚΤΘΣΘ
ΒΑΣΛΚΩΝ Οι μακθτζσ κα είναι ςε κζςθ να:
ΕΝΝΟΛΩΝ & ΔΕΞΛΟΤΘΤΩΝ
Εκτελοφν ςτρατθγικζσ επίλυςθσ ςυγκροφςεων ι ζνα πρόγραμμα
διαμεςολάβθςθσ ςτο ςχολείο τουσ που βαςίηεται ςε μια ειρθνικι
προςζγγιςθ για τθν εκτόνωςθ τθσ διχόνοιασ μεταξφ των μακθτϊν
Δθμιουργοφν μια λζςχθ ςτο ςχολείο θ οποία να υποςτθρίηει μια ςειρά
από προγράμματα και δραςτθριότθτεσ που αντικατοπτρίηουν τθν
πολιτιςτικι ποικιλομορφία, τισ πεποικιςεισ και τισ αξίεσ τθσ μακθτικισ
κοινότθτασ

ΑΣΚΘΣΘ 7
ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΡΕΔΛΟ

Συςχζτιςθ αφθρθμζνων εννοιϊν (δθμοκρατία/ελευκερία) και
θ ςθμαςία τουσ ςτθν πραγματικι ηωι

ΕΡΛΡΕΔΟ ΔΥΣΚΟΛΛΑΣ

Μεςαίο

ΘΛΛΚΛΑ ΜΑΚΘΤΩΝ (ςτουσ οποίουσ 15-17 ετϊν
απευκφνεται θ άςκθςθ)
ΔΛΑΚΕΛΑ

80 λεπτά

ΣΚΟΡΟΣ ΚΑΛ ΣΤΟΧΟΛ

Κατανόθςθ και εκτίμθςθ τθσ ςθμαςίασ τθσ δθμοκρατίασ και
των δθμοκρατικϊν διαδικαςιϊν και κεςμϊν.

ΡΟΕΤΟΛΜΑΣΛΑ ΤΘΣ ΑΣΚΘΣΘΣ ΣΤΘΝ Δίνονται ςτουσ μακθτζσ μικρά αποςπάςματα από τον
εκπαιδευτικό με διαφορετικζσ ιδζεσ περί δθμοκρατίασ Ι -Ο
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ΤΑΞΘ (πριν το μάκθμα)

εκπαιδευτικόσ δίνει προφορικά μια ςφντομθ εξιγθςθ των
βαςικϊν μορφϊν δθμοκρατίασ

ΟΓΑΝΩΣΘ

Οι μακθτζσ μποροφν να χωριςτοφν ςε ομάδεσ για να
ςυηθτιςουν τα αποςπάςματα που τουσ δόκθκαν και να
ανταλλάξουν ιδζεσ

ΕΦΑΜΟΓΘ (βιμα 1, βιμα2, βιμα Βιμα 1 διαβάςτε αποςπάςματα/ι ακοφςτε ιδζεσ για τθ
3...)
δθμοκρατία
Βιμα 2 ςυηθτιςτε ιδζεσ για τθ δθμοκρατία και δϊςτε
παραδείγματα
Βιμα 3 Καταγράψτε τισ βαςικζσ ιδζεσ τθσ ομάδασ
ΑΑΝΑΚΕΦΑΛΕΛΩΣΘ/ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ Αναςτοχαςμόσ και παρουςίαςθ των ιδεϊν τουσ ςτθν
υπόλοιπθ τάξθ. Ο εκπαιδευτικόσ ςυντονίηει τθ ςυηιτθςθ και
ενκαρρφνει τουσ μακθτζσ να ανταλλάξουν ιδζεσ και απόψεισ.
ΜΕΤΑΦΟΑ ΣΤΘΝ ΡΑΞΘ

Ρίςτθ ςτθ δθμοκρατία και τθ δθμοκρατικι διακυβζρνθςθ.
Ρροςταςία τθσ δθμοκρατίασ. Ο εκπαιδευτικόσ διευκολφνει τθ
ςυηιτθςθ των μακθτϊν ςχετικά με τθ ςθμαςία τθσ
δθμοκρατικισ διακυβζρνθςθσ και πϊσ μπορεί να επθρεάςει
τθν κακθμερινότθτά τουσ. Ρϊσ κα ιταν εάν ηοφςαν κάτω από
ζνα μθ δθμοκρατικό κακεςτϊσ;

ΑΡΟΚΤΘΣΘ ΒΑΣΛΚΩΝ ΕΝΝΟΛΩΝ & Συςχζτιςθ των αφθρθμζνων ιδεϊν (δθμοκρατία/ελευκερία)
ΔΕΞΛΟΤΘΤΩΝ
με καταςτάςεισ τθσ πραγματικισ ηωισ. Σεβαςμόσ ςτα
δικαιϊματα των άλλων.

ΑΣΚΘΣΘ 8
ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΡΕΔΛΟ

Διαπολιτιςμικι Κατανόθςθ

ΕΡΛΡΕΔΟ ΔΥΣΚΟΛΛΑΣ

Μζτριο

ΘΛΛΚΛΑ ΜΑΚΘΤΩΝ (ςτουσ 15-17 ετϊν
οποίουσ απευκφνεται θ
άςκθςθ)
ΔΛΑΚΕΛΑ

60'

ΣΚΟΡΟΣ ΚΑΛ ΣΤΟΧΟΛ

Να υποςτθρίξει τουσ μακθτζσ να κατανοιςουν τθν
αλλθλεπίδραςθ και τθν αλλθλεξάρτθςθ μεταξφ πολιτιςμοφ
και ταυτότθτασ.
Να υποςτθρίξει τουσ μακθτζσ να αναγνωρίςουν και να
εκτιμιςουν τθ διαφορετικότθτα και να προωκιςουν τθν
διαπολιτιςμικι κατανόθςθ.

ΡΟΕΤΟΛΜΑΣΛΑ
ΑΣΚΘΣΘΣ ΣΤΘΝ

ΤΘΣ Ραρουςιάςτε τθ δραςτθριότθτα Σακίδιο Ρολιτιςμοφ
ΤΑΞΘ (Rucksack Model of culture) ςε μια προςπάκεια να
αντιςτακμίςετε τουσ περιοριςμοφσ του πολιτιςτικοφ
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(πριν το μάκθμα)

μοντζλου παγόβουνου που ειςιγαγε ο Edward Hall το 1976.
Το πολιτιςτικό μοντζλο παγόβουνου είναι ζνα μοντζλο που
ενιςχφει τθν κατανόθςθ του πολιτιςμοφ ςε δφο άξονεσ: (α)
τθν «επιφανειακι» κουλτοφρα που ςχετίηεται με αυτό που
είναι ορατό ςε κάκε άτομο (π.χ. φαγθτό ι χορόσ) και (β) τθ
«βακιά» κουλτοφρα, που περιλαμβάνει ό,τι είναι ωσ επί το
πλείςτον αόρατο ςτουσ άλλουσ (π.χ. πεποικιςεισ ι ζννοια
του χρόνου) (Grant & Sleeter , 2007).
Ωςτόςο, θ ζρευνα δείχνει ότι όςοι ανικουν ςτθν
πλειοψθφία, που λανκαςμζνα κεωρείται ωσ «ο κανόνασ»
(δθλαδι, λευκοί, μεςαίασ τάξθσ και μονόγλωςςοι), μποροφν
εφκολα να αναγνωρίςουν ςτοιχεία τθσ «επιφανειακισ
κουλτοφρασ» τουσ, αλλά ςυχνά αντιμετωπίηουν ςθμαντικζσ
δυςκολίεσ ςτθν αναγνϊριςθ των ςτοιχείων τθσ «βακιάσ
κουλτοφρασ» τουσ. Αυτό οφείλεται ςτθν ζλλειψθ ευκαιριϊν
για προβλθματιςμό (Garcia, 2002).
Θ δραςτθριότθτα Σακίδιο Ρολιτιςμοφ ςχεδιάςτθκε για να
ενιςχφςει τθν αναγνϊριςθ του πολιτιςμικοφ μασ εαυτοφ και
να εξετάςει αναςτοχαςτικά τουσ δικοφσ μασ πολιτιςμοφσ.
Ππωσ οι Cáceda κ.α. (2017, ςελ. 82) αναφζρουν «το ςακίδιο
είναι μια μεταφορά του πολιτιςμοφ που είναι ορατόσ και
αόρατοσ ςτουσ άλλουσ, και υπάρχει μια τάςθ να βλζπουμε
μόνο αυτό που είναι ορατό». Ωςτόςο, όπωσ προςκζτουν,
μόνο όταν μοιραηόμαςτε τα ςακίδια μασ και χαιρετίηουμε
τον ζλεγχο του περιεχομζνου τουσ, κατανοοφμε τον ρόλο του
πολιτιςμοφ και τθν επιρροι του ςτισ κοςμοκεωρίεσ μασ.

ΟΓΑΝΩΣΘ

ΕΦΑΜΟΓΘ (βιμα
βιμα 2, βιμα 3...)

Για το πρϊτο μζροσ τθσ δραςτθριότθτασ οι μακθτζσ
εργάηονται ανεξάρτθτα, ενϊ για το δεφτερο μζροσ τθσ
δραςτθριότθτασ οι μακθτζσ εργάηονται ςε ομάδεσ.
1, Βιμα 1: Απεικονίςτε τθν κουλτοφρα ωσ ζνα ςακίδιο που
περιλαμβάνει όλεσ τισ διαφορετικζσ πτυχζσ τθσ
προςωπικότθτασ κάποιου.
Ραρουςιάςτε τθν εικόνα του πολιτιςμοφ ωσ ζνα ςακίδιο, που
ο κακζνασ μασ κουβαλά ςε όλθ του τθ ηωι για να
υπογραμμίςει τον ατομικό χαρακτιρα των πολιτιςμικϊν
αποτυπωμάτων.
- Βιμα 2: Οι μακθτζσ ςυμπλθρϊνουν το δικό τουσ
πολιτιςτικό ςακίδιο με όλα τα πράγματα που τουσ κάνουν
μοναδικζσ προςωπικότθτεσ. Μποροφν να επιλζξουν
πράγματα που κακορίηουν τισ προςωπικζσ πολιτιςτικζσ τουσ
βιογραφίεσ, όπωσ: γλϊςςεσ, διατροφικζσ επιλογζσ,
ενδυματολογικό κϊδικα, μουςικζσ προτιμιςεισ, εκφράςεισ
τθσ γλϊςςασ του ςϊματοσ, αιςκθτικζσ προτιμιςεισ,
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πολιτικοφσ προςανατολιςμοφσ, κρθςκευτικι πίςτθ κ.λπ.
- Βιμα 3: Μετά τθν ολοκλιρωςθ του ςακιδίου από τουσ
μακθτζσ, ηθτιςτε τουσ να ςυγκρίνουν τα ςακίδια τουσ ςε
ομάδεσ ςυνομθλίκων και να ςχολιάςουν τα κοινά ςθμεία και
τισ διαφορζσ.
- Βιμα 4: Πςοι μακθτζσ κζλουν παρουςιάηουν το δικό τουσ
πολιτιςτικό ςακίδιο ςε όλθ τθν τάξθ.
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΛΩΣΘ/
ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ

Ακολουκεί ςυηιτθςθ με όλθ τθν τάξθ για το πϊσ θ
διαπολιτιςμικι κατανόθςθ ςχετίηεται με τον πολιτιςμό.

ΜΕΤΑΦΟΑ ΣΤΘΝ ΡΑΞΘ

Ρροςταςία τθσ πολιτιςτικισ πολυμορφίασ και προϊκθςθ τθσ
διαπολιτιςμικισ κατανόθςθσ.

ΑΡΟΚΤΘΣΘ
ΒΑΣΛΚΩΝ Οι μακθτζσ κατανοοφν τθ βαςικι ζννοια του πολιτιςμοφ και
ΕΝΝΟΛΩΝ & ΔΕΞΛΟΤΘΤΩΝ τθσ διαπολιτιςμικισ κατανόθςθσ και μποροφν να
τροποποιιςουν τθ δικι τουσ ςυμπεριφορά για να τθν
καταςτιςουν κατάλλθλθ ςε άλλουσ πολιτιςμοφσ.
ΒΛΒΛΛΟΓΑΦΛΚΕΣ
ΑΝΑΦΟΕΣ

Cáceda, C., Guerra, M. J. & Wu, H. (2017). My cultural
backpack activity: A reflective teaching note. ORTESOL
Journal, 34, 81-83.
Garcia, E. (2002). Student Cultural Diversity: Understanding
and Meeting the Challenge. Boston: Houghton Mifflin.
Grant, C., & Sleeter, C. (2007). Doing Multicultural Education
for Achievement and Equality. New York: Routledge.

ΑΣΚΘΣΘ 9
ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΡΕΔΛΟ

Οι εκπαιδευτικοί μποροφν να χρθςιμοποιοφν ςτθ διδαςκαλία του
διαπολιτιςμικοφ διαλόγου διαφορετικζσ προςεγγίςεισ βαςιςμζνεσ
ςτο παιχνίδι. Μποροφν να κάνουν τισ ακόλουκεσ παιδαγωγικζσ
επιλογζσ ςε όλθ τθ διαδικαςία διδαςκαλίασ και μάκθςθσ:
1) Σχεδιαςμόσ βάςει προγράμματοσ ςπουδϊν: Οι εκπαιδευτικοί
πρζπει να κάνουν ζνα ςχζδιο μακιματοσ για μία εβδομάδα εντόσ του
προγράμματοσ ςπουδϊν για να ενιςχφςουν τον Διαπολιτιςμικό
Διάλογο με δραςτθριότθτεσ βαςιςμζνεσ ςε παιχνίδια.
2) κακοδιγθςθ: Οι εκπαιδευτικοί κακοδθγοφν τθ διαδικαςία
μάκθςθσ κατά τθ διάρκεια δραςτθριοτιτων που βαςίηονται ςτο
παιχνίδι με τθν εφαρμογι τεχνικϊν ενεργοποίθςθσ, εξατομικευμζνων
δραςτθριοτιτων και εφαρμογισ τθσ ευκφνθσ του μακθτι.
3) ικανότθτεσ αξιολόγθςθσ: Οι εκπαιδευτικοί αξιολογοφν
δραςτθριότθτεσ που βαςίηονται ςε παιχνίδια και εκτιμοφν τθ
μακθςιακι διαδικαςία του μακθτι.
Οι δραςτθριότθτεσ που βαςίηονται ςε παιχνίδι μποροφν να
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αξιολογθκοφν με τθν παρατιρθςθ των δαςκάλων που κα γεμίςουν
μια ςχετικι φόρμα που κα αφορά τθν ενεργοποίθςθ του μακθτι, τθν
εμπειρία του μακθτι και τα μακθςιακά αποτελζςματα. Θ
ενεργοποίθςθ του μακθτι μπορεί να μετρθκεί από τον βακμό
ενδιαφζροντοσ του μακθτι για παιχνίδι και τθν προκυμία του να
παίξει για μια χρονικι περίοδο. Θ εμπειρία του μακθτι μπορεί να
μετρθκεί από τθν οπτικι προςοχι, τθν ικανοποίθςθ, τθ δζςμευςθ, τθ
διαςκζδαςθ και τον ενκουςιαςμό του μακθτι ςτο περιβάλλον του
παιχνιδιοφ. Τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακθτι μπορεί να
μετρθκοφν από τθν απόδοςθ του μακθτι ςτο παιχνίδι και τθν
πρόοδο ςτθν απόκτθςθ δεξιοτιτων και γνϊςεων.
Οι ςυηθτιςεισ ςτθν τάξθ μποροφν να αξιολογθκοφν με τθν
παρατιρθςθ των δαςκάλων που κα χρθςιμοποιιςουν μια κλίμακα
αξιολόγθςθσ απόδοςθσ τεςςάρων βακμϊν.
4 βακμοί: Το ςχόλιο του μακθτι είναι πρωτότυπο και ςχετικό.
3 βακμοί: Το ςχόλιο του μακθτι είναι ποιοτικά πάνω από τον μζςο
όρο.
2 βακμοί: Το ςχόλιο του μακθτι βαςίηεται αποκλειςτικά ςτθν
προςωπικι γνϊμθ ι εμπειρία του μακθτι χωρίσ αναφορά ςτθ
ςχετικι βιβλιογραφία.
1 βακμόσ: Το ςχόλιο του μακθτι αποτυγχάνει να επιδείξει
οποιαδιποτε ανάλυςθ. Ωςτόςο, ο μακθτισ ςυμβάλλει ςτθν
ατμόςφαιρα τθσ τάξθσ με τθ ςυμμετοχι του ςτθν τάξθ.
0 βακμόσ: Το ςχόλιο του μακθτι δεν προςκζτει αξία ςτθ ςυηιτθςθ
ςτθν τάξθ.
ΕΡΛΡΕΔΟ ΔΥΣΚΟΛΛΑΣ

Μεςαίο

ΘΛΛΚΛΑ ΜΑΚΘΤΩΝ (ςτουσ 15-18 ετϊν
οποίουσ απευκφνεται θ
άςκθςθ)
ΔΛΑΚΕΛΑ

3 ϊρεσ για ςχεδιαςμό βάςει προγράμματοσ ςπουδϊν
3 ϊρεσ για δραςτθριότθτεσ που βαςίηονται ςτο παιχνίδι
1 ϊρα για δεξιότθτεσ αξιολόγθςθσ

ΣΚΟΡΟΣ
ΚΑΛ ΣΤΟΧΟΛ

Σφμφωνα με τισ κοινωνικζσ επιπτϊςεισ τθσ παγκοςμιοποίθςθσ, τθν
αυξανόμενθ αλλθλεξάρτθςθ μεταξφ των χωρϊν και τθν πρόοδο των
τεχνολογιϊν επικοινωνίασ, θ κακθμερινι μασ ηωι αλλάηει γριγορα
και διαφοροποιείται πολιτιςτικά και κρθςκευτικά. Είναι ςθμαντικό οι
μακθτζσ να διδάςκονται ξεκάκαρα πϊσ να αντιμετωπίηουν αυτιν τθν
αυξανόμενθ πολιτιςμικι ποικιλομορφία. Αυτά τα πρακτικά
παραδείγματα κα βοθκιςουν τουσ μακθτζσ να βελτιϊςουν τθν
προςζγγιςι τουσ ϊςτε να ηιςουν ειρθνικά ςε μια πολυπολιτιςμικι
κοινωνία. Ο ςκοπόσ αυτϊν των αςκιςεων ςχετικά με το κζμα του
διαπολιτιςμικοφ διαλόγου είναι να ενκαρρφνουν τουσ μακθτζσ να
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βρουν μια κοινι γλϊςςα για τθν κατανόθςθ και τον ςεβαςμό των
πολιτιςμικϊν διαφορϊν.
ΡΟΕΤΟΛΜΑΣΛΑ
ΤΘΣ Οι εκπαιδευτικοί πρζπει να ςυγκεντρϊνουν ποικίλεσ πθγζσ ςτον
ΑΣΚΘΣΘΣ ΣΤΘΝ ΤΑΞΘ (πριν τομζα του διαπολιτιςμικοφ διαλόγου. Με βάςθ προθγοφμενουσ
το μάκθμα)
οριςμοφσ (“Διακιρυξθ Opatija” του 2003, Λευκι Βίβλοσ του
Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ για τον Διαπολιτιςμικό Διάλογο), θ
ακόλουκθ προκαταρκτικι διατφπωςθ μπορεί να χρθςιμεφςει ωσ
αναφορά: “Ο διαπολιτιςμικόσ διάλογοσ είναι μια ανοιχτι και με
ςεβαςμό ανταλλαγι απόψεων μεταξφ ατόμων και ομάδων που
ανικουν ςε διαφορετικοφσ πολιτιςμοφσ θ οποία οδθγεί ςε μια
βακφτερθ κατανόθςθ τθσ παγκόςμιασ αντίλθψθσ του άλλου ».
(Council of Europe, The Concept of Intercultural Dialogue).
Για τθν προετοιμαςία των αςκιςεων, oι εκπαιδευτικοί κα πρζπει να
ςυμβουλεφονται ζνα διακρθςκειακό θμερολόγιο που αποτελείται
από μεγάλεσ κρθςκευτικζσ γιορτζσ και εορτζσ. Οι εκπαιδευτικοί κα
πρζπει επίςθσ να αποκτιςουν βαςικζσ γνϊςεισ για τα κφρια
κρθςκευτικά ςφμβολα και ςθμεία (UNESCO World Report, 2009)
Ρθγζσ:
Συμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ, Λευκι Βίβλοσ για τον Διαπολιτιςμικό
Διάλογο . Ανακτικθκε από τον ιςτότοπο του Συμβουλίου τθσ
Ευρϊπθσ,
ςτισ
17
Σεπτεμβρίου
2021:
https://www.coe.int/t/dg4/intercultural/whitepaper_EN.asp#TopOfP
age
Συμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ, Διάςκεψθ των Ευρωπαίων Υπουργϊν
αρμόδιων για πολιτιςτικζσ υποκζςεισ με κζμα «Ο νζοσ ρόλοσ και οι
νζεσ αρμοδιότθτεσ των Υπουργϊν Πολιτιςμοφ ςτθν ζναρξθ του
διαπολιτιςμικοφ διαλόγου, λαμβάνοντασ δεόντωσ υπόψθ τθν
πολιτιςτικι πολυμορφία» ( Opatija /Κροατία, 20-22 Οκτωβρίου 2003)
Ζκκεςθ τθσ Γενικισ Γραμματείασ. Ανακτικθκε από τον ιςτότοπο του
Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ, ςτισ 17 Σεπτεμβρίου 2021:
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000
016805dda35 .
Συμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ, The Concept of Intercultural Dialogue ,
Ανακτικθκε από τον ιςτότοπο του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ, ςτισ 17
Σεπτεμβρίου
2021:
https://www.coe.int/t/dg4/intercultural/concept_EN.asp
UNESCO, Παγκόςμια Ζκκεςθ UNESCO. Investing Cultural Diversity and
Intercultural Dialogue, Ραρίςι, Εκδόςεισ UNESCO, 2009.
Ανακτικθκε από
https://www.diversityresources.com/interfaithcalendar-2022/ , ςτισ 18 Σεπτεμβρίου 2021.
ΟΓΑΝΩΣΘ

Οι εκπαιδευτικοί κα πρζπει να υποδείξουν ςε ποια εβδομάδα του
μακιματόσ τουσ κα καλυφκεί ςτο πρόγραμμα ςπουδϊν τουσ το κζμα
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του διαπολιτιςμικοφ διαλόγου. Κα πρζπει να περιγράφουν τθ μορφι
αυτϊν των αςκιςεων και να προςδιορίηουν πρόςκετα υλικά ι
εξοπλιςμό που χρειάηονται για αυτζσ τισ αςκιςεισ.
Οι εκπαιδευτικοί κα πρζπει να προετοιμάςουν εκτυπϊςιμα φφλλα
εργαςίασ για τα κφρια κρθςκευτικά ςφμβολα όπωσ ςχζδια με ςταυρό,
αγγζλουσ και Βίβλο, Μουςουλμανικι θμιςζλθνο και μιναρζδεσ,
Εβραϊκό αςτζρι του Δαβίδ… κ.λπ.
Οι εκπαιδευτικοί πρζπει να εκτυπϊνουν ζνα μθνιαίο θμερολόγιο για
το νζο ζτοσ.
Οι εκπαιδευτικοί κα πρζπει να προετοιμάςουν εκτυπϊςιμα φφλλα
εργαςίασ με εικόνεσ μεγάλων κρθςκευτικϊν ιερϊν θμερϊν και
εορτϊν.
ΕΦΑΜΟΓΘ (βιμα 1, βιμα Βιμα 1 Δραςτθριότθτα ταξινόμθςθσ κρθςκευτικϊν ςυμβόλων: Αυτι
2, βιμα 3…)
θ δραςτθριότθτα κα βοθκιςει τουσ εκπαιδευτικοφσ να ελζγξουν τισ
προθγοφμενεσ γνϊςεισ των μακθτϊν ι τθ γενικι κατανόθςθ των
κφριων κρθςκευτικϊν ςυμβόλων. Οι εκπαιδευτικοί κα μοιράςουν ςε
κάκε μακθτι φφλλα εργαςίασ με κφρια κρθςκευτικά ςφμβολα. Οι
μακθτζσ κα κλθκοφν να κόψουν τα διάφορα κρθςκευτικά ςφμβολα
και να τα ταξινομιςουν ςτα ςωςτά πλαίςια για να ςυμπλθρϊςουν το
φφλλο εργαςίασ.

Βιμα 2 Δραςτθριότθτα δθμιουργίασ πολιτιςτικοφ και κρθςκευτικοφ
θμερολογίου: Αυτι θ δραςτθριότθτα κα βοθκιςει τουσ μακθτζσ να
εξερευνιςουν οριςμζνεσ ςθμαντικζσ κρθςκευτικζσ γιορτζσ και
πολιτιςτικοφσ εορταςμοφσ. Οι εκπαιδευτικοί κα μοιράςουν ςε κάκε
μακθτι φφλλα εργαςίασ με εικόνεσ μεγάλων κρθςκευτικϊν ιερϊν
θμερϊν και εορτϊν. Οι μακθτζσ κα κλθκοφν να κόψουν αυτζσ τισ
εικόνεσ και ςτθ ςυνζχεια κα κλθκοφν να επικολλιςουν τθν εικόνα
τουσ ςτθ ςχετικι θμερομθνία αυτοφ του μθνιαίου θμερολογίου που
επιςυνάπτεται ςτον πίνακα.

Βιμα 3 Δραςτθριότθτα « Ρϊσ είναι»: Αυτι θ δραςτθριότθτα κα
βοθκιςει τουσ μακθτζσ να αναπτφξουν μεγαλφτερθ ενςυναίςκθςθ
προσ άτομα από άλλουσ πολιτιςμοφσ και κρθςκείεσ. Οι μακθτζσ κα
κλθκοφν να ηωγραφίςουν μια εικόνα και να γράψουν μια παράγραφο
ςχετικά με το πϊσ είναι μια γιορτι μιασ κρθςκείασ ςτθν οποία δεν
ανικουν. Για παράδειγμα, ζνασ μουςουλμάνοσ μακθτισ κα κλθκεί να
ηωγραφίςει μια χριςτουγεννιάτικθ εικόνα, ενϊ ζνασ Εβραίοσ μακθτισ
κα πρζπει να φανταςτεί το αμαηάνι.
ΑΝΚΕΦΑΛΑΛΩΣΘ/ΑΝΑΣΤΟΧ
ΑΣΜΟΣ

Στο τζλοσ αυτϊν των τριϊν δραςτθριοτιτων, κα ακολουκιςουν
ςυηθτιςεισ ςτθν τάξθ με κακοδιγθςθ του εκπαιδευτικοφ. Οι
εκπαιδευτικοί αναμζνεται να τονίςουν τθ ςθμαςία του
διαπολιτιςμικοφ διαλόγου κατά τθ διάρκεια αυτϊν των ςυηθτιςεων.
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Οι εκπαιδευτικοί κα πρζπει να ειςάγουν βαςικζσ
διαπολιτιςμικϊν διαλόγων ςτουσ μακθτζσ.
ΜΕΤΑΦΟΑ ΣΤΘΝ ΡΑΞΘ

ζννοιεσ

Το διακρθςκειακό θμερολόγιο που ετοιμάηει θ τάξθ μπορεί να
κρεμαςτεί ςτουσ τοίχουσ τθσ τάξθσ για όλο το χρόνο.
Για να μεταφζρουν τισ αποκτθκείςεσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ ςτθν
πρακτικι άςκθςθ, οι μακθτζσ κα κλθκοφν να ςτείλουν μια
εκτυπϊςιμθ ι εικονικι καρτ ποςτάλ ςε κάποιον από άλλθ κρθςκεία
για να γιορτάςουν τθν ιερι του θμζρα.

ΑΡΟΚΤΘΣΘ
ΒΑΣΛΚΩΝ Τα προςδοκϊμενα αποτελζςματα αυτϊν των δραςτθριοτιτων
ΕΝΝΟΛΩΝ & ΔΕΞΛΟΤΘΤΩΝ
διαπολιτιςμικοφ διαλόγου είναι τα ακόλουκα:
Επίγνωςθ των πολιτιςτικϊν κοινϊν ςθμείων και κοινϊν ςτόχων
Άνοιγμα προσ τα άτομα που κεωροφνται ότι προζρχονται από άλλο
πολιτιςμικό υπόβακρο
Ρροςδιοριςμόσ των προκλιςεων που πρζπει να αντιμετωπιςτοφν για
τθ ςυμφιλίωςθ πολιτιςτικϊν διαφορϊν και ταυτοτιτων.
Κατάλλθλθ ςυμπεριφορά και αποτελεςματικι και επικοινωνία κατά
τθ διάρκεια διαπολιτιςμικϊν ςυναντιςεων
Ρολιτιςμικι αυτοςυνειδθςία – τθσ πολιτιςτικισ κζςθσ κάποιου, των
προκαταλιψεων, ςτερεοτφπων, κ.λπ.

ΑΣΚΘΣΘ 10
ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΡΕΔΛΟ

Οι εκπαιδευτικοί μποροφν να χρθςιμοποιοφν ςτθ διδαςκαλία τουσ
διαφορετικζσ προςεγγίςεισ βαςιςμζνεσ ςτο παιχνίδι για τθν αποφυγι
προκαταλιψεων. Μποροφν να κάνουν τισ ακόλουκεσ παιδαγωγικζσ
επιλογζσ ςε όλθ τθ διαδικαςία διδαςκαλίασ και μάκθςθσ:
1) Σχεδιαςμόσ βάςει προγράμματοσ ςπουδϊν: Οι εκπαιδευτικοί
πρζπει να κάνουν ζνα ςχζδιο μακιματοσ για μία εβδομάδα εντόσ του
προγράμματοσ ςπουδϊν προκειμζνου να μειϊςουν τισ
προκαταλιψεισ ζναντι άλλων πολιτιςτικϊν και κρθςκευτικϊν
ομάδων με δραςτθριότθτεσ βαςιςμζνεσ ςτο παιχνίδι.
2) Κακοδιγθςθ: Οι εκπαιδευτικοί κακοδθγοφν τθ διαδικαςία
μάκθςθσ κατά τθ διάρκεια δραςτθριοτιτων που βαςίηονται ςτο
παιχνίδι με τθν εφαρμογι τεχνικϊν ενεργοποίθςθσ, εξατομικευμζνων
δραςτθριοτιτων και εφαρμογισ τθσ ευκφνθσ του μακθτι.
3) Λκανότθτεσ αξιολόγθςθσ: Οι εκπαιδευτικοί αξιολογοφν
δραςτθριότθτεσ που βαςίηονται ςε παιχνίδια και αξιολογοφν τθ
μακθςιακι διαδικαςία του μακθτι.
Οι δραςτθριότθτεσ που βαςίηονται ςε παιχνίδι μποροφν να
αξιολογθκοφν με τθν παρατιρθςθ των εκπαιδευτικϊν που κα
γεμίςουν μια ςχετικι φόρμα που κα αφορά τθν ενεργοποίθςθ του
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μακθτι, τθν εμπειρία του μακθτι και τα μακθςιακά αποτελζςματα.
Θ ενεργοποίθςθ του μακθτι μπορεί να μετρθκεί από τον βακμό
ενδιαφζροντοσ του μακθτι για παιχνίδι και τθν προκυμία του να
παίξει για μια χρονικι περίοδο. Θ εμπειρία του μακθτι μπορεί να
μετρθκεί από τθν οπτικι προςοχι, τθν ικανοποίθςθ, τθ δζςμευςθ, τθ
διαςκζδαςθ και τον ενκουςιαςμό του μακθτι ςτο περιβάλλον του
παιχνιδιοφ. Τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακθτι μπορεί να
μετρθκοφν από τθν απόδοςθ του μακθτι ςτο παιχνίδι και τθν
πρόοδο ςτθν απόκτθςθ δεξιοτιτων και γνϊςεων.
Οι ςυηθτιςεισ ςτθν τάξθ μποροφν να αξιολογθκοφν με τθν
παρατιρθςθ των εκπαιδευτικϊν που κα χρθςιμοποιιςουν μια
κλίμακα αξιολόγθςθσ απόδοςθσ τεςςάρων βακμϊν.
4 βακμοί: Το ςχόλιο του μακθτι είναι πρωτότυπο και ςχετικό.
3 βακμοί: Το ςχόλιο του μακθτι είναι ποιοτικά πάνω από τον μζςο
όρο.
2 βακμοί: Το ςχόλιο του μακθτι βαςίηεται αποκλειςτικά ςτθν
προςωπικι γνϊμθ ι εμπειρία του μακθτι χωρίσ αναφορά ςτθ
ςχετικι βιβλιογραφία.
1 βακμόσ: Το ςχόλιο του μακθτι αποτυγχάνει να επιδείξει
οποιαδιποτε ανάλυςθ. Ωςτόςο, ο μακθτισ ςυμβάλλει ςτθν
ατμόςφαιρα τθσ τάξθσ με τθ ςυμμετοχι του ςτθν τάξθ.
0 βακμόσ: Το ςχόλιο του μακθτι δεν προςκζτει αξία ςτθ ςυηιτθςθ
ςτθν τάξθ.
ΕΡΛΡΕΔΟ ΔΥΣΚΟΛΛΑΣ

Μεςαίο

ΘΛΛΚΛΑ ΜΑΚΘΤΩΝ (ςτουσ
οποίουσ απευκφνεται θ
15-18 ετϊν
άςκθςθ)
ΔΛΑΚΕΛΑ

3 ϊρεσ για ςχεδιαςμό βάςει προγράμματοσ ςπουδϊν
3 ϊρεσ για δραςτθριότθτεσ που βαςίηονται ςτο παιχνίδι
1 ϊρα για δεξιότθτεσ αξιολόγθςθσ

ΣΚΟΡΟΣ
ΚΑΛ ΣΤΟΧΟΛ

Στθ ςφγχρονθ εποχι, οι άνκρωποι ηουν και εργάηονται μαηί ςε ζναν
κόςμο που είναι ολοζνα και πιο μετακινοφμενοσ. Είναι ςθμαντικό να
αποφευχκοφν οι προκαταλιψεισ ζναντι άλλων πολιτιςμϊν και
κρθςκειϊν προκειμζνου να ενιςχυκεί θ διαπολιτιςμικι επικοινωνία
και τθ διακρθςκευτικι επικοινωνία. Αυτά τα πρακτικά παραδείγματα
κα βοθκιςουν τουσ μακθτζσ να αναπτφξουν δεξιότθτεσ κριτικισ και
αναςτοχαςτικισ ςκζψθσ, μζςω τθσ αποδόμθςθσ πολιτιςτικϊν και
κρθςκευτικϊν ςτερεοτφπων. Ο ςκοπόσ αυτϊν των αςκιςεων ςχετικά
με το κζμα τθσ αποφυγισ προκαταλιψεων είναι να ενκαρρυνκοφν οι
μακθτζσ να βρουν μια κοινι γλϊςςα για τθν κατανόθςθ και τον
ςεβαςμό των πολιτιςμικϊν και κρθςκευτικϊν διαφορϊν.
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ΡΟΕΤΟΛΜΑΣΛΑ
ΑΣΚΘΣΘΣ ΣΤΘΝ
(πριν το μάκθμα)

ΤΘΣ Οι εκπαιδευτικοί κα πρζπει να ςυγκεντρϊνουν ποικίλεσ πθγζσ
ΤΑΞΘ ςχετικά με ηθτιματα πολιτιςτικϊν και κρθςκευτικϊν ςτερεοτφπων,
προκαταλιψεων και αςυνείδθτων προκαταλιψεων. Κα πρζπει να
είναι ςε κζςθ να ειςάγουν αυτζσ τισ ζννοιεσ ςτουσ μακθτζσ. Οι
ακόλουκεσ διατυπϊςεισ προκαταλιψεων και ςτερεοτφπων μποροφν
να χρθςιμεφςουν ωσ αναφορά: Ρροκατάλθψθ είναι μια αρνθτικι
γνϊμθ ι αρνθτικι κρίςθ που ςχθματίηεται άδικα ι χωρίσ ακριβι
γνϊςθ των γεγονότων. Το ςτερεότυπο είναι μια υπεραπλουςτευμζνθ
γνϊμθ, ςφλλθψθ ι εικόνα. Τα ςτερεότυπα μπορεί να είναι κετικά και
αρνθτικά. Εφόςον οι προκαταλιψεισ αλλάηουν τισ αντιλιψεισ μασ,
αλλάηουν τθν πραγματικότθτά μασ, είναι πιο δφςκολο να
ξεπεραςτοφν ςε ςφγκριςθ με τα ςτερεότυπα.

Για τθν προετοιμαςία των αςκιςεων, οι εκπαιδευτικοί κα πρζπει να
ςυλλζξουν ςτοιχεία ςχετικά με τα κφρια κρθςκευτικά ενδφματα και
τα παραδοςιακά/πολιτιςτικά ενδφματα. Οι εκπαιδευτικοί πρζπει να
αποκτιςουν βαςικζσ γνϊςεισ ςχετικά με τισ κρθςκευτικζσ
πεποικιςεισ και πρακτικζσ.

Ρθγζσ:

Συμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ, Διακρίςεισ και Μιςαλλοδοξία. Ανακτικθκε
από τον ιςτότοπο του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ, ςτισ 18 Σεπτεμβρίου
2021:
https://www.coe.int/en/web/compass/discrimination-andintolerance

Συμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ, Αντιμετϊπιςθ των διακρίςεων. Ανακτικθκε
από τον ιςτότοπο του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ, ςτισ 18 Σεπτεμβρίου
2021:
https://www.coe.int/en/web/campaign-free-to-speak-safe-tolearn/tackling-discrimination//asset_publisher/4a3esYbkstv9/content/unesco-and-council-ofeuropeκοινι-διαδικτυακι-διάςκεψθ-από-δθμιουργία-φοιτθτισφωνισ-ακοφςτθκε-προσ-ενεργι-ςυμμετοχι
των
πολιτϊν-ςτθψθφιακι-εποχι-ο-ρόλοσ-τουscho?_101_INSTANCE_4a3esYbkstv9_viewMode=view/
ΟΓΑΝΩΣΘ

Οι εκπαιδευτικοί κα πρζπει να υποδείξουν ςε ποια εβδομάδα του
μακιματόσ τουσ κα καλυφκεί ςτο πρόγραμμα ςπουδϊν τουσ το κζμα
τθσ αποφυγισ των προκαταλιψεων. Κα πρζπει να περιγράφουν τθ
μορφι αυτϊν των αςκιςεων και να προςδιορίηουν πρόςκετα υλικά ι
εξοπλιςμό που χρειάηονται για αυτζσ τισ αςκιςεισ.
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Οι εκπαιδευτικοί κα πρζπει να προετοιμάςουν εκτυπϊςιμα φφλλα
εργαςίασ για εικόνεσ ςθμαντικϊν κρθςκευτικϊν και παραδοςιακϊν
ενδυμάτων.
Οι εκπαιδευτικοί κα πρζπει να ετοιμάηουν κάρτεσ «αλικεια ι ψζμα”,
ςχετικζσ με τα κρθςκευτικά ςτερεότυπα.
ΕΦΑΜΟΓΘ (βιμα
βιμα 2, βιμα 3…)

1, Βιμα 1 Δραςτθριότθτα Χαρτογράφθςθσ κρθςκευτικισ ζναντι
παραδοςιακισ ζνδυςθσ: Αυτι θ δραςτθριότθτα κα αυξιςει τθν
ευαιςκθτοποίθςθ των μακθτϊν ςχετικά με τισ κρθςκευτικζσ
προκαταλιψεισ. Οι εκπαιδευτικοί κα μοιράςουν ςε κάκε μακθτι
φφλλα εργαςίασ με κφρια κρθςκευτικά και παραδοςιακά ενδφματα.
Οι μακθτζσ κα κλθκοφν να κόψουν τα διάφορα κρθςκευτικά και
παραδοςιακά ενδφματα και να τα ταξινομιςουν ςτα ςωςτά πλαίςια
για να ςυμπλθρϊςουν το φφλλο εργαςίασ. Οι μακθτζσ κα κλθκοφν να
διαφοροποιιςουν τα παραδοςιακά ενδφματα από τα κρθςκευτικά.

Βιμα 2 Κάρτεσ «αλικεια ι ψζμα: κρθςκευτικά ςτερεότυπα ”: Αυτι θ
δραςτθριότθτα κα βοθκιςει τουσ μακθτζσ να εξερευνιςουν
οριςμζνα ςθμαντικά κρθςκευτικά ςτερεότυπα. Κάκε μακθτισ
καλείται να πάρει μια κάρτα και να απαντιςει εάν οι πλθροφορίεσ
που δίνονται για τισ κρθςκευτικζσ πεποικιςεισ άλλθσ κρθςκείασ είναι
αλθκείσ ι ψευδείσ.

Βιμα 3 Δραςτθριότθτα « Τι κα γινόταν αν»: Αυτι θ δραςτθριότθτα
κα ευαιςκθτοποιιςει τουσ μακθτζσ ςχετικά με τα πολιτιςτικά
ςτερεότυπα και τισ κρθςκευτικζσ προκαταλιψεισ. Οι μακθτζσ κα
κλθκοφν να φανταςτοφν τι κα γινόταν αν είχαν γεννθκεί ςε άλλθ
κρθςκεία. Σε ζνα τζτοιο ςενάριο, κα κλθκοφν να μοιραςτοφν τισ
κακθμερινζσ τουσ ςυνικειεσ με άλλουσ μακθτζσ.
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΛΩΣΘ/ΑΝΑΣΤ
ΟΧΑΣΜΟΣ

Στο τζλοσ αυτϊν των τριϊν δραςτθριοτιτων, κα ακολουκιςουν
ςυηθτιςεισ ςτθν τάξθ με ςυντονιςμό απ’ τον εκπαιδευτικό. Οι
εκπαιδευτικοί αναμζνεται να ρωτιςουν τουσ μακθτζσ ςχετικά με τισ
ιδζεσ τουσ για το πϊσ να ξεπεράςουν τα πολιτιςμικά ςτερεότυπα και
τισ κρθςκευτικζσ προκαταλιψεισ. Οι εκπαιδευτικοί κα πρζπει να
ειςάγουν ςτουσ μακθτζσ βαςικζσ ζννοιεσ τθσ πολιτιςμικισ
προκατάλθψθσ, των ςτερεοτφπων και των προκαταλιψεων.

ΜΕΤΑΦΟΑ ΣΤΘΝ ΡΑΞΘ

Για να μεταφζρουν τισ αποκτθκείςεσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ ςτθν
πράξθ, οι μακθτζσ κα κλθκοφν να βρουν μερικά παραδείγματα που
απεικονίηουν ςτερεότυπα ςε παραγωγζσ μζςων μαηικισ ενθμζρωςθσ.
Κα τουσ ηθτθκεί να μοιραςτοφν τισ εμπειρίεσ τουσ που ςχετίηονται με
ζνα άτομο από άλλθ κρθςκεία ςε περιςτατικά κακθμερινισ ηωισ. Κα
κλθκοφν να πουν ςε άλλουσ μακθτζσ εάν ζχουν ανακαλφψει τα
πολιτιςμικά ςτερεότυπα και τισ κρθςκευτικζσ προκαταλιψεισ τουσ
μετά από αυτι τθν κοινωνικι αλλθλεπίδραςθ. Αναμζνεται να
μοιραςτοφν τισ ιδζεσ τουσ για το πϊσ να αποφφγουν τισ
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προκαταλιψεισ.
ΑΡΟΚΤΘΣΘ
ΒΑΣΛΚΩΝ Τα προςδοκϊμενα αποτελζςματα αυτϊν των δραςτθριοτιτων
ΕΝΝΟΛΩΝ & ΔΕΞΛΟΤΘΤΩΝ αποφυγισ προκαταλιψεων είναι τα εξισ:

Επίγνωςθ
πολιτιςμικϊν
προκαταλιψεων

ςτερεοτφπων

και

κρθςκευτικϊν

Ανοιχτότθτα ςε άτομα που κεωροφνται ότι προζρχονται από άλλο
κρθςκευτικό υπόβακρο
Κατάλλθλθ ςυμπεριφορά και αποτελεςματικι και επικοινωνία κατά
τθ διάρκεια διακρθςκειακϊν ςυναντιςεων
Ρροςδιοριςμόσ των προκλιςεων που πρζπει να αντιμετωπιςτοφν για
τθ ςυμφιλίωςθ κρθςκευτικϊν διαφορϊν και ταυτοτιτων.

ΑΣΚΘΣΘ 11
ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΡΕΔΛΟ

Αμοιβαία κατανόθςθ, ανεκτικότθτα, αποφυγι προκαταλιψεων

ΕΡΛΡΕΔΟ ΔΥΣΚΟΛΛΑΣ

Μεςαίο

ΘΛΛΚΛΑ
ΜΑΚΘΤΩΝ 15-18 ετϊν
(ςτουσ
οποίουσ
απευκφνεται θ άςκθςθ)

ΔΛΑΚΕΛΑ

Ρερίπου 4 ϊρεσ (ςυν μία ϊρα εργαςία για το ςπίτι)

ΣΚΟΡΟΣ ΚΑΛ ΣΤΟΧΟΛ

Ο κφριοσ ςτόχοσ αυτισ τθσ δραςτθριότθτασ είναι να ειςαγάγει μια
ςυηιτθςθ για τθν αντίλθψθ των διαφορετικϊν κρθςκειϊν, ϊςτε να
υπάρξει μια αμφίδρομθ, μθ επιφανειακι γνϊςθ τθσ πνευματικισ
διάςταςθσ του άλλου και να δοκεί κατάλλθλο περιεχόμενο ςτισ
ςυμπεριφορζσ και ςυνικειεσ που ςχετίηονται με τισ κρθςκευτικζσ
πεποικιςεισ.
Αυτι θ δραςτθριότθτα ζχει ςτόχο να εξοικειϊςει τθν προςζγγιςθ του
μακθτι με διαφορετικζσ πνευματικζσ και κρθςκευτικζσ διαςτάςεισ
που πρζπει να γίνουν αποδεκτζσ και κατανοθτζσ για να αποφευχκοφν
προκαταλιψεισ και παρεξθγιςεισ.
Ο κφριοσ ςτόχοσ ςχετίηεται επίςθσ με τθν αποφυγι του πικανοφ
εκφοβιςμοφ λόγω προκατάλθψθσ και τθσ κοινωνικισ απομόνωςθσ
όςων αναγνωρίηονται ωσ μζλθ κρθςκευτικϊν μειονοτιτων ι
φαίνονται ότι ανικουν ςε ςυγκεκριμζνθ κρθςκεία. Ο εκφοβιςμόσ
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λόγω προκατάλθψθσ βαςίηεται ςε ςτερεότυπα και φόβουσ που
μποροφν να προβάλουν οι μακθτζσ απζναντι ςε άτομα που είναι
διαφορετικά από αυτοφσ.
Ο εκφοβιςμόσ λόγω προκατάλθψθσ και οι πικανζσ επικετικζσ
ςυμπεριφορζσ προκφπτουν από μια λανκαςμζνθ ι διδαγμζνθ
πεποίκθςθ ότι οριςμζνεσ ομάδεσ ανκρϊπων αξίηουν να
αντιμετωπίηονται διαφορετικά ι με λιγότερο ςεβαςμό. Πταν
δθμιουργείται ζνα περιβάλλον προκατάλθψθσ, οι μακθτζσ (και ςε
οριςμζνεσ περιπτϊςεισ οι εκπαιδευτικοί) ςτοχοποιοφν ανκρϊπουσ
διαφορετικοφσ από αυτοφσ και τουσ απομονϊνουν.
Θ άςκθςθ που βαςίηεται ςτθν αμοιβαία γνϊςθ ζχει κφριο ςτόχο να
υποςτθρίξει το ςχολείο ςτθ δθμιουργία ενόσ ςωςτοφ και αςφαλοφσ
μακθςιακοφ περιβάλλοντοσ μζςω:
Ρροτεραιότθτα ςτισ ςυηθτιςεισ για τισ Διαφορετικζσ Κρθςκείεσ
Ραρουςίαςθ ςυηθτιςεων με τθ ςυμμετοχι μακθτϊν ςχετικά με τυχόν
παρερμθνείεσ που ζχουν ςχετικά με ςυγκεκριμζνεσ κρθςκείεσ.
Αφξθςθ τθσ ευαιςκθτοποίθςθσ των εκπαιδευτικϊν
Αυτι θ προςζγγιςθ απευκφνεται επίςθσ ςτο να εκπαιδευτοφν οι
διδάςκοντεσ ςτο πϊσ να χειρίηονται τισ κρθςκευτικζσ προκαταλιψεισ
και να διευκολφνουν τθν κατανόθςθ των διαφόρων κρθςκειϊν που
εκπροςωποφνται ςτο ςχολείο
Ρροκειμζνου να επιτευχκοφν οι παιδαγωγικοί ςτόχοι, θ άςκθςθ
προτείνει τθ χριςθ τθσ διερευνθτικισ προςζγγιςθσ

Θ διερευνθτικι μζκοδοσ, θ οποία ςυνικωσ χρθςιμοποιείται για τθν
εξερεφνθςθ ενόσ επιςτθμονικοφ κζματοσ, αξιοποιείται εδϊ για να
υπάρξει ελεφκερθ αντιπαράκεςθ ςχετικά με τισ κρθςκείεσ και τισ
ςυνζπειζσ τουσ ςτθν κακθμερινι ηωι των μακθτϊν.

Για να μάκετε περιςςότερα ςχετικά με τθ διερευνθτικι μζκοδο:
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1256067.pdf
ΡΟΕΤΟΛΜΑΣΛΑ
ΑΣΚΘΣΘΣ ΣΤΘΝ
(πριν το μάκθμα)

ΤΘΣ Σχεδιαςμόσ του ςτόχου τθσ ςυηιτθςθσ με βάςθ τθ διερευνθτικι
ΤΑΞΘ μζκοδο (1 ϊρα)
Αυτι θ δραςτθριότθτα μπορεί να διοργανϊνεται από τουσ κακθγθτζσ
Ανκρωπιςτικϊν μακθμάτων ι Κρθςκευτικϊν
Οι εκπαιδευτικοί πρζπει να κακορίςουν τουσ μακθςιακοφσ ςτόχουσ
και προκειμζνου να γίνει αυτό πρζπει να οργανϊςουν μια
προπαραςκευαςτικι ςυηιτθςθ για τισ κρθςκείεσ. Με τθ βοικεια του
κεολόγου (αν υπάρχει) ι τθσ φιλοςοφίασ θ προκαταρκτικι
παρουςίαςθ βαςίηεται ςτο κρθςκευτικό φαινόμενο ςτον κόςμο
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χρθςιμοποιϊντασ αυτιν τθν παρουςίαςθ (αν μπορεί να βοθκιςει)
(Ραρακαλοφμε επιλζξτε υλικό ςτθ γλϊςςα ςασ ςχετικά με το κζμα
«κρθςκείεσ ςτον κόςμο»)
Ρεριεχόμενα
Οριςμόσ Πρων: Διαφοροποιιςτε τθ κρθςκευτικότθτα από:
α.
τθν
β.
τθ
γ. τθ Φιλοςοφία τθσ Κρθςκείασ

Ρνευματικότθτα
Κεολογία

Ραρακινιςτε τθν ομάδα να δείξει τι γνωρίηει για τθ κρθςκεία τθσ (αν
υπάρχει) ι τθν πνευματικι τθσ διάςταςθ (αν υπάρχει)
Ραρακινιςτε τθν ομάδα να δείξει τι γνωρίηει για τισ άλλεσ κρθςκείεσ.
Στόχοσ αυτισ τθσ πρϊτθσ προπαραςκευαςτικισ δραςτθριότθτασ είναι
επίςθσ θ παρουςίαςθ τισ τρεισ λίςτεσ των ερωτιςεων δίνοντασ τθν
ευκαιρία να τισ ςυηθτιςουν.
Κατά τθ διαδικαςία ςχεδιαςμοφ τθσ διερευνθτικισ μεκόδου, οι
εκπαιδευτικοί κα πρζπει να εςτιάηουν ςτισ ικανότθτεσ των μακθτϊν.
Σε αυτι τθν περίπτωςθ, ο εκπαιδευτικόσ κα πρζπει να γνωρίηει το
υπόβακρο των μακθτϊν και τθν ικανότθτά τουσ να πραγματοποιοφν
τισ δραςτθριότθτεσ τθσ διερευνθτικισ μεκόδου. Αυτό είναι ςθμαντικό
γιατί κάκε μακθτισ κα περάςει από ςυγκεκριμζνεσ διαδικαςίεσ ςτθ
διαδικαςία διερεφνθςθσ και οι εκπαιδευτικοί πρζπει επίςθσ να
γνωρίηουν για τισ ικανότθτεσ των μακθτϊν ςτισ διαφορετικζσ τάξεισ
τουσ.
Είναι πολφ ςθμαντικό οι εκπαιδευτικοί να γνωρίηουν ότι αυτι θ
δραςτθριότθτα βαςίηεται ςτο Διαδίκτυο και οι μακθτζσ κα πρζπει να
τθροφν τισ εξισ προχποκζςεισ:
Επαλθκεφουν τα ευριματά τουσ
Αναλφουν τισ πθγζσ
Ερμθνεφουν τα περιεχόμενα
Επιλζγουν κριτικά τισ πλθροφορίεσ
Θκικι:
Οι εκπαιδευτικοί πρζπει να γνωρίηουν ότι θ ςυηιτθςθ για τισ
κρθςκείεσ είναι ζνα ευαίςκθτο κζμα.
Κα πρζπει να ςυςτιςουν ςτουσ μακθτζσ να μθν μπαίνουν ςε μια
ςυηιτθςθ με μια ευζξαπτθ και προκλθτικι διάκεςθ. Οι μακθτζσ κα
πρζπει να μάκουν πϊσ να προςαρμόηουν τον τρόπο ςκζψθσ τουσ και
ςτθ ςυνζχεια να κακορίςουν πϊσ να προςεγγίςουν καλφτερα τισ
καταςτάςεισ.
Οι ςυμμακθτζσ ενδζχεται να βρεκοφν παγιδευμζνοι ςε ζνα ςφνολο
αντικρουόμενων απαιτιςεων και να αιςκάνονται άβολα να
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ςυηθτιςουν αυτά τα ηθτιματα.
Οποιεςδιποτε μορφζσ επικετικισ ι προκλθτικισ και αςεβοφσ ςτάςθσ
δεν πρζπει να γίνονται δεκτζσ.

ΟΓΑΝΩΣΘ

Οδθγίεσ:
Στο πρϊτο μζροσ τθσ δραςτθριότθτασ παρουςιάηονται οι ερωτιςεισ.

Ο εκπαιδευτικόσ ι οι μακθτζσ μποροφν να επιλζξουν μία ι
περιςςότερεσ ερωτιςεισ ανά λίςτα

Αυτι θ δραςτθριότθτα χωρίηεται ςε τρεισ ομάδεσ ερωτιςεων:

Ρρϊτθ λίςτα ερωτιςεων .
Τι ςυμβαίνει αν ζνα άτομο είναι πνευματικό αλλά όχι κρθςκευόμενο
και τι ςυμβαίνει αν ζνα άτομο είναι κρθςκευόμενο αλλά όχι
πνευματικό;
Τι είναι πνευματικότθτα;
Τι είναι κρθςκευτικότθτα;

Δεφτερθ λίςτα ερωτιςεων

Γιατί οι κρθςκευόμενοι κζλουν (πρζπει) να φανερϊνουν εξωτερικά
χαρακτθριςτικά;

Γιατί οι κρθςκευόμενοι άνκρωποι κζλουν (πρζπει) να ςζβονται τουσ
διατροφικοφσ κανονιςμοφσ ;

Γιατί οι κρθςκευόμενοι κζλουν (χρειάηεται) να φοροφν ςυγκεκριμζνα
ενδφματα;

Τρίτθ λίςτα ερωτιςεων
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Μπορϊ (κα ζπρεπε) να είμαι ελεφκεροσ να εκφράςω τα προςωπικά
μου ςυναιςκιματα ςε άτομα που
φανερϊνουν εξωτερικά
κρθςκευτικά χαρακτθριςτικά;

Οι κρθςκευόμενοι άνκρωποι ςκζφτονται τθν ιςτορία διαφορετικά
από εμζνα (π.χ. πιςτεφουν ότι μια ανϊτερθ οντότθτα μπορεί να
επθρεάςει τα γεγονότα);

Μπορϊ (κα ζπρεπε) να νιϊκω ελεφκεροσ να εκφράηω τθν αρνθτικι
μου άποψθ για τουσ κοινωνικοφσ περιοριςμοφσ λόγω κρθςκευτικϊν
πεποικιςεων;

ΕΦΑΜΟΓΘ (βιμα
βιμα 2, βιμα 3...)

1, Θ Διερευνθτικι Μζκοδοσ βαςίηεται ςτα ακόλουκα βιματα:

Κατανόθςθ του προβλιματοσ
Σχεδιαςμόσ
Εκτζλεςθ ςχεδιαςμοφ
Αναςκόπθςθ και αναςτοχαςμόσ
Ρρϊτον: Κατανόθςθ
Ο κφριοσ ςτόχοσ τθσ δραςτθριότθτασ είναι να ειςαγάγει τουσ
εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ που πρζπει να εξθγθκοφν, να κακοριςτοφν
και να μοιραςτοφν
Το κζμα διερευνάται και ςυηθτείται και ορίηεται το μακθςιακό
περιβάλλον, επεξθγοφνται οι κανόνεσ και κακιερϊνεται θ θκικι
διάςταςθ τθσ ςυηιτθςθσ
Χαρτογράφθςθ
Μετά από μια ςφντομθ ειςαγωγι, που ζγινε από τον εκπαιδευτικό (ι
από περιςςότερουσ· μια διεπιςτθμονικι προςζγγιςθ είναι
ευπρόςδεκτθ) γίνεται εςτίαςθ ςτθν Ρολυπολιτιςμικότθτα και τισ
κρθςκείεσ
Ξεκινά ζνασ πρϊτοσ γφροσ ςυηιτθςθσ με επίκεντρο
τι ζχω να πω για τθν προςωπικι μου πνευματικι διάςταςθ;
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τι είναι πνευματικότθτα, τι είναι κρθςκευτικότθτα: θ φπαρξθ
διαφορετικϊν κρθςκειϊν μπορεί να βοθκιςει τθν κοινότθτα ι όχι;
προβλιματα και ευκαιρίεσ που προκαλοφνται από τθν κοινι ηωι με
περιςςότερεσ κρθςκευτικζσ εκφράςεισ.
ποιεσ κρθςκείεσ υπάρχουν ςτθν τάξθ (ςφντομθ επιςκόπθςθ);
Ο εκπαιδευτικόσ/οι εκπαιδευτικοί γράφει-ουν ςε ζναν πίνακα κάποια
κοινά ςθμεία και κάποιεσ διαφορζσ απόψεισ
Δεφτερον: Σχεδιαςμόσ
Θ τάξθ μαηί με τον εκπαιδευτικό/τουσ εκπαιδευτικοφσ επιλζγουν τθ
λίςτα των ερωτιςεων που εμφανίηονται ςτον πίνακα (ςτθν προβολι
PP). Επιλζγεται θ λίςτα (ι μία ερϊτθςθ).
Θ επιλεγμζνθ λίςτα (ι ερϊτθςθ) γράφεται ςτον πίνακα
Για κάκε ερϊτθςθ ζνασ μακθτισ (ι μια ομάδα μακθτϊν) καλείται να
προετοιμάςει μια ςφντομθ παρουςίαςθ ειςάγοντασ το κζμα που κα
διεξαχκεί κατά τθν επόμενθ ςυνεδρία

Οι πλθροφορίεσ μποροφν να λθφκοφν απ’ το Διαδίκτυο ι από
οποιεςδιποτε άλλεσ προςεγγίςεισ που ζχουν ςυμφωνθκεί (για
παράδειγμα, είναι δυνατό να οργανωκοφν ςυνεντεφξεισ, ερευνθτικζσ
ομάδεσ και άλλα εργαλεία ζρευνασ, απλά βεβαιωκείτε ότι ζχετε
χρόνο να το πραγματοποιιςετε!)

Τρίτον: ςυνεχίςτε

Ο/οι μακθτισ/-ζσ παρουςιάηει-ουν μια προτεινόμενθ απάντθςθ ςτισ
επιλεγμζνεσ ερωτιςεισ, με τθ βοικεια πλθροφοριϊν και (καλφτερα)
μιασ παρουςίαςθσ Power Point
Ο εκπαιδευτικόσ αναπτφςςει τθ ςυηιτθςθ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΛΩΣΘ/
ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ

Τζταρτον: Αναςκόπθςθ

ΜΕΤΑΦΟΑ ΣΤΘΝ ΡΑΞΘ

Κάκε μακθτισ πρζπει να ετοιμάςει ζνα ςφντομο κείμενο προςωπικοφ
ςυμπεράςματοσ

Σε αυτιν τθ δραςτθριότθτα οι μακθτζσ καλοφνται να ανταποκρικοφν
ςτθ ςυηιτθςθ που ζγινε και να δείξουν τι ζμακαν κατά τθ διάρκεια
τθσ ςυηιτθςθσ και εάν θ απάντθςθ ςτθν ερϊτθςθ κρίνεται
ικανοποιθτικι ι όχι

Το περιεχόμενο αυτοφ του κειμζνου κα πρζπει να βαςίηεται ςε όςα
ζχουν μάκει και κατανοιςει για το κζμα. Ο εκπαιδευτικόσ είναι
ελεφκεροσ να προχωριςει ςε ζνα ςφντομο ςυμπζραςμα
ςυνοψίηοντασ τα κείμενα που ζγραψαν οι μακθτζσ.
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ΑΡΟΚΤΘΣΘ
ΕΝΝΟΛΩΝ
ΔΕΞΛΟΤΘΤΩΝ

ΒΑΣΛΚΩΝ Διαφορζσ ςχετικά με τθν πνευματικότθτα και τθ κρθςκευτικότθτα.
&
Τι ςχετίηεται με τισ κρθςκευτικζσ εκφράςεισ.
Κοινωνικζσ δεξιότθτεσ ϊςτε να μποροφν να παραμείνουν
ςυνδεδεμζνοι με τουσ μακθτζσ που δείχνουν ανοιχτά τισ
διαφοροποιιςεισ τουσ.
Κοινωνικζσ δεξιότθτεσ ενςυναίςκθςθσ.

ΑΣΚΘΣΘ 12
ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΡΕΔΛΟ

Ανκρωπιςτικζσ Σπουδζσ

ΕΡΛΡΕΔΟ ΔΥΣΚΟΛΛΑΣ

Μεςαίο

ΘΛΛΚΛΑ
ΜΑΚΘΤΩΝ 16-19 ετϊν
(ςτουσ
οποίουσ
απευκφνεται θ άςκθςθ)
ΔΛΑΚΕΛΑ

Ρερίπου 4 ϊρεσ (ςυν δφο/τρεισ ϊρεσ προςωπικισ ι ομαδικισ
ζρευνασ)

ΣΚΟΡΟΣ ΚΑΛ ΣΤΟΧΟΛ

Στόχοσ αυτισ τθσ άςκθςθσ είναι να προκαλζςει αντιπαράκεςθ
κρθςκευτικϊν ιδεϊν που προζρχονται από τθν προςωπικι
εκπαίδευςθ των μακθτϊν.
Οι ανκρωπολόγοι προςπάκθςαν να εξθγιςουν τθν προζλευςθ τθσ
πίςτθσ ςε υπερφυςικζσ οντότθτεσ, ζνα ερϊτθμα που τζκθκε ξανά από
τουσ πιο πρόςφατουσ γνωςτικοφσ επιςτιμονεσ τθσ κρθςκείασ που
υποςτθρίηουν ότι τζτοιου είδουσ πιςτεφω μποροφν να εξθγθκοφν
από τα ευριματα τθσ γνωςτικισ και εξελικτικισ επιςτιμθσ.
Οι περιςςότερεσ κεωρίεσ τθσ κρθςκείασ λαμβάνουν τθν πίςτθ ωσ
κεντρικό ςτοιχείο ςτισ επεξθγθματικζσ τουσ προςπάκειεσ. Θ πίςτθ
ιταν ζνα εξζχον κζμα ςτθν ανκρωπολογία τθσ κρθςκείασ από τον
Τάιλορ ζωσ τον Ντιρκζμ, τον Ζβενσ Ρρίτςαρντ μζχρι τον Τζρνερ και ςε
πιο πρόςφατουσ χρόνουσ τουσ όντνεϊ Νίνταμ και Κλίφορντ Γκζρτσ.
Για παράδειγμα, ο Εμίλ Ντιρκζμ , ςτο βιβλίο του, Στοιχειϊδεισ
μορφζσ τθσ κρθςκευτικισ ηωισ, ορίηει τθ κρθςκεία ωσ «ζνα
ενοποιθμζνο ςφςτθμα πεποικιςεων και πρακτικϊν που ςχετίηονται
με ιερά πράγματα... τα οποία ενϊνουν ςε μια ενιαία θκικι
κοινότθτα... όλουσ εκείνουσ που τισ τθροφν» (1912, ς.46). Άλλοι
ςυγγραφείσ βλζπουν τθ κρθςκεία ωσ ζκφραςθ τθσ κοςμολογικισ
τάξθσ που υπογραμμίηει και ςυντθρεί όλεσ τισ άλλεσ πτυχζσ τθσ
κοινωνίασ και του πολιτιςμοφ, κακιςτϊντασ εξαιρετικά ςθμαντικό για
τουσ ανκρωπολόγουσ να χαρτογραφιςουν ςωςτά το νόθμα και τθ
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ςυνοχι των πεποικιςεων πριν προςπακιςουν να κατανοιςουν τα
αποτελζςματα και τισ λειτουργίεσ τθσ κρθςκείασ.
Οι κρθςκευτικζσ πεποικιςεισ προζρχονται από διαφορετικζσ
προελεφςεισ: εκπαίδευςθ, πολιτιςμόσ, προςωπικι ζρευνα και
εμπειρίεσ, αλλά ςχετίηονται με τον κακοριςμό τθσ προςωπικισ
ταυτότθτασ των μακθτϊν.
Με αυτιν τθ δραςτθριότθτα κα προτείνουμε ςτουσ μακθτζσ να
κακοδθγθκοφν ςτθν ανακάλυψθ οικείων εννοιϊν (οι περιςςότερεσ
είναι κοινζσ ςτισ διάφορεσ κρθςκείεσ με κάποιεσ ιδιαιτερότθτεσ) και
να βοθκιςουμε τουσ μακθτζσ να ςκεφτοφν τι κοινζσ περιοχζσ ζχουν
όλεσ οι κρθςκείεσ.
Για να πραγματοποιθκεί αυτι θ άςκθςθ προτείνεται θ διερευνθτικι
προςζγγιςθ, δίνοντασ περικϊριο ςτθν προςωπικι ανάλυςθ των
μακθτϊν, με τθν προςωπικι τουσ ςυμβολι ι χωριςμζνουσ ςε
ομάδεσ.
Για να μάκετε περιςςότερα ςχετικά με τθ Διερευνθτικι μζκοδο
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1256067.pdf

ΡΟΕΤΟΛΜΑΣΛΑ
ΑΣΚΘΣΘΣ ΣΤΘΝ
(πριν το μάκθμα)

τρεισ ϊρεσ

ΤΘΣ Σχεδιαςμόσ του ςτόχου τθσ ςυηιτθςθσ με βάςθ τθ διερευνθτικι
ΤΑΞΘ μζκοδο.
Θ δραςτθριότθτα αυτι μπορεί να διοργανωκεί από τουσ κακθγθτζσ
Ανκρωπιςτικϊν μακθμάτων ι Κρθςκευτικϊν.
Οι εκπαιδευτικοί πρζπει να κακορίςουν τουσ μακθςιακοφσ ςτόχουσ
και προκειμζνου να το κάνουν αυτό πρζπει να οργανϊςουν μια
προπαραςκευαςτικι ςυηιτθςθ για τισ κρθςκείεσ. Με τθ βοικεια του
κεολόγου (αν υπάρχει) ι τθσ φιλοςοφίασ θ προκαταρκτικι
παρουςίαςθ βαςίηεται ςτο κρθςκευτικό φαινόμενο ςτον κόςμο
χρθςιμοποιϊντασ αυτιν τθν παρουςίαςθ (αν μπορεί να βοθκιςει).
Ρεριεχόμενα
Οι εκπαιδευτικοί παρουςιάηουν ζνα Power Point ςχετικά με τισ
κφριεσ ζννοιεσ που είναι κοινζσ ςε κάκε κρθςκεία (ι τισ πιο
δθμοφιλείσ κρθςκείεσ).
Ραράδειςοσ
Κόλαςθ
Ειςαγωγι των παιδιϊν ςτθν κοινότθτα (βάπτιςθ, Μπαρ Μιτςβάχ,
Σαμςάρα…)
Ρροςευχζσ
Άλλα…
Ραρακινιςτε τουσ μακθτζσ να δείξουν τι γνωρίηουν για τθν ζννοια
που παρουςιάηεται ςτθ κρθςκεία τουσ (εάν υπάρχει) ι για τισ άλλεσ
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κρθςκείεσ.
Στόχοσ αυτισ τθσ πρϊτθσ προπαραςκευαςτικισ δραςτθριότθτασ είναι
επίςθσ θ παρουςίαςθ τισ τρεισ λίςτεσ των ερωτιςεων δίνοντασ τθν
ευκαιρία να τισ ςυηθτιςουν.
Κατά τθ διαδικαςία ςχεδιαςμοφ τθσ διερευνθτικισ μεκόδου, οι
εκπαιδευτικοί κα πρζπει να εςτιάηουν ςτισ ικανότθτεσ των μακθτϊν.
Σε αυτι τθν περίπτωςθ, ο εκπαιδευτικόσ κα πρζπει να γνωρίηει το
υπόβακρο των μακθτϊν και τθν ικανότθτά τουσ να πραγματοποιοφν
τισ δραςτθριότθτεσ τθσ διερευνθτικισ μεκόδου. Αυτό είναι ςθμαντικό
γιατί κάκε μακθτισ κα περάςει από ςυγκεκριμζνεσ διαδικαςίεσ ςτθ
διαδικαςία διερεφνθςθσ και οι εκπαιδευτικοί πρζπει επίςθσ να
γνωρίηουν για τισ ικανότθτεσ των μακθτϊν ςτισ διαφορετικζσ τάξεισ
τουσ.
Είναι πολφ ςθμαντικό οι εκπαιδευτικοί να γνωρίηουν ότι αυτι θ
δραςτθριότθτα βαςίηεται ςτο Διαδίκτυο και οι μακθτζσ κα πρζπει να
τθροφν τισ εξισ προχποκζςεισ:
Επαλθκεφουν τα ευριματά τουσ
Αναλφουν τισ πθγζσ
Ερμθνεφουν τα περιεχόμενα
Επιλζγουν κριτικά τισ πλθροφορίεσ
Θκικι:
Οι εκπαιδευτικοί πρζπει να γνωρίηουν ότι θ ςυηιτθςθ για τισ
κρθςκείεσ είναι ζνα ευαίςκθτο κζμα.
Κα πρζπει να ςυςτιςουν ςτουσ μακθτζσ να μθν μπαίνουν ςε μια
ςυηιτθςθ με ευζξαπτθ και προκλθτικι διάκεςθ. Οι μακθτζσ κα
πρζπει να μάκουν πϊσ να προςαρμόηουν τον τρόπο ςκζψθσ τουσ και
ςτθ ςυνζχεια να κακορίςουν πϊσ να προςεγγίςουν καλφτερα τισ
καταςτάςεισ.
Οι ςυμμακθτζσ ενδζχεται να βρεκοφν παγιδευμζνοι ςε ζνα ςφνολο
αντικρουόμενων απαιτιςεων και να αιςκάνονται άβολα να
ςυηθτιςουν αυτά τα ηθτιματα
Οποιεςδιποτε μορφζσ επικετικισ ι προκλθτικισ και αςεβοφσ ςτάςθσ
δεν πρζπει να γίνονται δεκτζσ
ΟΓΑΝΩΣΘ

Οδθγίεσ:
Στο πρϊτο μζροσ τθσ δραςτθριότθτασ παρουςιάηονται οι ερωτιςεισ.

Ο εκπαιδευτικόσ ι οι μακθτζσ μποροφν να επιλζξουν μία ι
περιςςότερεσ ερωτιςεισ ανά λίςτα

128

Learning Manual

Αυτι θ δραςτθριότθτα χωρίηεται ςε τρεισ ομάδεσ ερωτιςεων:

Ρρϊτθ λίςτα ερωτιςεων .
Γιατί πιςτεφουμε ότι είμαςτε προοριςμζνοι για τθν Κόλαςθ ι τον
Ραράδειςο και ποιο είναι το νόθμα αυτϊν των εννοιϊν ςτισ διάφορεσ
κρθςκείεσ (δείχνοντασ ποια είναι κατά τθν ελεφκερθ γνϊμθ των
ςυηθτθτϊν θ αιτία αυτϊν των πιςτεφω);
Γιατί για όλεσ τισ κρθςκείεσ είναι τόςο ςθμαντικό να δθμιουργείται
τελετουργία μφθςθσ;
Ροια είναι θ ζννοια τθσ κοινότθτασ ςτισ διάφορεσ κρθςκείεσ;

Δεφτερθ λίςτα ερωτιςεων

Μπορεί μια κρθςκεία να μθν προβλζπει μια μετακανάτια ηωι;

Ροια είναι θ ανταμοιβι ςτισ κρθςκείεσ για μια καλι και ζντιμθ ηωι;

Υπάρχουν κρθςκείεσ που δεν προβλζπουν ςυγκεκριμζνθ ανταμοιβι
για τθν καλι ηωι;

Τρίτθ λίςτα ερωτιςεων

Τι είναι παρόμοιο και τι διαφορετικό ςτθν προοπτικι τθσ μζλλουςασ
ανταμοιβισ ςτισ κρθςκείεσ μου και ςε άλλεσ που γνωρίηω;

Τι κεωρϊ ότι δεν είναι πιςτευτό ςτισ πεποικιςεισ άλλων κρθςκειϊν
και γιατί;

Ροιεσ είναι οι βαςικζσ διαφορζσ μεταξφ των κρθςκειϊν μου και των
άλλων που γνωρίηω;

ΕΦΑΜΟΓΘ (βιμα
βιμα 2, βιμα 3...)

1, Θ Διερευνθτικι Μζκοδοσ βαςίηεται ςτα ακόλουκα βιματα

Κατανόθςθ του προβλιματοσ
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Σχεδιαςμόσ
Εκτζλεςθ ςχεδιαςμοφ
Αναςκόπθςθ και αναςτοχαςμόσ
Ρρϊτον: Κατανόθςθ
Ο κφριοσ ςτόχοσ τθσ δραςτθριότθτασ είναι να ειςαγάγει τουσ
εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ που πρζπει να εξθγθκοφν, να κακοριςτοφν
και να μοιραςτοφν
Το κζμα διερευνάται και ςυηθτείται και ορίηεται το μακθςιακό
περιβάλλον, επεξθγοφνται οι κανόνεσ και κακιερϊνεται θ θκικι
διάςταςθ τθσ ςυηιτθςθσ
Χαρτογράφθςθ
Μετά από μια ςφντομθ ειςαγωγι, που ζγινε από τον εκπαιδευτικό (ι
από περιςςότερουσ· μια διεπιςτθμονικι προςζγγιςθ είναι
ευπρόςδεκτθ) γίνεται εςτίαςθ ςτθν Ρολυπολιτιςμικότθτα και τισ
κρθςκείεσ
Ξεκινά ζνασ πρϊτοσ γφροσ ςυηιτθςθσ με επίκεντρο:
βαςικζσ διαφορζσ και βαςικζσ ομοιότθτεσ των κρθςκειϊν που
υπάρχουν ςτθν τάξθ (ι ςτισ πιο γνωςτζσ)
ποιεσ κρθςκείεσ υπάρχουν ςτθν τάξθ (ςφντομθ επιςκόπθςθ);
Ο εκπαιδευτικόσ/οι εκπαιδευτικοί γράφει-ουν ςε ζναν πίνακα κάποια
κοινά ςθμεία και κάποιεσ μθ κοινζσ απόψεισ
Δεφτερον: Σχεδιαςμόσ
Θ τάξθ μαηί με τον εκπαιδευτικό/τουσ εκπαιδευτικοφσ επιλζγουν τθ
λίςτα των ερωτιςεων που εμφανίηονται ςτον πίνακα (ςτθν προβολι
PP). Επιλζγεται θ λίςτα (ι μία ερϊτθςθ).
Θ επιλεγμζνθ λίςτα (ι ερϊτθςθ) γράφεται ςτον πίνακα
Για κάκε ερϊτθςθ ζνασ μακθτισ (ι μια ομάδα μακθτϊν) καλείται να
προετοιμάςει μια ςφντομθ παρουςίαςθ με ειςαγωγι του κζματοσ
που κα διεξαχκεί κατά τθν επόμενθ ςυνεδρία

Οι πλθροφορίεσ μποροφν να λθφκοφν απ’ το Διαδίκτυο ι με
οποιεςδιποτε άλλεσ προςεγγίςεισ που ζχουν ςυμφωνθκεί (για
παράδειγμα, είναι δυνατό να οργανϊςετε ςυνεντεφξεισ, ομάδεσ
εςτίαςθσ και άλλα εργαλεία ζρευνασ, απλά βεβαιωκείτε ότι ζχετε
χρόνο να τα πραγματοποιιςετε!).

Τρίτον: ςυνεχίςτε
Ο/οι μακθτισ/-ζσ παρουςιάηει-ουν μια προτεινόμενθ απάντθςθ ςτισ
επιλεγμζνεσ ερωτιςεισ, με τθ βοικεια πλθροφοριϊν και (καλφτερα)
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μιασ παρουςίαςθσ Power Point.
Ο εκπαιδευτικόσ αναπτφςςει τθ ςυηιτθςθ.
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΛΩΣΘ/
ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ

Τζταρτον: Αναςκόπθςθ

ΜΕΤΑΦΟΑ ΣΤΘΝ ΡΑΞΘ

Κάκε μακθτισ πρζπει να ετοιμάςει ζνα ςφντομο κείμενο προςωπικοφ
ςυμπεράςματοσ

Σε αυτιν τθ δραςτθριότθτα οι μακθτζσ καλοφνται να ανταποκρικοφν
ςτθ ςυηιτθςθ που ζγινε και να δείξουν τι ζμακαν κατά τθ διάρκεια
τθσ ςυηιτθςθσ και εάν θ απάντθςθ ςτθν ερϊτθςθ κρίνεται
ικανοποιθτικι ι όχι.

Το περιεχόμενο αυτοφ του κειμζνου κα πρζπει να βαςίηεται ςε όςα
ζχουν μάκει και κατανοιςει για το κζμα. Ο εκπαιδευτικόσ είναι
ελεφκεροσ να προχωριςει ςε ζνα ςφντομο ςυμπζραςμα
ςυνοψίηοντασ τα κείμενα που ζγραψαν οι μακθτζσ.
ΑΡΟΚΤΘΣΘ
ΕΝΝΟΛΩΝ
ΔΕΞΛΟΤΘΤΩΝ

ΒΑΣΛΚΩΝ Διαφορζσ ςχετικά με τθν πνευματικότθτα και τθ κρθςκευτικότθτα.
&
Τι ςχετίηεται με τισ κρθςκευτικζσ εκφράςεισ.
Κοινωνικζσ δεξιότθτεσ ϊςτε να μποροφν να παραμείνουν
ςυνδεδεμζνοι με τουσ μακθτζσ που δείχνουν ανοιχτά τισ
διαφοροποιιςεισ τουσ.
Κοινωνικζσ δεξιότθτεσ ενςυναίςκθςθσ.

ΑΣΚΘΣΘ 13
ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘ ΡΕΛΟΧΘ

Κλαςικζσ μελζτεσ

ΕΡΛΡΕΔΟ ΔΥΣΚΟΛΛΑΣ

Μζτριο

ΘΛΛΚΛΑΚΟ

ΦΑΣΜΑ 16-19 χρονϊν

ΜΑΚΘΤΩΝ (to whom the
exercise is addresses)

ΔΛΑΚΕΛΑ

Ρερίπου 6 ϊρεσ (και δφο/τρεισ ϊρεσ προςωπικισ ι ομαδικισ
ζρευνασ)
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ΣΚΟΡΟΣ ΚΑΛ ΣΤΟΧΟΛ

Αυτι θ άςκθςθ κα κακοδθγιςει τουσ μακθτζσ να ανακαλφψουν πϊσ
βλζπουν οι κφριεσ κρθςκείεσ τθ μετά κάνατον ηωι.

Πλεσ οι

πεποικιςεισ των μεγάλων κρθςκειϊν ςυμφωνοφν ςε μια κοινι ιδζα:
τα ανκρϊπινα όντα δεν περιορίηονται ςτθ ηωι τουσ και το πνεφμα
ζχει τισ ρίηεσ του ςτον κεϊκό κόςμο και κα επιςτρζψει εκεί.
Ρροερχόμενεσ από τισ πιο πρϊιμεσ μορφζσ πνευματικότθτασ, όλεσ οι
κρθςκείεσ δθμιουργοφν μια κοινι προοπτικι που δίνει ελπίδα ςτουσ
πιςτοφσ τουσ. Είναι θ απάντθςθ ςτθν υλιςτικι άποψθ που φωνάηει
ότι δεν υπάρχει μετά κάνατον ηωι, ότι ο κάνατοσ είναι το τζλοσ.
Σφμφωνα με τουσ ανκρωπολόγουσ από τον Homo sapiens (c. 30,000
b.c.e.)

πραγματοποιικθκαν τελετουργίεσ ταφισ και μποροφν να

κεωρθκοφν κρθςκευτικζσ. Το είδοσ του Νεάντερταλ, με παρόμοιο
τρόπο, τοποκετοφςε τροφι, πζτρινα εργαλεία και διακοςμθτικά
κοχφλια και οςτά ςτουσ τάφουσ με τον νεκρό, τουσ οποίουσ ςυχνά
κάλυπταν με μια κόκκινθ χρωςτικι ουςία. Ιταν μετά τθν πεποίκθςθ
ότι τα μζλθ τθσ φυλισ που δεν ιταν πλζον μεταξφ των ηωντανϊν
χρειάηονταν τροφι, ροφχα και προςταςία για να ταξιδζψουν με
αςφάλεια ςε ζνα άλλο είδοσ φπαρξθσ πζρα από τον τάφο.Αυτι θ ιδζα
ενόσ ακάνατου μζρουσ του ανκρϊπου είναι ακόμα πολφ ιςχυρι ςτθν
Christianity, Islam, και Judaism ωσ ψυχι, θ ίδια θ ουςία του
μεμονωμζνου ατόμου που πρζπει να απαντιςει για τισ επίγειεσ
πράξεισ του, καλζσ ι κακζσ. Άλλεσ κρθςκείεσ όπωσ ο Λνδουιςμόσ
αντιλαμβάνονται αυτι τθν πνευματικι ουςία ωσ το κείο μζροσ ενόσ
ηωντανοφ όντοσ, το άτμαν, το οποίο είναι αιϊνιο και επιδιϊκει να
ενωκεί με τθν Συμπαντικι Ψυχι, ι το Brahman. Buddhism διδάςκει
ότι ζνα άτομο δεν είναι παρά ζνασ παροδικόσ ςυνδυαςμόσ των πζντε
ςυςςωματωμάτων (skandhas) - φλθ, αίςκθςθ, αντίλθψθ, προδιάκεςθ
και ςυνείδθςθ - και δεν ζχει μόνιμθ ψυχι.

Μεταξφ των πιο

αςκοφμενων κρθςκειϊν, ο Βουδιςμόσ απλϊσ δεν επικεντρϊνεται ςε
μια αιϊνια μεταφυςικι πτυχι τθσ ανκρϊπινθσ προςωπικότθτασ. Για
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τισ υπόλοιπεσ κφριεσ πεποικιςεισ, αφοφ το πνεφμα φφγει από το
ςϊμα, προχωρά ςε μια άλλθ φπαρξθ. Μερικζσ κρθςκείεσ βαςίηονται
ςτθν ιδζα ότι θ ψυχι (το αιϊνιο μζροσ των ανκρϊπων) είναι
δεςμευμζνθ ςε ζναν παράδειςο ι ςε μια κόλαςθ. Άλλοι πιςτεφουν
ότι μπορεί να επιτφχει μια αναγζννθςθ ςε άλλο φυςικό ςϊμα ι
μπορεί να ςυγχωνευκεί με το Κείο ςε μια αιϊνια ενότθτα.
παραδοςιακόσ

Χριςτιανιςμόσ,

το

Λςλάμ

και

ο

Ο

Λουδαϊςμόσ

οραματίηονται τθν ανάςταςθ ενόσ πνευματικοφ ςϊματοσ ςε μια
ςτιγμι τθσ τελικισ κρίςθσ, αλλά γενικά μιλϊντασ, θ ψυχι ζχει
μεγαλφτερθ αξία και ςκοπό από το φυςικό ςϊμα ςτο οποίο
κατοικοφςε ενϊ βριςκόταν ςε Earth.
Με αυτιν τθν άςκθςθ οι μακθτζσ κα μποροφν να ςυηθτιςουν τθν
προςωπικι τουσ άποψθ για τθ μετά κάνατον ηωι και να μοιραςτοφν
πότε και αν προζρχεται από τισ κρθςκευτικζσ τουσ πεποικιςεισ . Κα
είναι ςε κζςθ να γνωρίηουν καλφτερα τθν ιδζα των κρθςκειϊν του
άλλου για τθ Μετά κάνατον ηωι και να ςυηθτοφν και να κατανοοφν
καλφτερα επίςθσ τισ υλιςτικζσ και αγνωςτικιςτικζσ κζςεισ.
Για να γίνει αυτό θ άςκθςθ κα προτείνει τθν διερευνθτικι
προςζγγιςθ (IN), δίνοντασ το λόγο ςτθν προςωπικι ανάλυςθ των
μακθτϊν, με τθν προςωπικι τουσ ςυμβολι ι χωριςμζνουσ ςε
ομάδεσ.Μάκετε περιςςότερα ςχετικά με τθ μζκοδο ζρευνασ
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1256067.pdf
ΡΟΕΤΟΛΜΑΣΛΑ ΑΣΚΘΣΘΣ Σχεδιαςμόσ του ςτόχου τθσ Αυτό υποτίκεται ότι κακοδθγείται από
ΣΤΘΝ

ΤΑΞΘ

μάκθμα)

(πριν

το τουσ κακθγθτζσ Ανκρωπιςτικϊν ι Κρθςκευτικϊν. Οι δάςκαλοι πρζπει
να κακορίςουν τουσ μακθςιακοφσ ςτόχουσ και για να το κάνουν αυτό
πρζπει να οργανϊςουν μια προπαραςκευαςτικι ςυηιτθςθ για τισ
κρθςκείεσ. Με τθ βοικεια του δαςκάλου των κρθςκευτικϊν (αν

2 ϊρεσ2

υπάρχει) ι τθσ φιλοςοφίασ, θ προκαταρκτικι παρουςίαςθ βαςίηεται
ςτθ κρθςκευτικι ιδζα τθσ μετά κάνατον ηωισ ςτισ διάφορεσ
κρθςκείεσ χρθςιμοποιϊντασ αυτιν τθν παρουςίαςθ (αν μπορεί να
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βοθκιςει).
Ξεκινάμε
https://youtu.be/aB01BL0jVe8
Δείτε αυτό το βίντεο που βαςίηεται ςτθ δθμοφιλι τθλεοπτικι
εκπομπι μετά κάνατον ηωισ: Αν ο κάνατοσ είναι μόνο το τζλοσ, ποιο
είναι το νόθμα;
διαφορετικοί

Οι δάςκαλοι επαλθκεφουν αν υπάρχουν

κρθςκευόμενοι

ςτθν

τάξθ

και

αν

υπάρχουν

αγνωςτικιςτζσ ι άκεοι. Σε αυτι τθν περίπτωςθ δεν κα πρζπει να
αναγκαςτοφν να δείξουν τθν ιδζα τουσ εάν δεν αιςκάνονται άνετα να
το

κάνουν.

Αφοφ

επαλθκευτεί

ότι

υπάρχουν

μακθτζσ

με

διαφορετικζσ κρθςκείεσ, οι δάςκαλοι τουσ ηθτοφν να παρουςιάςουν
τθν ιδζα που ζχει θ κρθςκεία τουσ για τθ μετά κάνατον ηωι,
παρουςιάηοντασ ζνα PPT. Σε περίπτωςθ που το επικυμοφν, οι
δάςκαλοι μποροφν να παρουςιάςουν ζνα PPT ςχετικά με τθν ιδζα τθσ
μετά κάνατον ηωισ ςτισ πιο δθμοφιλείσ κρθςκείεσ. Οι δάςκαλοι
πρζπει να παρακινιςουν τουσ μακθτζσ να δείξουν τι γνωρίηουν για
τθν ζννοια που εκφράηεται ςτισ περιςςότερεσ κρθςκείεσ για τισ
κρθςκείεσ του άλλου.
Στόχοσ αυτισ τθσ πρϊτθσ προπαραςκευαςτικισ δραςτθριότθτασ είναι
επίςθσ θ παρουςίαςθ των τριϊν ερωτιςεων που δίνουν τθν ευκαιρία
να ςυηθτθκοφν.

Κατά τθ διαδικαςία ςχεδιαςμοφ τθσ μεκόδου

διερεφνθςθσ, οι δάςκαλοι κα πρζπει να εςτιάηουν ςτισ ικανότθτεσ
των μακθτϊν. Σε αυτι τθν περίπτωςθ, ο δάςκαλοσ κα πρζπει να
γνωρίηει το υπόβακρο των μακθτϊν και τθν ικανότθτά τουσ να
πραγματοποιοφν τισ δραςτθριότθτεσ ςτθ μζκοδο διερεφνθςθσ. Αυτό
είναι ςθμαντικό γιατί κάκε μακθτισ κα περάςει από ςυγκεκριμζνεσ
διαδικαςίεσ ςτθ διαδικαςία διερεφνθςθσ και οι δάςκαλοι πρζπει
επίςθσ να γνωρίηουν για τισ ικανότθτεσ των μακθτϊν ςτισ
διαφορετικζσ τάξεισ τουσ. Είναι πολφ ςθμαντικό οι δάςκαλοι να
γνωρίηουν ότι αυτι θ δραςτθριότθτα βαςίηεται ςτο Διαδίκτυο και οι
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μακθτζσ κα πρζπει να ζχουν τθν ικανότθτα να:Verify what they found

-

Αναλφςουν τισ πθγζσ

-

Ερμθνεφςουν το περιεχόμενο

-

Να επιλζξουν με κριτικι ςκζψθ τθν πλθροφορία

Θκικι:
Οι δάςκαλοι πρζπει να γνωρίηουν ότι θ ςυηιτθςθ για τισ κρθςκείεσ
είναι ζνα ευαίςκθτο κζμα.They should recommend the students not
entering a conversation with an exited and provocative mind set. The
students should learn how to adjust their way of thinking, and then
determine how best to approach the situations.
Οι μακθτζσ κα μποροφςαν να βρεκοφν παγιδευμζνοι ςε ζνα ςφνολο
αντικρουόμενων απαιτιςεων και να αιςκάνονται άβολα να
ςυηθτιςουν αυτά τα κζματα. Any forms of aggressively or provocative
and not respectful attitude are not to be admitted
ΟΓΑΝΩΣΘ

Οδθγίεσ:
Οι

ερωτιςεισ

παρουςιάηονται

ςτο

πρϊτο

μζροσ

τθσ

δραςτθριότθτασ.The teacher or the students can select one or more
questions per list
Αυτι θ δραςτθριότθτα χωρίηεται ςε τρεισ ομάδεσ ερωτιςεων:
Ρρϊτθ λίςτα ερωτιςεων.

-

Αυτό που φαντάηομαι μπορεί να είναι θ μετά κάνατον ηωι
(αν υπάρχει) ι αυτό που πιςτεφω φιλοςοφικά μπορεί να
οριςτεί το ςυναίςκθμα που κάνει τουσ ανκρϊπουσ να
πιςτεφουν ι να ελπίηουν ςε μια μετά κάνατον ηωι. Why the
people since the earliest civilizations define an Afterlife?
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-

Αυτό που νομίηω είναι θ πραγματικότθτα αυτοφ του
ςυναιςκιματοσ

Δεφτερθ λίςτα ερωτιςεων

Μπορεί μια κρθςκεία να μθν προβλζπει μια μετακανάτια ηωι;

Τι κεωρείται ςτισ κρθςκείεσ βραβείο για μια καλι και ζντιμθ ηωι.

Υπάρχουν κρθςκείεσ που δεν προβλζπουν ςυγκεκριμζνα βραβεία για
καλό;

Τρίτθ λίςτα ερωτιςεων

Υπάρχει μια φιλοςοφικι και υλιςτικι απάντθςθ που μπορεί να
αντικαταςτιςει μια κρθςκευτικι για τθ μετά κάνατον ηωι;

Είναι αλικεια ότι θ φανταςία μιασ μετακανάτιασ ηωισ κρθςκειϊν
διαφορετικι από τθ δικι ςασ, μπορεί να κεωρθκεί παράξενθ ι μθ
ρεαλιςτικι; Και αν ναι γιατί;

Είναι δυνατόν να ηεισ χωρίσ προοπτικι μιασ μετακανάτιασ ηωισ; Γιατί
όλεσ οι κρθςκείεσ προβλζπουν και ακάνατθ πλευρά των Ανκρϊπων;
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ΥΛΟΡΟΛΘΣΘ

(βιμα

βιμα 2, βιμα 3...)

1, Θ προςζγγιςθ τθσ ζρευνασ βαςίηεται ςτα ακόλουκα βιματα:


Κατανοιςτε το πρόβλθμα



Κάντε ζνα ςχζδιο



Εκτελζςτε το ςχζδιο



Κοιτάξτε πίςω και ςκεφτείτεFirst: Understand

Ο κφριοσ ςτόχοσ τθσ δραςτθριότθτασ είναι να ειςαγάγει τουσ
εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ που πρζπει να εξθγθκοφν, να κακοριςτοφν
και να μοιραςτοφν.
Το κζμα διερευνάται, ςυηθτείται και ορίηεται το μακθςιακό
περιβάλλον, επεξθγοφνται οι κανόνεσ και κακιερϊνεται θ θκικι
διάςταςθ τθσ ςυηιτθςθσ. Road-map
Μετά από μια ςφντομθ ειςαγωγι, που ζγινε από τον δάςκαλο (ι
περιςςότερεσ από μία, μια διεπιςτθμονικι προςζγγιςθ είναι
ευπρόςδεκτθ) επικεντρωκείτε ςτθν Ρολυπολιτιςμικότθτα και τισ
κρθςκείεσ.
Ξεκινά ζνασ πρϊτοσ γφροσ ςυηιτθςθσ με επίκεντρο:Main differences
and main similarities of the religions present in class (or better known)

-

ποιεσ κρθςκείεσ υπάρχουν ςτθν τάξθ (ςφντομθ επιςκόπθςθ)

The teacher(s) writes in a board some common points and some not
common visions
Δεφτερον: Σχζδιο
Θ τάξθ μαηί με τον/τθ δάςκαλο/α τουσ επιλζγουν τον γφρο τθσ
ερϊτθςθσ που εμφανίηεται ςτον πίνακα (ςτο PPT). Επιλζγεται θ λίςτα
(ι μία ερϊτθςθ).
Θ επιλεγμζνθ λίςτα (ι ερϊτθςθ) γράφεται ςτον πίνακα.
Για κάκε ερϊτθςθ ζνασ μακθτισ (ι μια ομάδα μακθτϊν) καλείται να
προετοιμάςει μια ςφντομθ παρουςίαςθ που ειςάγει το κζμα που κα
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διεξαχκεί κατά τθν επόμενθ ςυνεδρία.

Οι πλθροφορίεσ μποροφν να λθφκοφν ςτο Διαδίκτυο ι ςε
οποιεςδιποτε άλλεσ προςεγγίςεισ που ζχουν ςυμφωνθκεί (για
παράδειγμα, είναι δυνατό να οργανωκοφν ςυνεντεφξεισ, ομάδεσ
εςτίαςθσ και άλλα εργαλεία ζρευνασ, απλά βεβαιωκείτε ότι ζχετε
χρόνο να το κάνετε!) Τρίτον: ςυνεχίςτε

Ο/οι μακθτισ/-ζσ ειςάγει τθ δοκιμαςία μιασ απάντθςθσ ςτισ
επιλεγμζνεσ ερωτιςεισ, με τθ βοικεια πλθροφοριϊν και (καλφτερα)
μια παρουςίαςθ του PPT.
Ο δάςκαλοσ αναπτφςςει τθ ςυηιτθςθ.
ΑΝΑΚΟΛΝΩΣΘ/ΑΝΤΑΚΛΑΣ
Θ

Τζταρτον: κοιτάξτε πίςω
Σε αυτι τθ δραςτθριότθτα οι μακθτζσ καλοφνται να αντιδράςουν ςτθ
ςυηιτθςθ που ζγινε και να δείξουν τι ζμακαν κατά τθ διάρκεια τθσ
ςυηιτθςθσ και εάν θ απάντθςθ ςτθν ερϊτθςθ κρίνεται ικανοποιθτικι
ι όχι.

ΜΕΤΑΦΟΑ ΣΤΘΝ ΡΑΞΘ

Κάκε μακθτισ πρζπει να ετοιμάςει ζνα ςφντομο κείμενο με το
προςωπικό του ςυμπζραςμα.
Το περιεχόμενο αυτοφ του κειμζνου κα πρζπει να βαςίηεται ςε όςα
ζχουν μάκει και κατανοιςει για το κζμα. Ο δάςκαλοσ είναι
ελεφκεροσ

να

προχωριςει

ςε

ζνα

ςφντομο

ςυμπζραςμα

ςυνοψίηοντασ τα κείμενα που ζγραψαν οι μακθτζσ.
ΕΝΟΛΕΣ

ΚΛΕΛΔΛΑ

ΔΕΞΛΟΤΘΤΕΣ

& Διαφορζσ ςχετικά με τθν πνευματικότθτα και τισ κρθςκείεσ
Τι είναι ςχετικό ςτισ κρθςκευτικζσ εκφράςεισ
Ρροκοινωνικζσ δεξιότθτεσ για να μποροφν να παραμείνουν
διαςυνδεδεμζνοι με τουσ μακθτζσ που δείχνουν ανοιχτά τισ
διαφορζσ τουσ.
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Prosocial skills of empathy

ΑΣΚΘΣΘ 14
ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘ ΡΕΛΟΧΘ

Διακρθςκευτικό / Διαπολιτιςμικό

ΕΡΛΡΕΔΟ ΔΥΣΚΟΛΛΑΣ

Μζτριο

ΘΛΛΚΛΑΚΟ
ΜΑΚΘΤΩΝ

ΦΑΣΜΑ 13-18 χρονϊν
(ςτουσ

οποίουσ απευκφνεται θ
άςκθςθ)
ΔΛΑΚΕΛΑ

4 Μακιματα διάρκειασ 1 ϊρασ

ΣΚΟΡΟΣ ΚΑΛ ΣΤΟΧΟΛ

Αυτι θ ενότθτα δεν είναι μια ειςαγωγι ςτο Λςλάμ. Απευκφνεται ςε
εφιβουσ θλικίασ 13-18 ετϊν που ζχουν προθγουμζνωσ μυθκεί ςτο
Λςλάμ.
Θ ενότθτα ςτοχεφει να:


Οδθγιςτε τουσ μακθτζσ να αποκτιςουν μια πιο κριτικι
κατανόθςθ του ςφγχρονου Λςλάμ



Υποςτθρίξτε τουσ μακθτζσ να εξερευνιςουν το Λςλάμ ςε
διαφορετικά διεκνι πλαίςια



Ρροκαλζςτε τουσ μακθτζσ να αναγνωρίςουν και να
διερευνιςουν κριτικά ςτερεότυπα και προκαταλιψεισ που
ςχετίηονται με κρθςκευτικζσ πρακτικζσ



Αφξθςθ τθσ επίγνωςθσ των μακθτϊν για τθ ςθμαςία τθσ
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γλϊςςασ και τον αντίκτυπό τθσ ςτισ αντιλιψεισ, τισ ςτάςεισ,
τισ ενζργειεσ και τισ ςχζςεισ


Αυξιςτε τθν εκτίμθςθ των μακθτϊν για τθ ςθμαςία των
αξιϊν ςτθ κρθςκεία και ςυγκεκριμζνα, τθν αξία τθσ
ςεμνότθτασ ςτο Λςλάμ



Υποςτιριξθ

των

μακθτϊν,

μζςω

προςομοίωςθσ

και

κακοδθγοφμενθσ ζρευνασ, ϊςτε να κατανοιςουν και να
εμβακφνουν

ςτισ

διαφορετικζσ

κρθςκευτικζσ

και

μθ

κρθςκευτικζσ προοπτικζσ και δραςτθριότθτεσ
Δθμιουργιςτε τισ προφορικζσ γλωςςικζσ

και επικοινωνιακζσ

δεξιότθτεσ των μακθτϊν


Αναπτφξτε τισ δεξιότθτεσ κριτικισ ςκζψθσ των μακθτϊν και
προκαλζςτε τουσ να εξερευνιςουν τισ δικζσ τουσ κακϊσ και
άλλεσ προοπτικζσ



Αφξθςθ τθσ εξοικείωςθσ, κατανόθςθσ και ενςυναίςκθςθσ των
μακθτϊν με άτομα διαφορετικϊν πολιτιςτικϊν και/ι
κρθςκευτικϊν καταβολϊν



Recognise diversity within, and connections between,
different religions and religious practices, as well as the
importance of universal values

ΡΟΕΤΟΛΜΑΣΛΑ
ΑΣΚΘΣΘΣ

ΤΘΣ Αυτι θ ενότθτα εφαρμόηεται καλφτερα με μακθτζσ που ζχουν ιδθ

ΣΤΘΝ

ΤΑΞΘ ειςαχκεί ςτισ βαςικζσ διδαςκαλίεσ του Λςλάμ και που ζχουν μια

(πριν το μάκθμα)

βαςικι κατανόθςθ των ιερϊν πθγϊν, των λατρευτικϊν πρακτικϊν και
των μουςουλμανικϊν τρόπων ηωισ του Λςλάμ.

ΟΓΑΝΩΣΘ

All necessary materials are included in the links in the section below.
Teachers will need to prepare simulation cards for the Walk a Mile in
my Shoes activity (Lesson 4). These cards should ideally be in some
way connected to the context in which the unit is implemented.
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ΥΛΟΡΟΛΘΣΘ

(βιμα

βιμα 2, βιμα 3...)

1, Ρρϊτο Μάκθμα: Οι λζξεισ ζχουν ςθμαςία
Βαςικό περιεχόμενο:


Βροχι ςκζψθσ: τι πιςτεφουμε ότι γνωρίηουμε ιδθ για το
Λςλάμ και τουσ Μουςουλμάνουσ; (Ο δάςκαλοσ πρζπει να το
φωτογραφίςει ζτςι ϊςτε να μπορεί να επιςτρζψει ςτο
τελευταίο μάκθμα.)



Ειςαγωγι ςτο βίντεο («Ο μουςουλμάνοσ ςτο αεροπλάνο»): ο
δάςκαλοσ πρζπει να προςδιορίςει βαςικοφσ τομείσ ςτουσ
οποίουσ πρζπει να επικεντρωκοφν οι μακθτζσ (π.χ. δικζσ τουσ
υποκζςεισ, ςτερεότυπα, τροφι για ςκζψθ κ.λπ.).

Δείτε και μάκετε: «Ο μουςουλμάνοσ ςτο αεροπλάνο» (15:58).


Δθμοςίευςθ ςυηιτθςθσ ςτθν τάξθ ςε βίντεο.



• Οι μακθτζσ ςυμπλθρϊνουν τον νοθτικό χάρτθ ςε ςχζςθ με
τθν ερϊτθςθ: τι γνωρίηω τϊρα για το Λςλάμ και τουσ
Μουςουλμάνουσ;

Βαςικοί πόροι: TEDxMileHighWomen, Amal Kassir, «Ο μουςουλμάνοσ
ςτο

αεροπλάνο»

(https://www.youtube.com/watch?v=UIAm1g_Vgn0)
Στρατθγικζσ διδαςκαλίασ και μάκθςθσ: ςυηιτθςθ ςτθν τάξθ.
Δεφτερο μάκθμα: Το ηιτθμα τθσ ςεμνότθτασ
Βαςικό περιεχόμενο:


Τι είναι ςεμνότθτα; (Σκεφτείτε ςε ηευγάρια και μοιραςτείτε
τισ ςκζψεισ ςασ).



Διερεφνθςθ

οριςμϊν

τθσ

ςεμνότθτασ

(κοςμικισ

και

κρθςκευτικισ).


Ραρουςίαςθ PowerPoint: ο ιςλαμικόσ κϊδικασ ςεμνότθτασ
(«haya»).
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Μελζτθ περίπτωςθσ: Halima Aden, πρϊθν ςοφπερ μοντζλο
(«Γιατί τα παρατάω»: https://www.bbc.com/news/stories55653029) ι Βίντεο True Tube, «Το Hijab κι Εγϊ»
(https://www.truetube.co.uk/film/hijab-me).



Ενότθτα Ερωτιςεων και Απαντιςεων (ι φφλλο εργαςίασ)
μετά τθν ανάγνωςθ τθσ μελζτθσ περίπτωςθσ.



Δθμιουργία αφίςασ με πλθροφορίεσ για ομαδικι εργαςία
(τίτλοσ: Γνωρίηατε; για παροχι πλθροφοριϊν ςχετικά με τον
κϊδικα

ςεμνότθτασ,

που

απευκφνεται

ςτθ

ςχολικι

κοινότθτα.)
Βαςικοί

Πόροι:

https://guides.library.cornell.edu/IslamWomen/DressCode

(very

helpful for teacher information.); PowerPoint presentation; case
study: Halima Aden BBC article (https://www.bbc.com/news/stories55653029); True Tube video (https://www.truetube.co.uk/film/hijabme).
Στρατθγικζσ διδαςκαλίασ και μάκθςθσ: T-P-S; Εξιγθςθ δαςκάλου.
μελζτθ περίπτωςθσ, ερωτιςεισ και απαντιςεισ, μετά τθ μελζτθ
περίπτωςθσ (ι ςυμπλιρωςθ του φφλλου εργαςίασ). Δθμιουργία
ενθμερωτικισ αφίςασ.
Τρίτο Μάκθμα: Μια διεκνισ κοινότθτα πίςτθσ
Βαςικό περιεχόμενο:


Το Λςλάμ ςτθν Λρλανδία: ςτατιςτικά από το Census 2016.
Μελζτθ περίπτωςθσ 1: θ περίπτωςθ τθσ Lisa Smith. Μελζτθ
περίπτωςθσ 2: οι Μουςουλμάνεσ Αδελφζσ τθσ Eire· αφίςα για
το Λςλαμικό Ρολιτιςτικό Κζντρο τθσ Λρλανδίασ.



To Λςλάμ ςτθ Σαουδικι Αραβία: Ζκκεςθ του CNN για το Χατη
(hajj).

(https://www.youtube.com/watch?v=0m03pCXxpKo);

αρχείο γεγονότων για τθ κρθςκεία ςτθ Σαουδικι Αραβία (
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ίςωσ

προςαρμοςμζνο

ςτο:

https://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/04/12/5-factsabout-religion-in-saudi-arabia/); εικόνα τθσ ςθμαίασ τθσ
Σαουδικισ Αραβίασ. Μελζτθ περίπτωςθσ: Jamal Khashoggi
(https://www.bbc.com/news/world-europe-45812399).


Tο Λςλάμ ςτο Ρακιςτάν: μελζτθ περίπτωςθσ: Malala Yousafzai
(μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε αποςπάςματα από τθ
ςυνζντευξι του David Letterman ςτο Netflix: David Letterman
Presents); Σθμαία και Χάρτθσ του Ρακιςτάν; αρχείο
γεγονότων ςχετικά με το νόμο τθσ
προςαρμοςμζνο

από

το

BBC

Σαρία (πικανό

Religions

«Sharia»:

https://www.bbc.co.uk/religion/religions/islam/beliefs/sharia
_1.shtml); μελζτθ περίπτωςθσ: Οι Ταλιμπάν ςτο Ρακιςτάν
(ίςωσ προςαρμοςμζνο από το ρεπορτάη του BBC, «Ροιοι είναι
οι Ταλιμπάν»: https://www.bbc.com/news/world-south-asia11451718).


Το Λςλάμ ςτθν Τουρκία: Τουρκικι ςθμαία; ςφαίρα; μελζτθ
περίπτωςθσ: αλλαγι ςτάςθσ απζναντι ςτο Λςλάμ («Ζρευνα
λζει ότι οι Τοφρκοι φοιτθτζσ αντιςτζκονται όλο και
περιςςότερο

ςτθ

κρθςκεία»,

The

Guardian:

https://www.theguardian.com/world/2020/apr/29/turkishstudents-increasingly-resisting-religion-study-suggests);
μελζτθ περίπτωςθσ: κοςμικότθτα ςτθν Τουρκία (θ περίπτωςθ
του

Fazil

Say:

https://www.secularism.org.uk/news/2015/10/turkishmusician-fazl-say-awarded-2015-international-secularismprize).


Το Λςλάμ ςτισ ΘΡΑ: προφορικό ποίθμα, «Στο τραπζηι»
(https://www.youtube.com/watch?v=Xo3mYCF_MsA); article,
‘Islamophobia in the U.S. did not start with Trump…’
(https://dornsife.usc.edu/news/stories/3154/president-
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trump-perpetuate-long-history-of-islamophobia-in-usa/); True
Tube

video,

‘Remembering

9/11’

(https://www.truetube.co.uk/list?search=9/11&page=1);
αρχείο γεγονότων: Το Λςλάμ ςτθν Αμερικι (προςαρμοςμζνο
από:
https://www.pbs.org/opb/historydetectives/feature/islam-inamerica/).

Βαςικοί Πόροι:


Κζντρο εκμάκθςθσ 1: Το Λςλάμ ςτθν Λρλανδία



Κζντρο εκμάκθςθσ 2: Το Λςλάμ ςτθ Σαουδικι Αραβία



Κζντρο εκμάκθςθσ 3: Το Λςλάμ ςτο Ρακιςτάν



Κζντρο εκμάκθςθσ 4: Το Λςλάμ ςτθν Τουκία



Κζντρο εκμάκθςθσ 5: Το Λςλάμ ςτισ ΘΡΑ


Στρατθγικζσ διδαςκαλίασ και μάκθςθσ: κζντρα μάκθςθσ (5); ομαδικι
δουλειά; διδαςκαλία από ομοτίμουσ (παρουςιάςεισ), αναςτοχαςμόσ.
Τζταρτο Μάκθμα: Walk a Mile in My Shoes
Βαςικό περιεχόμενο:


Ρροοπτικζσ για το Λςλάμ μζςω καρτϊν προςομοίωςθσ (5-7).



Ρικανζσ προοπτικζσ:
o

Ο Δάςκαλοσ ι Διευκυντισ ςε μουςουλμανικό ςχολείο
(π.χ. The Muslim National School, Clonskeagh)

o

Γυναίκα ιμάμθ (e.g. Sherin Khankan, Δανία)

o

Μουςουλμάνοσ

ακτιβιςτισ

ανκρωπίνων

δικαιωμάτων (π.χ. νικθτισ του βραβείου Νόμπελ
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Ειρινθσ, Tawakkol Karman)
o

Μζλοσ ι θγζτθσ των Ταλιμπάν

o

Δυτικόσ μαχθτισ του Isis

o

Μουςουλμάνοσ ειρθνιςτισ (π.χ. Mohamad ElBaradei)

o

Μζλοσ μιασ αντιμουςουλμανικισ ομάδασ μίςουσ (π.χ.
Σταματιςτε τον εξιςλαμιςμό τθσ Αμερικισ)

o

Ο Μουςουλμάνοσ οχίνγκια



Συηιτθςθ για το παιχνίδι προςομοίωςθσ.



Ολοκλιρωςθ του KWL chart.

Βαςικοί Πόροι: Λςτοςελίδα ειδιςεων του ΟΘΕ για τθν προςφυγικι
κρίςθ των οχίνγκια (https://news.un.org/en/focus/rohingya-refugeecrisis); Muslim Education Board (https://mpeb.ie/); ςυνζντευξθ με τθν
Sherin Khankan (https://www.youtube.com/watch?v=10Ix50yJAzs); θ
περίπτωςθ τθσ Shamima Begum; άρκρο για δζκα μουςουλμάνουσ
ακτιβιςτζσ

τθσ

ειρινθσ

(https://www.globalcitizen.org/en/content/10-peace-loving-muslimsto-be-thankful-for/); Ζκκεςθ Αντι-Δυςφιμθςθσ τθσ League, ςχετικά με
τθν ομάδα μίςουσ «Σταματιςτε τον Λςλαμιςμό τθσ Αμερικισ».
(https://www.adl.org/sites/default/files/documents/assets/pdf/civilrights/stop-islamization-of-america-2013-1-11-v1.pdf).
Στρατθγικζσ διδαςκαλίασ και μάκθςθσ: παιχνίδι προςομοίωςθσ (με
κάρτεσ); Διάγραμμα KWL, ςυηιτθςθ ςτθν τάξθ.
Μετά τθν ολοκλιρωςθ αυτισ τθσ ενότθτασ, οι δάςκαλοι μποροφν να
ηθτιςουν από τουσ μακθτζσ να ςκεφτοφν τα ακόλουκα βαςικά
ερωτιματα:
Ροια είναι τα πιο ςθμαντικά πράγματα που ζχω μάκει από αυτι τθν
ενότθτα;
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Τι ξζρω τϊρα που δεν ιξερα πριν;
Τι κα κάνω τϊρα που δεν κα είχα κάνει πριν;
ΜΕΤΑΦΟΑ ΣΤΘΝ ΡΑΞΘ
ΑΡΟΚΤΘΜΕΝΕΣ ΕΝΝΟΛΕΣ Διαπολιτιςμικι κατανόθςθ
& ΔΕΞΛΟΤΘΤΕΣ

Δεξιότθτεσ κριτικισ ςκζψθσ
Λιψθ προοπτικισ, ενςυναίςκθςθ
Αναγνωρίηοντασ τα ςτερεότυπα και τον αντίκτυπό τουσ
Δεξιότθτεσ προφορικισ επικοινωνίασ

ΑΣΚΘΣΘ 15
ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘ ΡΕΛΟΧΘ

Διακρθςκευτικό / Διαπολιτιςμικό

ΕΡΛΡΕΔΟ ΔΥΣΚΟΛΛΑΣ

Μζτριο

ΘΛΛΚΛΑΚΟ
ΜΑΚΘΤΩΝ

ΦΑΣΜΑ 13-18 χρονϊν
(ςτουσ

οποίουσ απευκφνεται θ
άςκθςθ)
ΔΛΑΚΕΛΑ

Διαδραςτικι

θμζρα

εργαςτθρίου

διάρκειασ

4-5

ωρϊν

(ςυμπεριλαμβανομζνων των διαλειμμάτων)
ι
4-5 ξεχωριςτζσ τάξεισ
ΣΚΟΡΟΣ ΚΑΛ ΣΤΟΧΟΛ

Στόχοσ αυτοφ του εργαςτθρίου είναι να διευκολφνει τθν ανάπτυξθ
τθσ διαπολιτιςμικισ ςυνείδθςθσ και τθσ εκτίμθςθσ των μακθτϊν για
τον

διαπολιτιςμικό

καλλιτεχνικζσ

διάλογο

αναπαραςτάςεισ

διερευνϊντασ
τθσ

μια

ςειρά

διαπολιτιςμικότθτασ.

από
Το

εργαςτιριο είναι εμπνευςμζνο από τισ ακόλουκεσ εκδθλϊςεισ των
Θνωμζνων Εκνϊν: Διεκνισ Θμζρα για τθν Εξάλειψθ των Φυλετικϊν
Διακρίςεων (21 Μαρτίου), Ραγκόςμια Θμζρα για τθν Ρολιτιςτικι
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Ροικιλομορφία για τον Διάλογο και τθν Ανάπτυξθ (21 Μαϊου) και
Διεκνισ Θμζρα Ανοχισ (16 Νοεμβρίου). Με τθν ολοκλιρωςθ αυτοφ
του εργαςτθρίου, οι εκπαιδευόμενοι κα πρζπει να είναι ςε κζςθ να:


Σκεφτείτε κριτικά για τθν ζννοια του πολιτιςμοφ, τθσ
«διαπολιτιςμικότθτασ» και τθσ «διαπολιτιςμικισ επίγνωςθσ»



Επίδειξθ

κατανόθςθσ

τθσ

ζννοιασ

«διαπολιτιςμικόσ

διάλογοσ»


Ρροςδιορίςτε και εξθγιςτε μερικά από τα εμπόδια ςτο
διαπολιτιςμικό διάλογο και τθν κατανόθςθ



Εξερευνιςτε μια ςειρά από καλλιτεχνικζσ αναπαραςτάςεισ
τθσ διαπολιτιςμικότθτασ



Αςχολθκείτε

με

μια

διαπολιτιςμικι

καλλιτεχνικι

αναπαράςταςθ, διεξάγοντασ κάποια ζρευνα ςχετικά με το
υπόβακρο και τισ ιδζεσ του/των καλλιτζχνθ(ϊν)


Εξερευνιςτε

και

ςυηθτιςτε

πϊσ

αντιπροςωπεφονται

διαφορετικοί πολιτιςμοί ςτο διαπολιτιςμικό ζργο τζχνθσ και
πϊσ θ διαπολιτιςμικι ςυνάντθςθ και ζκφραςθ προωκεί νζεσ
μορφζσ ζκφραςθσ και νοιματοσ


Αναλογιςτείτε τθν αξία τθσ διαπολιτιςμικισ καλλιτεχνικισ
ζκφραςθσ

και τον ρόλο

που μπορεί να παίξει θ

διαπολιτιςμικι τζχνθ ςτθν προϊκθςθ του διαπολιτιςμικοφ
διαλόγου, τθσ κατανόθςθσ και τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ ςτθν
τοπικι τουσ κοινότθτα και ςτθν ευρφτερθ κοινωνία


Δθμιουργιςτε ζνα ζργο τζχνθσ – αφίςα, ποίθμα, τραγοφδι,
ζκκεςθ, ηωγραφικι, δραματικι παράςταςθ κ.λπ., που να
αφορά το κζμα τθσ διαπολιτιςμικότθτασ. Ππου μακθτζσ από
διαφορετικά πολιτιςτικά υπόβακρα εκπροςωποφνται ςτθν
ομάδα τάξθσ, ενκαρρφνονται να αντλιςουν από το δικό τουσ
πολιτιςμικό υπόβακρο.
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Ραρουςιάηουν το ζργο τουσ



Συηθτιςτε τα κζματα που ζχουν προκφψει ςτο ζργο τζχνθσ
των μακθτϊν



Αναλογιςτείτε τισ υποκζςεισ τουσ, τθ μάκθςθ και τθ
βακφτερθ κατανόθςθ ςχετικά με τθ διαπολιτιςμικότθτα



Σκεφτείτε πϊσ μποροφν να προωκιςουν τθ διαπολιτιςμικι
ζκφραςθ, το διάλογο και τθν κατανόθςθ ςτο ςχολείο τουσ.

ΟΓΑΝΩΣΘ

Τα υλικά περιλαμβάνονται ςτουσ ςυνδζςμουσ ςτθν παρακάτω
ενότθτα.

Συνιςτάται

τα

παραδείγματα

διαπολιτιςμικϊν

καλλιτεχνικϊν αναπαραςτάςεων να προζρχονται από τθ χϊρα όπου
υλοποιείται θ ενότθτα.
Οι δάςκαλοι κα πρζπει να παρζχουν υλικό ζργων τζχνθσ για τουσ
μακθτζσ (π.χ. ςτυλό, χαρτί, κόλλα, ψαλίδι, μαρκαδόρουσ, χρϊματα
για αφίςεσ, κ.λπ.). Οι μακθτζσ κα χρειαςτοφν επίςθσ πρόςβαςθ ςτο
Διαδίκτυο μζςω ςυςκευισ όπωσ tablet, φορθτό υπολογιςτι ι
smartphone.
ΥΛΟΡΟΛΘΣΘ

(βιμα

βιμα 2, βιμα 3...)

1, Οι μακθτζσ κα παρακολουκιςουν ζνα εργαςτιριο από τον/τθ
δάςκαλό/α τουσ, το οποίο κα χωριςτεί ςε τζςςερισ φάςεισ.
Στάδιο 1: Κατανόθςθ τθσ Διαπολιτιςμικότθτασ (1 ϊρα)
Ο δάςκαλοσ ξεκινάει το εργαςτιριο και εξθγεί το κζμα και τθ
ςθμαςία του. Με αυτόν τον τρόπο, ο/θ δάςκαλοσ/α μπορεί να
ςυνδζςει τθν εξιγθςι του με μια παρουςίαςθ ι ζνα αρχείο
γεγονότων για τθ Διεκνι Θμζρα για τθν Εξάλειψθ των Φυλετικϊν
Διακρίςεων (βλζπε: https://www.un.org/en/observances/end-racismday) ι Ραγκόςμια Θμζρα για τθν Ρολιτιςτικι Ροικιλομορφία για τον
Διάλογο

και

τθν

Ανάπτυξθ

(βλζπε:

https://www.un.org/en/observances/cultural-diversity-day) ι Διεκνισ
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Θμζρα Ανοχισ (https://www.un.org/en/observances/tolerance-day/).
Ο δάςκαλοσ κα χωρίςει τθν τάξθ ςε ομάδεσ των 4-5 ατόμων. Κάκε
ομάδα κα κλθκεί να ορίςει χρονομζτρθ, γραφζα και ρεπόρτερ. Πλα
τα μζλθ τθσ ομάδασ κα ςυμμετζχουν ςε όλεσ τισ εργαςίεσ. Σε κάκε
ομάδα δίνονται δφο κενά πρότυπα διαγραμμάτων αράχνθσ και ζνα
πρότυπο διαγράμματοσ Venn (θ λζξθ «διαπολιτιςμικότθτα» είναι
τυπωμζνθ ςε ζναν κφκλο, ο όροσ «διαπολιτιςμικι ευαιςκθτοποίθςθ»
εκτυπϊνεται ςτον άλλο).
1θ Εργαςία: ο δάςκαλοσ γράφει τθ λζξθ «Διαπολιτιςμικότθτα» ςτον
πίνακα, ςε παρουςίαςθ PowerPoint ι αφίςα. Δίνονται 5 λεπτά ςτισ
ομάδεσ για να ςυηθτιςουν τθν κατανόθςι τουσ για τον όρο
«διαπολιτιςμικότθτα», με τον διοριςμζνο γραμματζα να κρατά
ςθμειϊςεισ από τθ ςυηιτθςθ. Στθ ςυνζχεια, θ ομάδα ςυμπλθρϊνει το
πρϊτο πρότυπο διαγράμματοσ αράχνθσ, χαρακτθρίηοντάσ το
«διαπολιτιςμικότθτα».
2θ Εργαςία: ο δάςκαλοσ κα γράψει/εμφανίςει «διαπολιτιςμικι
ευαιςκθτοποίθςθ» και τα παραπάνω βιματα επαναλαμβάνονται
ζχοντασ κατά νου αυτι τθν ζννοια. Με τθν ολοκλιρωςθ του
δεφτερου διαγράμματοσ αράχνθσ, οι μακθτζσ ζχουν τθν ευκαιρία να
κάνουν ερωτιςεισ ι να εκφράςουν τυχόν ανθςυχίεσ.
3θ Εργαςία: Κάκε ομάδα κα ςυμπλθρϊςει τϊρα το διάγραμμα Venn,
χρθςιμοποιϊντασ τισ πλθροφορίεσ που ζχουν ιδθ καταγράψει ςτα
διαγράμματα αράχνθσ. Κα τουσ δοκοφν περίπου 5 λεπτά για να το
κάνουν. Μετά τθν ολοκλιρωςθ των διαγραμμάτων Venn, κάκε
ομάδα καλείται να επικεντρωκεί ςτο μεςαίο τμιμα. Οι μακθτζσ
ερωτϊνται:

«τι

εντοπίςατε

ωσ

κοινά

ςθμεία

μεταξφ

τθσ

διαπολιτιςμικότθτασ και τθσ διαπολιτιςμικισ ευαιςκθτοποίθςθσ;» Ο
ρεπόρτερ από κάκε ομάδα αναφζρει ςτθ ςυνζχεια τα ευριματα τθσ
ομάδασ τουσ ςτθν τάξθ.
4θ Εργαςία: Συηιτθςθ ςτθν τάξθ με κζμα «εμπόδια ςτθ
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διαπολιτιςμικότθτα και τθ διαπολιτιςμικι ευαιςκθτοποίθςθ».

Στάδιο

2:

Διερεφνθςθ

Καλλιτεχνικϊν

Αναπαραςτάςεων

Διαπολιτιςμικότθτασ (1 ϊρα)
Οι μακθτζσ πλζον χωρίηονται ςε νζεσ ομάδεσ (4-5 μακθτζσ) από τον
δάςκαλο. Αυτό γίνεται για να διαςφαλιςτεί ότι οι μακθτζσ
αντιμετωπίηουν όςο το δυνατόν περιςςότερεσ διαφορετικζσ οπτικζσ
γωνίεσ από ςυνομθλίκουσ κακϊσ και για να διαςφαλιςτεί ότι οι
μακθτζσ ζχουν τθν ευκαιρία να βιϊςουν διαφορετικοφσ ρόλουσ μζςα
ςτισ ομάδεσ τουσ. Σε κάκε ομάδα παρζχεται μια καλλιτεχνικι
αναπαράςταςθ τθσ διαπολιτιςμικότθτασ προσ εξερεφνθςθ. Κατόπιν,
τουσ ηθτείται να διεξάγουν μία ζρευνα ςχετικά με τον/τουσ
καλλιτζχνεσ

και

τθ

δουλειά

τουσ,

να

ςυηθτιςουν

πϊσ

εκπροςωποφνται διαφορετικοί πολιτιςμοί ςτο διαπολιτιςμικό ζργο
τζχνθσ. Αφοφ ςυηθτιςουν τον αντίκτυπο, που ζχει το ζργο τζχνθσ
μεμονωμζνα, κα ςκεφτοφν από κοινοφ το μινυμα και τθν αξία του
διαπολιτιςμικοφ ζργου τζχνθσ.
Οι ομάδεσ κα παρουςιάςουν και κα ςυηθτιςουν τα ευριματά τουσ
με τθν υπόλοιπθ τάξθ:
Ομάδα 1: ‘N17’ του Tolü Makay και RTÉ Concert Orchestra (διακζςιμο
ςτο: https://www.youtube.com/watch?v=k6sD1i3M0qY)


Ομάδα 2: Peter Praxmerer, ‘Languages of Peace’ (πλιρεσ
κείμενο

ποιιματοσ

διακζςιμο

ςτο:

https://centerforinterculturaldialogue.org/2013/10/27/langu
ages-of-peace-poem/)


Ομάδα 3: Felispeaks, ‘I Am the Heart That Will Warm Yours’
(ποίθμα

προφορικοφ

λόγου

διακζςιμο

ςτο:

https://www.youtube.com/watch?v=r371S7mVRno)


Ομάδα 4: Carl Milton’s poster, ‘Sydney’ (διακζςιμο ςτο:
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https://carlmilton.com/posters/)


Ομάδα 5: Amanda Gorman, ‘The Hill We Climb’ (πλιρεσ
κείμενο

και

βίντεο

διακζςιμα

ςτο:

https://www.cnbc.com/2021/01/20/amanda-gormansinaugural-poem-the-hill-we-climb-full-text.html)

Στάδιο 3: Σχεδιαςμόσ, Δθμιουργία, Συηιτθςθ (1 ϊρα)
Κατά τθ διάρκεια αυτισ τθσ φάςθσ του εργαςτθρίου, δίνεται ςτουσ
μακθτζσ θ ευκαιρία να ςχεδιάςουν και να δθμιουργιςουν το δικό
τουσ, ατομικό ζργο τζχνθσ διαπολιτιςμικισ καλλιτεχνικισ ζκφραςθσ.
Οι μακθτζσ μποροφν να επιλζξουν να ςχεδιάςουν και να
δθμιουργιςουν μια αφίςα, ζνα ποίθμα, ζναν πίνακα, ζνα τραγοφδι,
μια ςφντομθ δραματικι παράςταςθ. Οι μακθτζσ δθμιουργοφν και
προετοιμάηονται να παρουςιάςουν τθν εργαςία τουσ ςτθν τάξθ.
Στάδιο 4: Κοινι χριςθ, εκτζλεςθ, ςυηιτθςθ (1 ϊρα)
Οι ομάδεσ παρουςιάηουν εκ περιτροπισ τθ διαπολιτιςμικι
καλλιτεχνικι τουσ ζκφραςθ ςτθν τάξθ, ακολουκοφμενθ από ςχόλια
και ερωτιςεισ από τουσ ςυμμακθτζσ τουσ. Ακολουκεί ςυηιτθςθ ςε
όλθ τθν τάξθ για να εντοπιςτοφν τα κοινά κζματα που ζχουν
προκφψει από τισ καλλιτεχνικζσ δθμιουργίεσ των μακθτϊν. Οι
μακθτζσ

ενκαρρφνονται

να

αναλογιςτοφν

γιατί

προζκυψαν

ςυγκεκριμζνα κζματα και τι ζμακαν από τθν εμπειρία τουσ.
Στάδιο 5: Αναςτοχαηόμενοι/εσ τθ Διαπολιτιςμικότθτα και τθ
Διαπολιτιςμικι μου Επίγνωςθ (30 λεπτά)
Κατά τθν τελικι φάςθ του εργαςτθρίου, οι μακθτζσ κα κλθκοφν να
ολοκλθρϊςουν μια δραςτθριότθτα θμερολογίου. Οι μακθτζσ κα
καταγράψουν τρία ςθμεία ςτισ ακόλουκεσ επικεφαλίδεσ:
1) Τι ςκεφτόμουν για τθ διαπολιτιςμικότθτα και τθ διαπολιτιςμικι
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επίγνωςθ πριν.
2) Ρόςο διαπολιτιςμικά ενιμεροσ είμαι;
3) Τι μπορϊ να κάνω για να αποκτιςω μεγαλφτερθ διαπολιτιςμικι
ευαιςκθτοποίθςθ ςε προςωπικό επίπεδο;
Οι μακθτζσ καλοφνται να μοιραςτοφν μερικζσ από τισ απαντιςεισ
τουσ, αλλά είναι ελεφκεροι να αποφφγουν αυτό το ςτάδιο.
Οι μακθτζσ καλοφνται να καταςκευάςουν ςε ηευγάρια ζνα «Σχζδιο
Δράςθσ Διαπολιτιςμικισ Ευαιςκθτοποίθςθσ» για το ςχολείο τουσ. Το
ςχζδιο δράςθσ κα πρζπει να αποτελείται από τζςςερα βαςικά ςθμεία
δράςθσ που κα μποροφςαν να διευκολφνουν και να υποςτθρίξουν
περιςςότερο

τθ

διαπολιτιςμικότθτα

και

τθ

διαπολιτιςμικι

ευαιςκθτοποίθςθ ςτο ςχολείο τουσ.

ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ

Μετά τθν ολοκλιρωςθ αυτοφ του εργαςτθρίου, οι δάςκαλοι μποροφν
να ηθτιςουν από τουσ μακθτζσ να ςκεφτοφν βαςικά ερωτιματα:

Ροια είναι τα πιο ςθμαντικά μακιματα που πιρα από τθ ςυμμετοχι
μου ςε αυτό το εργαςτιριο;
Τι ξζρω τϊρα που δεν ιξερα πριν;
Τι παραπάνω κα ικελα να μάκω;
Τι κα κάνω τϊρα που δεν κα είχα κάνει πριν;

ΜΕΤΑΦΟΑ ΣΤΘΝ ΡΑΞΘ
ΑΡΟΚΤΘΜΕΝΕΣ ΕΝΝΟΛΕΣ Διαπολιτιςμικι κατανόθςθ
& ΔΕΞΛΟΤΘΤΕΣ

Δεξιότθτεσ κριτικισ ςκζψθσ
Λιψθ προοπτικισ, ενςυναίςκθςθ
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Ρροφορικζσ και γραπτζσ δεξιότθτεσ επικοινωνίασ
Δθμιουργικι ςκζψθ/δθμιουργικότθτα

ΑΣΚΘΣΘ 16
ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘ ΡΕΛΟΧΘ

ΔΛΑΡΟΛΛΤΛΣΜΛΚΘ ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑ

ΕΡΛΡΕΔΟ ΔΥΣΚΟΛΛΑΣ

Μζτριο

ΘΛΛΚΛΑΚΟ
ΜΑΚΘΤΩΝ

ΦΑΣΜΑ 14-18 χρονϊν
(ςτουσ

οποίουσ απευκφνεται θ
άςκθςθ)
ΔΛΑΚΕΛΑ

2 ϊρεσ

ΣΚΟΡΟΣ ΚΑΛ ΣΤΟΧΟΛ

Οι κφριοι μακθςιακοί ςτόχοι αυτισ τθσ δραςτθριότθτασ είναι:


Θ κατανόθςθ τθσ ζννοιασ του πολιτιςμοφ



Να ευαιςκθτοποιιςουμε τον δικό μασ πολιτιςμό και να
αναγνωρίςουμε τθν επιρροι του ςτισ ςυμπεριφορζσ και τισ
ςτάςεισ μασ.



Να κατανοιςουμε και να μάκουμε τα ζκιμα, τισ παραδόςεισ,
τισ κρθςκευτικζσ πεποικιςεισ, πρακτικζσ και άλλεσ πτυχζσ
που ςχετίηονται με τον πολιτιςμό ςε διάφορεσ χϊρεσ.



Να αυξθκεί θ ευαιςκθτοποίθςθ ςχετικά με τθν ανάγκθ
αποφυγισ ςτερεοτφπων.



Να μάκουμε πϊσ μακαίνεται και μεταδίδεται ο πολιτιςμόσ.



Να μάκουμε τθ ςθμαςία οριςμζνων πολιτιςμικϊν ςτοιχείων
ςτθν κακθμερινότθτά μασ.



Να αναλογιςτοφμε ποιοι είμαςτε και πϊσ ο πολιτιςμόσ
διαμορφϊνει αυτό που είμαςτε.
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ΡΟΕΤΟΛΜΑΣΛΑ ΑΚΣΘΣΘΣ Ειςαγωγι κεματικισ:
ΣΤΘΝ

ΤΑΞΘ

μάκθμα)

(πριν

το

Θ αφξθςθ τθσ διαπολιτιςμικισ μασ ευαιςκθτοποίθςθσ είναι μια
πρόκλθςθ που δεν τελειϊνει ποτζ. Κάκε διαπολιτιςμικι ςυνάντθςθ
μπορεί να κεωρθκεί ωσ μια περιπζτεια γεμάτθ προκλιςεισ και
ευκαιρίεσ. Ηοφμε ςε ζναν παγκόςμιο κόςμο, ςτον οποίο πρζπει να
αλλθλεπιδράςουμε και να εργαςτοφμε με ανκρϊπουσ από
διαφορετικι προζλευςθ και πολιτιςμικό υπόβακρο, οι οποίοι, ςε
πολλζσ περιπτϊςεισ, δεν μοιράηονται τα ίδια πολιτιςμικά πρότυπα (οι
κρθςκευτικζσ πεποικιςεισ είναι ζνα πολιτιςμικό πρότυπο). Το
γεγονόσ τθσ μθ γνϊςθσ ι μθ επίγνωςθσ των πολιτιςμικϊν προτφπων
των άλλων μπορεί να οδθγιςει ςε παρεξθγιςεισ και ςε ςτερεότυπα.
Θ ζννοια του πολιτιςμοφ μπορεί να ςκιαγραφθκεί μζςω τθσ
αναλογίασ του παγόβουνου του Hall. Το 1976, ο Edward T. Hall
ανζπτυξε αυτιν τθν αναλογία, προκειμζνου να εξθγιςει ότι οι
πολιτιςμοί μποροφν να απεικονιςτοφν ωσ παγόβουνο: μόνο ζνα πολφ
μικρό τμιμα του παγόβουνου μπορεί να δει πάνω από το νερό
(αρχιτεκτονικι, τζχνθ, μαγειρικι, ςτυλ ντυςίματοσ... ), και αυτό το
μζροσ είναι αυτό που ονομάηεται κορυφι του παγόβουνου. Αυτό το
τμιμα υποςτθρίηεται από ζνα πολφ μεγαλφτερο μζροσ του
παγόβουνου, το οποίο βρίςκεται κάτω από το νερό και, ωσ εκ τοφτου,
είναι αόρατο (νόρμεσ, αξίεσ, ζννοια χρόνου και χϊρου...) και πολφ
ιςχυρό.
Αυτι θ δραςτθριότθτα προςπακεί να επιςθμάνει ότι τα ορατά μζρθ
του πολιτιςμοφ είναι απλϊσ εκφράςεισ των αόρατων μερϊν και μασ
βοθκά

επίςθσ

να

ςκεφτοφμε

πόςο

ςθμαντικό

είναι

να

ανακαλφψουμε τι κρφβεται κάτω από τθν επιφάνεια, προκειμζνου να
αυξιςουμε τθ διαπολιτιςμικι μασ ςυνείδθςθ και να αποφφγουμε τα
ςτερεότυπα. Πταν δφο παγόβουνα ςυγκροφονται, το κάνουν ςτο
βυκό. Αν πάρουμε αυτι τθν αναλογία με 2 άτομα από δφο
διαφορετικά πολιτιςμικά υπόβακρα, κα ζχουμε τθν ίδια ςφγκρουςθ.
Επομζνωσ, γνωρίηοντασ ποια είναι τα πολιτιςτικά ςτοιχεία που
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τοποκετοφνται

κάτω

από

το

νερό, κα

μασ

βοθκιςει

να

κατανοιςουμε πϊσ λειτουργοφν οι διαπολιτιςμικζσ αλλθλεπιδράςεισ
και οι παρεξθγιςεισ.
ΟΓΑΝΩΣΘ

Για να πραγματοποιιςουμε αυτι τθ δραςτθριότθτα χρειαηόμαςτε τα
ακόλουκα υλικά:


Ζνα flipchart / μεγάλθ αφίςα ενόσ παγόβουνου / ενόσ
προβαλλόμενου παγόβουνου (βλ. παράρτθμα 1).



Post-its



Μαρκαδόροι



Λίςτα διαφορετικϊν πολιτιςτικϊν ςτοιχείων ι πτυχϊν (βλ.
παράρτθμα 2)

Ανάλογα με το μζγεκοσ τθσ ομάδασ, οι μακθτζσ μποροφν να
χωριςτοφν ςε διαφορετικζσ ομάδεσ (3-4 μακθτζσ ςε κακεμία).
ΥΛΟΡΟΛΘΣΘ

(βιμα

1,

βιμα 2, βιμα 3...)

1. Ραρουςιάηοντασ το μοντζλο του παγόβουνου

Ραρουςιάςτε τθν αναλογία του παγόβουνου ςτουσ μακθτζσ. Στθ
ςυνζχεια, χωρίςτε τουσ ςε διαφορετικζσ ομάδεσ (3-4 μακθτζσ ανά
ομάδα).
2. Ετοιμάςτε τα post-its
Ηθτιςτε από τουσ μακθτζσ να γράψουν ςτισ αναρτιςεισ τουσ τισ
διαφορετικζσ πολιτιςτικζσ πτυχζσ των ςτοιχείων από τθ λίςτα ςασ.
Κάκε ομάδα πρζπει να ζχει 1 post-it ανά αντικείμενο.
3. Το μοντζλο του παγόβουνου
Ηθτιςτε από τουσ μακθτζσ να ςκεφτοφν ποφ να βάλουν, ςτο
παγόβουνο, κακζνα από τα αντικείμενα. Ηθτιςτε τουσ να
προςπακιςουν να απαντιςουν ςτισ ακόλουκεσ ερωτιςεισ -( ενϊ το
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κάνουν αυτό, κα τοποκετιςουμε αυτό το αντικείμενο πάνω ι κάτω
από τθν επιφάνεια; Γιατί; Μπορείτε να ςκεφτείτε κάποιο παράδειγμα
αυτοφ του αντικειμζνου ςτθ δικι ςασ κουλτοφρα και ςε οποιαδιποτε
άλλθ;)
4.Αναςτοχαςμόσ
Τϊρα, είναι θ ςτιγμι να ςκεφτοφν από κοινοφ οι μακθτζσ. Ηθτιςτε
από κάκε ομάδα να «κολλιςει» τισ αναρτιςεισ τθσ ςτο μεγάλο
παγόβουνο που ζχει επικολλθκεί ι προβλθκεί ςτον τοίχο (ζνα προσ
ζνα αντικείμενο) και αφιςτε τθ ςυηιτθςθ να ξεκινιςει μεταξφ των
ομάδων, κάνοντασ δυνατά τισ ακόλουκεσ ερωτιςεισ:

-

Ροφ ζχετε τοποκετιςει το ςτοιχείο Χ?

-

Γιατί?

-

Μπορείτε να μοιραςτείτε τα παραδείγματα που ζχετε
ςκεφτεί;

-

Kάποια ςτοιχεία είναι δφςκολο να τοποκετθκοφν; Γιατί;

-

Αφοφ ακοφςετε τισ άλλεσ ομάδεσ, κζλει κάποιοσ από εςάσ να
επικολλιςει το post-it ςασ ςε οποιοδιποτε άλλο ςθμείο του
παγόβουνου;

ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ

Δείτε το 4ο μζροσ (αναςτοχαςτικό μζροσ τθσ δραςτθριότθτασ).

Αφοφ ολοκλθρϊςουμε τα 4 μζρθ τθσ δραςτθριότθτασ, ηθτιςτε από
τουσ μακθτζσ να ςυμμετάςχουν ςε μια τελικι ςυηιτθςθ:
1. Ιταν δφςκολο να τοποκετιςετε κάποια αντικείμενα; Ροια
απ’ όλα? Γιατί;
2. Μπορείτε

να

ςκεφτείτε

άλλα

αντικείμενα

που

κα

τοποκετθκοφν πάνω και κάτω από τθν επιφάνεια; (2-3
αντικείμενα ανά ομάδα)
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3. Τι μασ διδάςκει θ αναλογία του παγόβουνου?
4. Τι μποροφμε να κάνουμε, ςε ατομικι βάςθ, για να
αυξιςουμε τθ διαπολιτιςμικι μασ ευαιςκθτοποίθςθ?
5. Τι μποροφμε να κάνουμε, ςε ςχολικό πλαίςιο, για να
αυξιςουμε τθν πολιτιςτικι ευαιςκθτοποίθςθ όλων και να
αποφφγουμε τα ςτερεότυπα;
ΜΕΤΑΦΟΑ ΣΤΘΝ ΡΑΞΘ

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ δραςτθριότθτασ, οι μακθτζσ κα κλθκοφν
να εργαςτοφν ςε ομάδεσ για να δθμιουργιςουν μια κατευκυντιρια
γραμμι ι ζναν δεκάλογο, προκειμζνου να ςυμβάλουν ςτθν εξάλειψθ
και τθν πρόλθψθ των ςτερεοτφπων και ςτθν αφξθςθ τθσ
διαπολιτιςμικισ ευαιςκθτοποίθςθσ. Κα τουσ ηθτθκεί να το κάνουν
πράξθ και να εξθγιςουν τον τρόπο με τον οποίο κα το κάνουν.

ΑΡΟΚΤΘΜΕΝΕΣ ΕΝΝΟΛΕΣ 
& ΔΕΞΛΟΤΘΤΕΣ



Οι μακθτζσ κα κατανοιςουν τθν ζννοια του πολιτιςμοφ.
Οι μακθτζσ κα ςυνειδθτοποιιςουν τθ δικι τουσ κουλτοφρα και
κα αναγνωρίςουν τθν επιρροι τθσ ςυμπεριφοράσ και τθσ ςτάςθσ
τουσ.



Οι μακθτζσ κα μάκουν και κα κατανοιςουν τα ζκιμα, τισ
κρθςκείεσ, τισ παραδόςεισ, τισ πρακτικζσ και τα κζματα ςε
διαφορετικζσ χϊρεσ.



Οι μακθτζσ κα μποροφν να ςυηθτοφν για διαφορετικοφσ
πολιτιςμοφσ αποφεφγοντασ τα ςτερεότυπα ι να κάνουν
επικριτικζσ δθλϊςεισ.



Οι μακθτζσ κα αναπτφξουν τισ ικανότθτζσ τουσ ςτθν κριτικι
ςκζψθ και ςτθν επικοινωνία με διαφορετικοφσ πολιτιςμοφσ.

ΑΣΚΘΣΘ 17
ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘ ΡΕΛΟΧΘ

ΑΝΚΩΡΛΝΑ ΔΛΚΑΛΩΜΑΤΑ
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ΣΤΟΧΟΛ ΒΛΩΣΛΜΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ
ΡΑΛΔΛΚΘ ΕΓΑΣΛΑ
ΕΡΛΡΕΔΟ ΔΥΣΚΟΛΛΑΣ
ΘΛΛΚΛΑΚΟ
ΜΑΚΘΤΩΝ

Μζτριο

ΦΑΣΜΑ 15-18 χρονϊν
(ςτουσ

οποίουσ απευκφνεται θ
άςκθςθ)
ΔΛΑΚΕΛΑ

5 ϊρεσ

ΣΚΟΡΟΣ ΚΑΛ ΣΤΟΧΟΛ

Ο κφριοσ ςκοπόσ αυτισ τθσ δραςτθριότθτασ είναι να αναλφςει τθν
Ραιδικι Εργαςία από τθν άποψθ των Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων και
τθ ςχζςθ τθσ με τουσ Στόχουσ Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ.
Θ προτεινόμενθ δραςτθριότθτα ζχει ςτόχο να προβλθματίςει ςχετικά
με τισ ςυνκικεσ τθσ χϊρασ καταγωγισ των ανκρϊπων που είναι
ςιμερα γείτονζσ μασ. Δεν ζχουμε γνϊςθ για τον πολιτιςμό και τθν
τρζχουςα κατάςταςθ τθσ χϊρασ καταγωγισ τουσ. Δεδομζνου ότι
ηοφμε ςε ζναν παγκοςμιοποιθμζνο κόςμο και είμαςτε όλοι
ςυνδεδεμζνοι, είναι ςθμαντικό να εκπαιδεφςουμε τουσ μακθτζσ μασ
να μάκουν για διαφορετικά πολιτιςμικά πλαίςια. Θ δραςτθριότθτα
που προτείνεται παρακάτω δίνει τθν ευκαιρία να αναρωτθκοφμε και
να προβλθματιςτοφμε για τον πολυπολιτιςμικό Άλλο, ποια είναι
εκείνα τα πολιτιςτικά ςτοιχεία (ςυμπεριλαμβανομζνθσ φυςικά τθσ
κρθςκείασ) που αποτελοφν μζροσ τθσ ηωισ του νζου μασ φίλου; Γιατί
τόςοι πολλοί άνκρωποι, που είναι τόςο διαφορετικοί από εμάσ,
ριςκάρουν τθ ηωι τουσ για να ζρκουν να ηιςουν εδϊ;
Αυτι θ ζρευνα και ςτθ ςυνζχεια ο προβλθματιςμόσ κα βοθκιςει τουσ
μακθτζσ μασ να αρχίςουν να αναπτφςςουν ενςυναίςκθςθ προσ τον
πολυπολιτιςμικό Άλλο, κακϊσ και να αρχίςουν να κατανοοφν τθν
ταχεία αλλαγι τθσ διαφορετικότθτασ ςτισ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ. Αυτό το
πρϊτο βιμα κα βοθκιςει ςτθ διαμόρφωςθ και τθν αλλαγι, και

158

Learning Manual

ελπίηουμε να καταρρίψει τα ςτερεότυπα και τισ προκαταλιψεισ, που
εξαπλϊνονται ραγδαία μζςω των μζςων μαηικισ ενθμζρωςθσ και των
μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ.
Οι Αναπτυξιακοί Στόχοι και θ Ατηζντα 2030 ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςτα
προγράμματα ςπουδϊν τθσ ιςπανικισ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ.
Ο ςτόχοσ είναι ευκυγραμμιςμζνοσ με τισ νζεσ ευρωπαϊκζσ
κατευκφνςεισ, προκειμζνου να μειωκεί ο ρατςιςμόσ και οι πράξεισ
μιςαλλοδοξίασ που δυςτυχϊσ εξαπλϊνονται γριγορα ςτθν Ευρϊπθ.
Οι μακθτζσ μασ πρζπει να γνωρίηουν ποιεσ ιταν οι ςυνκικεσ των
φίλων τουσ ςτισ χϊρεσ καταγωγισ τουσ και πϊσ θ κουλτοφρα και οι
πεποικιςεισ τουσ είναι εξίςου ζγκυρεσ και ςθμαντικζσ με τισ δικζσ
μασ.
ΡΟΕΤΟΛΜΑΣΛΑ
ΑΣΚΘΣΘΣ

ΣΤΘΝ

(πριν το μάκθμα)

ΤΘΣ Ειςαγωγι κεματικισ:
ΤΑΞΘ

Στον 21ο αιϊνα υπάρχουν μεγάλεσ ανιςότθτεσ ςτον κόςμο. Αυτό
ςθμαίνει ότι εκατομμφρια παιδιά αναγκάηονται να κάνουν εργαςία
που μπορεί να τουσ προκαλζςει ςωματικι και ψυχολογικι βλάβθ.
Επιπλζον, κάνοντασ αυτι τθ δουλειά, τα δικαιϊματα των παιδιϊν,
όπωσ θ εκπαίδευςι τουσ και ςυνεπϊσ το μζλλον τουσ, τίκενται ςε
κίνδυνο. Για το λόγο αυτό, είναι κακικον όλων να ςυμβάλουν ςτθν
εξάλειψθ τθσ παιδικισ εργαςίασ, διότι «θ εξάλειψθ τθσ παιδικισ
εργαςίασ είναι πολφ μεγάλο εγχείρθμα για να το επιλφςει ζνα μζροσ
μόνο του. Οι χϊρεσ πρζπει να ενϊςουν τισ δυνάμεισ τουσ ςτο πνεφμα
του άρκρου 8 τθσ παγκοςμίωσ επικυρωμζνθσ ςφμβαςθσ (Child Labour
Convention ), για τισ χειρότερεσ μορφζσ παιδικισ εργαςίασ (No. 182).
(ILO, UNICEF, 2020)[1]
Υπό αυτι τθν ζννοια, ο SDG επιδιϊκει να «λάβει άμεςα και
αποτελεςματικά μζτρα για τθν εξάλειψθ τθσ καταναγκαςτικισ
εργαςίασ, τον τερματιςμό τθσ ςφγχρονθσ δουλείασ και τθσ εμπορίασ
ανκρϊπων και τθν εξαςφάλιςθ τθσ απαγόρευςθσ και εξάλειψθσ των
χειρότερων μορφϊν παιδικισ εργαςίασ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ
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ςτρατολόγθςθσ και χριςθσ παιδιϊν ςτρατιωτϊν, και ζωσ το 2025
επιδιϊκει να τερματίςει τθν παιδικι εργαςία ςε όλεσ τισ μορφζσ
τθσ». 87
[1] Ρθγι: OIT_UNICEF (2021). Child Labour. Global Estimates 2020,
Trends and the road forward
ΟΓΑΝΩΣΘ

Αυτι θ δραςτθριότθτα χωρίηεται ςε 3 μζρθ:
ΕΕΥΝΘΤΛΚΘ ΔΑΣΤΘΛΟΤΘΤΑ: Αυτό το πρϊτο μζροσ αποτελείται από
μια διερευνθτικι δραςτθριότθτα ςχετικά με τισ γνϊςεισ των μακθτϊν
για τα Ανκρϊπινα Δικαιϊματα, τθν Ραιδικι Εργαςία και τουσ Στόχουσ
Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ.
6.
Α. Οι μακθτζσ πρζπει να απαντιςουν ςε μερικζσ ερωτιςεισ που
ςχετίηονται με τα Ανκρϊπινα Δικαιϊματα, τθν Ατηζντα 2030 και τον
SDG.
B. Μόλισ γίνει αυτό, οι μακθτζσ πρζπει να παρακολουκιςουν μερικά
βίντεο ι/και φωτογραφίεσ (δείτε τον παρακάτω ςφνδεςμο) και να
απαντιςουν ςε οριςμζνεσ ερωτιςεισ.

ΕΕΥΝΘΤΛΚΘ ΔΑΣΤΘΛΟΤΘΤΑ ΚΑΛ ΤΕΚΜΘΛΩΣΘ:

Μόλισ ολοκλθρωκεί θ διερευνθτικι δραςτθριότθτα, οι μακθτζσ κα
πρζπει να κάνουν ζνα μικρό ερευνθτικό ζργο. Για να γίνει αυτό, κα
προτείνουμε οριςμζνεσ ερωτιςεισ που κα χωριςτοφν ςε διαφορετικά
τμιματα ι κζματα, ϊςτε να διευκολυνκεί θ ζρευνά τουσ, θ
τεκμθρίωςι

87

τουσ

και

ο

προβλθματιςμόσ

τουσ:

Ανκρϊπινα

Source: International Labour Organization en Relevant SDG Targets related to Child Labour (ilo.org)
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Δικαιϊματα, Δικαιϊματα των Ραιδιϊν, Ραιδικι Εργαςία, Ατηζντα
2030, Στόχοι Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ και τελικζσ ςκζψεισ. Οι μακθτζσ κα
ζχουν διαφορετικζσ πθγζσ πλθροφοριϊν, όπου κα μποροφν να βρουν
ποιοτικζσ πλθροφορίεσ για το κζμα. Ωςτόςο, οι μακθτζσ μποροφν να
ςυμβουλευτοφν και άλλεσ πθγζσ πλθροφοριϊν, προκειμζνου να
απαντιςουν ςτισ ερωτιςεισ.

ΔΑΣΤΘΛΟΤΘΤΑ ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΥ:

Αφοφ οι μακθτζσ ολοκλθρϊςουν τα 2 προθγοφμενα μζρθ, κα τουσ
ηθτθκεί να προβλθματιςτοφν και να απαντιςουν ςε οριςμζνεσ
τελικζσ ερωτιςεισ, οι οποίεσ κα τουσ βοθκιςουν να ςκεφτοφν κριτικά
τα κζματα πάνω ςτα οποία δοφλεψαν.
ΥΛΟΡΟΛΘΣΘ

(βιμα

1,

1. ΕΕΥΝΘΤΛΚΘ ΔΑΣΤΘΛΟΤΘΤΑ:

βιμα 2, βιμα 3...)
1.1.

Ραρακολουκιςτε διαφορετικά βίντεο για τθν Ραιδικι
Εργαςία και απαντιςτε ςτισ ερωτιςεισ:
a. Child

labour-

videos

(7

assets)

https://weshare.unicef.org/Package/2AMZIFHASH0F#
/SearchResult&ALID=2AMZIFHASH0F&VBID=2AMZVN
WSD73M

b. Child

labour-

Photos.

(7

assets)

(23

assets)

https://weshare.unicef.org/Package/2AMZIFHAR7HV

1.2.

Διερευνθτικζσ ερωτιςεισ:

Απαντιςτε ςτισ παρακάτω ερωτιςεισ πριν δείτε τα βίντεο και τισ
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φωτογραφίεσ:
a.

Τι είναι τα Ανκρϊπινα Δικαιϊματα; Υπιρχαν
για πάντα; Ρϊσ κα τα ορίηατε?

b.

Ζχετε ακοφςει για τθν Ατηζντα του 2030 και
τουσ Στόχουσ Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ; Ξζρετε
κάποιον από αυτοφσ; Σε ποιουσ απευκφνονται;

7.
1.3.

Απαντιςτε ςτισ παρακάτω ερωτιςεισ αφοφ δείτε τα
βίντεο και τισ φωτογραφίεσ:

a.

Τι είδουσ δουλειά κάνουν τα παιδιά

b.

Ρόςο χρονϊν πιςτεφεισ ότι είναι;

c.

Σε ποιεσ χϊρεσ πιςτεφετε ότι βρίςκονται; Ροια
είναι τα κφρια χαρακτθριςτικά αυτϊν των
χωρϊν;

d.

Ριςτεφετε ότι το γεγονόσ τθσ άςκθςθσ αυτϊν
των δραςτθριοτιτων επθρεάηει τθ ηωι τουσ
αυτι τθ ςτιγμι; Τι γίνεται με το μζλλον τουσ;

e.

Υπάρχει Ραιδικι Εργαςία ςτθ χϊρα ςασ; Σε
ποιουσ τομείσ ι βιομθχανίεσ;

f.

Γνωρίηετε κάποιο ίδρυμα ι νόμουσ που
αςχολοφνται με αυτά τα κζματα;

g.

Γνωρίηετε αν υπάρχει ςχζςθ μεταξφ τθσ
Ραιδικισ Εργαςίασ και του SDG;

h.

Ροια

είναι

θ

ςχζςθ

των

Ανκρωπίνων

Δικαιωμάτων και τθσ Ραιδικισ Εργαςίασ;
i.

Ρϊσ κα ορίηατε, με δικά ςασ λόγια, τθν Ραιδικι
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Εργαςία;
j.

Ριςτεφετε ότι όλα τα είδθ εργαςίασ που
κάνουν τα παιδιά μποροφν να κεωρθκοφν
Ραιδικι Εργαςία;

2. ΕΕΥΝΘΤΛΚΘ ΔΑΣΤΘΛΟΤΘΤΑ ΚΑΛ ΤΕΚΜΘΛΩΣΘ:
Ανκρϊπινα Δικαιϊματα


Τι ςθμαίνει θ ζννοια των «Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων».



Τι είναι θ Σφμβαςθ των Θνωμζνων Εκνϊν για τα Δικαιϊματα του
Ραιδιοφ; Τι αναφζρει το άρκρο 32, για τθν Ραιδικι Εργαςία;

Ρθγζσ:
1. Universal Declaration of Human Rights | United Nations
2. What

are

Human

Rights?

https://www.equalityhumanrights.com/en/humanrights/what-are-human-rights
3. The Convention on the Rights of the Child: The children’s
version | UNICEF

Θ Ραιδικι Εργαςία ςτον Κόςμο:
1. Τι είναι θ παιδικι εργαςία; Ορίςτε τθ ςφμφωνα με τθ Διεκνι
Οργάνωςθ Εργαςίασ (International Labour Organisation ILO).
2. Ρότε θ παγκόςμια θμζρα κατά τθσ παιδικισ εργαςίασ; Ροιοσ
είναι ο ςτόχοσ τθσ;
3. Ροια είναι θ ςθμερινι κατάςταςθ ςτον κόςμο όςον αφορά
τθν παιδικι εργαςία;
4. Ροια είναι θ ελάχιςτθ θλικία για να είναι αποδεκτι θ παιδικι
εργαςία; Λςχφει αυτι θ θλικία ςε όλο τον κόςμο; Από τι
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εξαρτάται;
5. Υπάρχουν διαφορζσ μεταξφ των φφλων ςτθν παιδικι
εργαςία;
6. Τι είδουσ εργαςία κάνουν τα παιδιά και ςε ποιουσ τομείσ τθσ
οικονομίασ είναι πιο πικανό να βρεκοφν τα παιδιά να
εργάηονται;
7. Ροιεσ είναι οι «χειρότερεσ μορφζσ παιδικισ εργαςίασ»;
Αναηθτιςτε τθ ςφμβαςθ C182 - Worst Forms of Child Labour
Convention, 1999 (No. 182).
8. Ρροςδιορίςτε και ςχολιάςτε οριςμζνεσ ειδιςεισ, που
δθμοςιεφονται ςτα διάφορα μζςα ενθμζρωςθσ, ςχετικά με
τισ «χειρότερεσ μορφζσ παιδικισ εργαςίασ». Γράψτε μια
ςφντομθ εξιγθςθ για το κακζνα (ςυμπεριλάβετε ζνα
ςτιγμιότυπο οκόνθσ των ειδιςεων ι/και τον ςφνδεςμο).
9. Θ παιδικι εργαςία υφίςταται μόνο ςτισ φτωχζσ χϊρεσ;
Αναηθτιςτε δεδομζνα και αρικμοφσ ςχετικά με τθν Ραιδικι
Εργαςία ςτισ ανεπτυγμζνεσ χϊρεσ. Υπάρχουν διαφορζσ, όςον
αφορά τθν Ραιδικι Εργαςία, μεταξφ αυτϊν των δφο τφπων
χωρϊν;
Ρθγζσ:
1. Background information on child labour and ILO (IPEC)
2. Child Labour. Global Estimates 2020, Trends and the road
forward.
https://www.unicef.org/dominicanrepublic/media/5106/file/R
eport%20Child%20Labour%20Global%20estimates%202020,%
20trends%20and%20the%20road%20forward%20%20PUBLICATION.pdf
3. Child Labour. Global Estimates 2020, Trends and the road
forward.

Executive

summary

en
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https://www.unicef.org/dominicanrepublic/media/5106/file/R
eport%20Child%20Labour%20Global%20estimates%202020,%
20trends%20and%20the%20road%20forward%20%20PUBLICATION.pdf y el informe completo en
4. Decent work for sustainable development. 2. Labour child.
https://www.ilo.org/global/topics/dw4sd/themes/childlabour/lang--en/index.htm
5. Decent work for sustainable development 7. Forced Labour.
https://www.ilo.org/global/topics/dw4sd/themes/forcedlabour/lang--es/index.htm
6. Decent work for sustainable development 9. Future of work. 9.
Future of Work (Decent work for sustainable development
(DW4SD) Resource Platform) (ilo.org)
7. ILO Convention No. 182 at a glance: An introduction to legally
prohibiting

hazardous

work

for

children.

https://www.ilo.org/ipec/Informationresources/WCMS_IPEC_
PUB_30296/lang--en/index.htm
8. C182 – Worst Forms of Child Labour Convention, 1999
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:1210
0:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312327:NO
9. C138

–

Minimum

Age

Convention,

1973

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:12100:0::NO::P
12100_INSTRUMENT_ID,P12100_LANG_CODE:312283,en:NO

Ατηζντα 2030 και Στόχοι Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ:
Ροια είναι θ ατηζντα 2030; Ρότε εγκρίκθκε; Ροιοσ είναι ο κφριοσ
ςτόχοσ τθσ; Ρϊσ κα επιτευχκεί;
1. Ρροςδιορίςτε τουσ ςτόχουσ του SDG, που ςχετίηονται με τθν
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Ραιδικι Εργαςία.
Ρθγζσ:
1. What is the 2030 Agenda? https://www.ie.edu/school-globalpublic-affairs/about/news/what-is-the-2030-agenda/
2. 5 things you need to know about the 2030 Agenda for Sustainable
Development.

https://undp.medium.com/5-things-you-need-to-

know-about-the-2030-agenda-for-sustainable-development380405b44e3c
3. Agenda

2030.

https://www.coe.int/en/web/programmes/un-

2030-agenda
4. The

SDGS

in

action.

https://www.undp.org/sustainable-

development-goals
5. Sustainable

Development

Goals.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainabledevelopment-goals/

1. ΔΑΣΤΘΛΟΤΘΤΑ ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΥ: Τι μποροφμε να κάνουμε;

1.1.

Ριςτεφετε ότι πρζπει να εξαλειφκοφν όλα τα είδθ
Ραιδικισ Εργαςίασ; Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι
ςασ.

1.2.

Τι μπορείτε να κάνετε, ςε ατομικό επίπεδο, για να
βοθκιςετε ςτθν εξάλειψθ τθσ Ραιδικισ Εργαςίασ ςτον
κόςμο;

1.3.

Ρϊσ μποροφμε να ςυνειςφζρουμε, από το ςχολείο
μασ,

ςτθν

εξάλειψθ

τθσ

Ραιδικισ

Εργαςίασ,

ακολουκϊντασ τισ κατευκυντιριεσ γραμμζσ του SDG;
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2. ΜΕΤΑΦΟΑ ΣΤΘΝ ΡΑΞΘ (δείτε παρακάτω)
ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ

Δείτε τθν 3θ δραςτθριότθτα (δραςτθριότθτα αναςτοχαςμοφ)

ΜΕΤΑΦΟΑ ΣΤΘΝ ΡΑΞΘ

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ δραςτθριότθτασ 3, οι μακθτζσ κα κλθκοφν
να εργαςτοφν ςε ομάδεσ για να δθμιουργιςουν μια κατευκυντιρια
γραμμι ι ζναν δεκάλογο, προκειμζνου να ςυμβάλουν ςτθν εξάλειψθ
και τθν πρόλθψθ τθσ Ραιδικισ Εργαςίασ ςτον κόςμο. Κα τουσ ηθτθκεί
να εξθγιςουν πϊσ κα το κάνουν πράξθ.

ΑΡΟΚΤΘΜΕΝΕΣ ΕΝΝΟΛΕΣ 

Οι μακθτζσ κα μάκουν για τα Ανκρϊπινα Δικαιϊματα και τουσ

& ΔΕΞΛΟΤΘΤΕΣ

Στόχουσ Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ.


Οι μακθτζσ κα κατανοιςουν τθν αλλθλεπίδραςθ μεταξφ τθσ
κεωρίασ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων, του νόμου και τθσ
πρακτικισ.



Απόκτθςθ γνϊςεων ςχετικά με ιςτορικζσ και ςφγχρονεσ
περιπτωςιολογικζσ

μελζτεσ

παραβίαςθσ

ανκρωπίνων

δικαιωμάτων, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ Ραιδικισ Εργαςίασ.


Λκανότθτα κριτικισ ςκζψθσ και επικοινωνίασ για τα ανκρϊπινα
δικαιϊματα.



Ευαιςκθςία ςτισ παραβιάςεισ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων ςε
όλο τον κόςμο.

Λκανότθτα διεξαγωγισ διεπιςτθμονικισ ζρευνασ για τα ανκρϊπινα
δικαιϊματα.

ΑΣΚΘΣΘ 18
ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘ
ΡΕΛΟΧΘ

8. Ενεργόσ ςυμμετοχι ςτα κοινά.: κατανόθςθ άλλων πολιτιςμϊν,
κρθςκειϊν και κοινωνικϊν-οικονομικϊν μειονοτιτων ςτθν κοινωνία
(άτομα διαφορετικϊν εκνικϊν καταβολϊν) με το πζραςμα των
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πνευματικϊν ςυνόρων.
9. Ρροϊκθςθ ςυηιτθςθσ και επιχειρθματολογίασ με τθν τοποκζτθςθ
κεμάτων ςε νομικό και δικαςτικό πλαίςιο.
10. Κατανόθςθ του ιςτορικοφ πλαιςίου των ιδεολογικϊν, πολιτικϊν και
κοινωνικοοικονομικϊν κρίςεων και πϊσ μπορεί να μετατραποφν ςε
προκατάλθψθ.
11. Βαςικι κατανόθςθ του νομικοφ και δικαςτικοφ ςυςτιματοσ, με
προςομοίωςθ μιασ δικαςτικισ ςυνεδρίασ ςε ζνα παιχνίδι.
ΕΡΛΡΕΔΟ

Χαμθλό (το ολλανδικό VMBO μετράει ωσ χαμθλότερο, προ-επαγγελματικό

ΔΥΣΚΟΛΛΑΣ

εκπαιδευτικό επίπεδο, μζροσ τθσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ).

ΘΛΛΚΛΑΚΟ ΦΑΣΜΑ 14-16 χρονϊν
ΜΑΚΘΤΩΝ (ςτουσ
οποίουσ
απευκφνεται

θ

άςκθςθ)
ΔΛΑΚΕΛΑ

Μιςι ι ολόκλθρθ μζρα (3,5 ι 7 ϊρεσ), ι 2 μιςζσ μζρεσ

ΣΚΟΡΟΣ

ΚΑΛ Κατανόθςθ μζςω τθσ (προκλθτικισ) αντίκεςθσ, απόκτθςθ ςεβαςμοφ για άλλουσ

ΣΤΟΧΟΛ

πολιτιςμοφσ και κρθςκείεσ, προβλθματιςμόσ ςχετικά με τισ δικζσ ςασ
κοινωνικζσ, πολιτιςτικζσ και οικονομικζσ προκαταλιψεισ
Απόκτθςθ κατανόθςθσ (ι ανάπτυξθ ουδζτερθσ κζςθσ ζναντι) ιδεολογικϊν,
πολιτικϊν και κοινωνικοοικονομικϊν κρίςεων και αναγνϊριςθ τθσ διαφοράσ
μεταξφ γνϊμθσ και προκατάλθψθσ.

ΡΟΕΤΟΛΜΑΣΛΑ
ΑΣΚΘΣΘΣ
ΤΑΞΘ

ΣΤΘΝ ακόμθ και γενοκτονία που διαπράχκθκε από τθ χϊρα τουσ, τον πολιτιςμό, τθν

(πριν

μάκθμα)

Οι νζοι ςυχνά γνωρίηουν μόνο κατά το ιμιςυ (ι κακόλου) πικανά εγκλιματα και

το οικονομικι τάξθ ι τθ κρθςκεία τουσ ςτο παρελκόν ςτθ δικι τουσ κοινωνία, πόςο
μάλλον για πικανά εγκλιματα που διαπράχκθκαν αλλοφ (όπωσ ςε αφρικανικζσ,
αμερικανικζσ και αςιατικζσ αποικίεσ).
Κατά τθν προετοιμαςία των προςομοιωμζνων δικαςτικϊν ςυνεδριάςεων, οι
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μακθτζσ πρζπει να ςυλλζξουν ςτοιχεία και ενδείξεισ.
Κα προτείνουμε τισ ακόλουκεσ πθγζσ με επιρροι για τθν αναηιτθςι τουσ
ςχετικά με τισ ενζργειεσ των ευρωπαϊκϊν χωρϊν ςτισ αποικίεσ τουσ:
12. Eduardo Hughes Galeano Open Veins of Latin America: Five Centuries of
the Pillage of a Continent, 1997 (25th Anv. Ed.), ISBN 978-085345-990-3
13. Armstrong, Karen A History of God, From Abraham to the Present: the
4000 Year Quest for God.) ISBN 90-414-0776-6
14. Aslan, Reza No god but God. The Origins, Evolution, and Future of Islam)
ISBN 90-234-1753-4
Άλλεσ πθγζσ που είναι διακζςιμεσ ςτουσ μακθτζσ μποροφν εφκολα να βρεκοφν
ςτο διαδίκτυο και πικανότατα κα χρειαηόταν θ τεχνογνωςία του δαςκάλου για
να κακοδθγιςει τουσ μακθτζσ με παραγωγικζσ ενζργειεσ (ποιουσ όρουσ
αναηιτθςθσ να χρθςιμοποιιςουν και ποιεσ πθγζσ εκτόσ από τθ Wikipedia;)
ΟΓΑΝΩΣΘ

Ο/Θ δάςκαλοσ/α χωρίηει τουσ μακθτζσ τθσ τάξθσ ςτισ ακόλουκεσ ομάδεσ:
a. Oι Κατθγόροι ι οι Ειςαγγελείσ: 1 εκπρόςωποσ που εκπροςωπεί
οργανϊςεισ που αςκοφν κατθγορίεσ εναντίον των κατθγορουμζνων,
υποςτθριηόμενοσ από 2 άτομα για τθ ςυλλογι και τθν ανάλυςθ
δεδομζνων.
b. O Κατθγοροφμενοσ: 1 εκπρόςωποσ που εκπροςωπεί τουσ οργανιςμοφσ ι
τα κράτθ που αντιμετωπίηουν κατθγορίεσ, που υποςτθρίηεται από 2
άτομα για τθ ςυλλογι και τθν ανάλυςθ δεδομζνων.
c. Οι ζνορκοι: 3 άτομα που προςπακοφν να αποφαςίςουν ςχετικά με τισ
κατθγορίεσ και τα επιχειριματα υπζρ και κατά
d. Οι δικαςτζσ: 1 άτομο ωσ πρόεδροσ του δικαςτθρίου, με 2 βοθκοφσ να
ελζγχουν τα επιχειριματα και τα ςτοιχεία που παρζχονται και από τισ
δφο πλευρζσ. Ο δικαςτισ μπορεί να διακόψει τον ειςαγγελζα ι τθν
υπεράςπιςθ, για να διορκϊςει τα δεδομζνα και τα αποδεικτικά ςτοιχεία
που παρζχονται

169

Learning Manual

e. Τφποσ: 2 άτομα, που κα καλφψουν τθν υπόκεςθ αναφζρουν τισ
διαδικαςίεσ του δικαςτθρίου.
f.

Το Κοινό: οι άλλοι μακθτζσ τθσ τάξθσ, ςυμπεριλαμβανομζνου του
δαςκάλου: κα ςυηθτιςουν μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ δικαςτικισ
ςυνεδρίασ εάν θ δίκθ ιταν δίκαιθ και αν θ κρίςθ ιταν ςωςτι.

ΥΛΟΡΟΛΘΣΘ (βιμα Βιμα 1: Μάκετε ποια είναι θ επικρατοφςα κρθςκεία των μακθτϊν τθσ τάξθσ (ι
1, βιμα 2, βιμα των γονζων τουσ): αυτι κα είναι θ κρθςκεία που πρζπει να κατθγοριςετε για
3...)

εγκλιματα, ακόμα κι αν όλοι οι θκοποιοί κεωροφν εκ των προτζρων ότι θ
κατθγορία ευςτακεί!
Ανά τουσ αιϊνεσ ζχουν διαπραχκεί μεγάλα εγκλιματα και γενοκτονίεσ, ςτο
όνομα διαφόρων μεγάλων κρθςκειϊν, κάποιοι μπορεί να το κάνουν ακόμα και
ςιμερα, κάποιοι δεν χρθςιμοποίθςαν ποτζ καμία απολφτωσ βία…
Βιμα 2: προετοιμάςτε το δωμάτιο για να φιλοξενιςετε τισ διαφορετικζσ ομάδεσ,
όπωσ ορίηονται παραπάνω.
Βιμα 3: Οι ομάδεσ όπωσ ορίηονται παραπάνω κα πρζπει όλεσ (ανεξάρτθτεσ θ
μία από τθν άλλθ) να ςυμμετζχουν ςτθν ζρευνα.
Βιμα 4: Θ διαδικαςία διεξάγεται ςτο δικαςτιριο, όπωσ και ςτθν πραγματικι
ηωι. Οι ζνορκοι κα πρζπει να καταλιξουν ςε ετυμθγορία.
Βιμα 5: ο Τφποσ κα θγθκεί μιασ τελικισ ςυνεδρίαςθσ, ςτθν οποία όλεσ οι
ομάδεσ κα ςυμβάλουν ςτθν αξιολόγθςθ των διαδικαςιϊν τθσ δικαςτικισ
ςυνεδρίαςθσ και ςτθν ετυμθγορία του «λαοφ».

ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ

Βιμα 6 (πιο πάνω) είναι ςτθν πραγματικότθτα μια ςυνεδρία απολογιςμοφ και
προβλθματιςμοφ.
Ζνασ άλλοσ τρόποσ για να ενκαρρφνετε τον ενεργό προβλθματιςμό από τουσ
μακθτζσ είναι να αλλάηετε ρόλουσ και να κάνετε ξανά τθν ίδια δικαςτικι
ςυνεδρία με άλλουσ παίκτεσ που εκτελοφν τουσ ρόλου (εναλλαγι ρόλων): ζχει
διαφορά ςτθν εκτίμθςθ του προβλιματοσ από τον μακθτι και του κρίςθ όταν
εξετάηουν το ίδιο πρόβλθμα από άλλθ οπτικι γωνία;
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ΜΕΤΑΦΟΑ ΣΤΘΝ Οι μακθτζσ μποροφν να ςυηθτιςουν ςε ποια άλλα πλαίςια θ ζννοια τθσ
ΡΑΞΘ

δικαςτικισ

ςυνεδρίασ

κα

μποροφςε

επίςθσ

να

χρθςιμοποιθκεί

με

αποτελεςματικά μακθςιακά επιτεφγματα.
Υπόδειξθ: ςτθ γεωγραφία οι ρυπαίνοντεσ κα μποροφςαν να κατθγορθκοφν ςτα
δικαςτιρια για τθν πρόκλθςθ υπερκζρμανςθσ του πλανιτθ. Μπορεί να
υπάρχουν και άλλεσ δυνατότθτεσ…
ΑΡΟΚΤΘΜΕΝΕΣ
ΕΝΝΟΛΕΣ

Μποροφν να ενεργοποιθκοφν διάφορεσ βαςικζσ εννοιολογικζσ πτυχζσ, γνϊςεισ
& και ςχετικζσ δεξιότθτεσ:

ΔΕΞΛΟΤΘΤΕΣ

15. Ανάκτθςθ και ανάλυςθ πλθροφοριϊν
16. Ψθφιακζσ δεξιότθτεσ: αναηιτθςθ πλθροφοριϊν ςτο διαδίκτυο
17. Γενικζσ γνϊςεισ κρθςκείασ, ιςτορίασ, πολιτικισ, γεωγραφίασ
18. Γνϊςθ και κατανόθςθ των νομικϊν διαδικαςιϊν και των ρόλων των
παραγόντων ςε μια δικαςτικι διαδικαςία

ΑΣΚΘΣΘ 19
ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘ ΡΕΛΟΧΘ



Ενεργόσ ςυμμετοχι ςτα κοινά: κατανόθςθ άλλων πολιτιςμϊν,
κρθςκειϊν και κοινωνικϊν-οικονομικϊν μειονοτιτων ςτθν
κοινωνία (άτομα διαφορετικϊν εκνικϊν καταβολϊν) με το
πζραςμα των πνευματικϊν ςυνόρων.



Ρροϊκθςθ

τθσ

ςυηιτθςθσ

και

τθσ

επιχειρθματολογίασ

τοποκετϊντασ τα κζματα ςε θκικό και κοινωνικό πλαίςιο.


Κατανόθςθ του ιςτορικοφ πλαιςίου των ιδεολογικϊν και
κρθςκευτικϊν επιχειρθμάτων που βαςίηονται ςε κρίςεισ.



Βαςικι

κατανόθςθ

των

κρθςκευτικϊν

ςυςτθμάτων,

με

επιχειρθματολογία υπζρ αμφιλεγόμενων δθλϊςεων.

ΕΡΛΡΕΔΟ ΔΥΣΚΟΛΛΑΣ

Χαμθλό (Το ολλανδικό VMBO μετράει ωσ χαμθλότερο, προ-
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επαγγελματικό εκπαιδευτικό επίπεδο, μζροσ τθσ πρωτοβάκμιασ
εκπαίδευςθσ).
ΘΛΛΚΛΑΚΟ

ΦΑΣΜΑ 14-16 χρονϊν

ΜΑΚΘΤΩΝ
ΔΛΑΚΕΛΑ

Συηιτθςθ ανά διλωςθ 2 ϊρεσ.
Αρκεί να ςυηθτιςουμε δφο αμφιλεγόμενεσ δθλϊςεισ.

ΣΚΟΡΟΣ ΚΑΛ ΣΤΟΧΟΛ

Κατανόθςθ μζςω τθσ (προκλθτικισ) αντίκεςθσ, απόκτθςθ ςεβαςμοφ
για άλλουσ πολιτιςμοφσ και κρθςκείεσ, προβλθματιςμόσ για τισ δικζσ
του κοινωνικζσ, πολιτιςτικζσ και οικονομικζσ προκαταλιψεισ.
Απόκτθςθ κατανόθςθσ (ι ανάπτυξθ ουδζτερθσ κζςθσ ζναντι)
ιδεολογικϊν και κρθςκευτικϊν κρίςεων.

ΡΟΕΤΟΛΜΑΣΛΑ ΑΣΚΘΣΘΣ Κατά τθν προετοιμαςία των ςυηθτιςεων ςτθν τάξθ, οι μακθτζσ
ΣΤΘΝ

ΤΑΞΘ

μάκθμα)

(πριν

το πρζπει να ςυλλζξουν ςτοιχεία, τουλάχιςτον 1,5 μζρα ςτθ βιβλιοκικθ
ι να εργαςτοφν ςτο Διαδίκτυο για να βρουν και να ελζγξουν τισ
πθγζσ.
Μερικζσ γενικζσ πθγζσ μπορεί να βοθκιςουν ςτθν εξοικείωςθ με το
κζμα. Αυτά προορίηονται κυρίωσ για να παρουςιάςει ο δάςκαλοσ τθν
εργαςία ςτουσ μακθτζσ:


Eduardo Hughes Galeano Open Veins of Latin America: Five
Centuries of the Pillage of a Continent, 1997 (25th Anv. Ed.),
ISBN 978-085345-990-3



Armstrong, Karen A History of God, From Abraham to the
Present: the 4000 Year Quest for God.) ISBN 90-414-0776-6



Aslan, Reza No god but God. The Origins, Evolution, and
Future of Islam) ISBN 90-234-1753-4

Άλλεσ πθγζσ για τουσ μακθτζσ δίνονται με τισ ςυγκεκριμζνεσ
δθλϊςεισ, από τισ οποίεσ οι μακθτζσ κα πρζπει να επιλζξουν μία για
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να τθν υπεραςπιςτοφν, δείτε παρακάτω.
ΟΓΑΝΩΣΘ

Δφο ζωσ τζςςερισ μακθτζσ κα παρουςιάςουν τθ διλωςι τουσ ωσ
αλθκινι και επαλθκευμζνθ. Κα εξθγιςουν τα υποςτθρικτικά
επιχειριματα που βρικαν και κα υποςτθρίξουν γιατί οι πθγζσ τουσ
μποροφν να κεωρθκοφν αξιόπιςτεσ.
Οι άλλοι μακθτζσ ςτθν τάξθ κα αξιολογιςουν τα επιχειριματα και
τθν ποιότθτα των πθγϊν ςε μια γενικι ςυηιτθςθ.

ΥΛΟΡΟΛΘΣΘ (βιμα 1, βιμα Εργαςία: οι μακθτζσ εργάηονται ςε ομάδεσ των 3 ι 4 ατόμων.
2, βιμα 3...)

1) Οι μακθτζσ επιλζγουν μία από τισ παρακάτω δθλϊςεισ και
αναηθτοφν ςτοιχεία (διαδίκτυο ι οποιαδιποτε άλλθ πθγι). Γράφουν
τθν υπόκεςι τουσ υπζρ τθσ διλωςθσ και τθν παρουςιάηουν ςτθν
τάξθ, ενεργϊντασ ωσ δικαςτζσ. Μετά από κάκε ςυνεδρία θ τάξθ
ςυηθτά τισ δθλϊςεισ και τα επιχειριματα που παρουςιάηονται, πριν
ψθφίςει υπζρ ι κατά τθσ διλωςθσ. Σθμείωςθ: οι προτάςεισ γ), δ) και
ε) είναι αμοιβαία αντικρουόμενεσ: εάν θ μία κεωρείται αλθκισ, θ
άλλθ δεν μπορεί να είναι αλθκισ. Θ ετυμθγορία τθσ τάξθσ είναι
πάντα ςφμφωνθ με αυτό το τεκμιριο;
α) Σφμφωνα με πολλοφσ ανκρϊπουσ, ο Λνδουιςμόσ και ο Βουδιςμόσ
είναι προςβλθτικζσ κρθςκείεσ: τα ιερά τουσ βιβλία προβλζπουν ότι
μια μζρα ςτο μζλλον οι κρθςκείεσ τουσ κα καταλάβουν τθν εξουςία
ςε μεγάλεσ περιοχζσ τθσ Αςίασ και κα κακιερωκοφν ωσ παγκόςμια
δφναμθ. Μζχρι ςτιγμισ, τςακϊνονταν μόνο μεταξφ τουσ, οπότε δεν
είδαμε και δεν καταλάβαμε τον τελικό τουσ ςτόχο.
Λ. https://en.wikipedia.org/wiki/Religious_violence_in_India
ΛΛ. https://en.wikipedia.org/wiki/Buddhism_and_violence
β) Σε πολλζσ χϊρεσ, θ Κακολικι Εκκλθςία, οριςμζνοι ιερείσ και άλλο
εκκλθςιαςτικό

προςωπικό

κατθγοροφνται

για

ςεξουαλικι

κακοποίθςθ παιδιϊν.
I.

https://en.wikipedia.org/wiki/Catholic_Church_sexua
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l_abuse_cases
II.

https://nos.nl/artikel/2400433-330-000-slachtoffersvan-misbruik-binnen-franse-katholieke-kerk

III.

https://edition.cnn.com/2021/10/05/europe/francecatholic-church-abuse-report-intl/index.html

Α) Μερικοί άνκρωποι κεωροφν το Λςλάμ και τον Λουδαϊςμό ειρθνικζσ
κρθςκείεσ, αλλά κεωροφν τον Χριςτιανιςμό υπεφκυνο για πολλζσ
μορφζσ βίασ, όπωσ θ κατάκτθςθ τθσ Νότιασ Αμερικισ από χριςτιανικά
ζκνθ (Ρορτογαλία, Λςπανία) και θ Λερά Εξζταςθ των μαγιςςϊν και των
αιρετικϊν.
I.

https://en.wikipedia.org/wiki/Inquisition

II.

https://en.wikipedia.org/wiki/Forced_conversion

III.

https://en.wikipedia.org/wiki/Crusadeshttps://bible.o
rg/article/show-them-no-mercy-4-views-god-andcanaanite-genocide-cs-cowles-eugene-h-merrilldaniel-l-ga

IV.

https://www.pthu.nl/bijbelblog/2017/11/religie-alsbron-van-geweld/

β) Μερικοί άνκρωποι κεωροφν τον Χριςτιανιςμό και τον Λουδαϊςμό
ωσ ειρθνικζσ κρθςκείεσ, αλλά κεωροφν το Λςλάμ υπεφκυνο για
πολλζσ μορφζσ βίασ, όπωσ θ κατάκτθςθ τμθμάτων τθσ Ευρϊπθσ τον
6ο και 7ο αιϊνα, οι ςυγκροφςεισ και οι επικζςεισ από ςφγχρονεσ
ιςλαμικζσ ομάδεσ, για παράδειγμα το ISIS ι Daesh και Al Quaida.
V.

https://en.wikipedia.org/wiki/Early_Muslim_conquest
s

VI.

https://en.wikipedia.org/wiki/Islamic_State

VII.

https://en.wikipedia.org/wiki/Forced_conversion
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VIII.

https://theconversation.com/if-islamic-state-is-basedon-religion-why-is-it-so-violent-52070

α) Μερικοί περιςςότεροι άνκρωποι κεωροφν τον Χριςτιανιςμό και το
Λςλάμ ωσ ειρθνικζσ κρθςκείεσ, αλλά κεωροφν τον Λουδαϊςμό
υπεφκυνο για πολλζσ μορφζσ βίασ, όπωσ θ εξαφάνιςθ φυλϊν και
εκνϊν ςτα αρχαία παλαιςτινιακά εδάφθ, που περιγράφεται ςτθν
Ραλαιά Διακικθ, κακϊσ και θ ςκλθρι καταςτολι των παλαιςτινιακϊν
διαδθλϊςεων και των εκκλιςεϊν τουσ για ελευκερία και ιςότθτα
αυτζσ τισ μζρεσ.
I.

https://www.digibron.nl/viewer/collectie/Digibron/offset/0/zoek
woord/de+uitroeiing+van+de+volken+van+Kana%C3%A4n%2C/id/
tag:Wekker,20101112:newsml_35d14ce093d1178916d88569ea6
85c8e

II.

https://www.digibron.nl/viewer/collectie/Digibron/id/tag:Banier,
20080111:newsml_40d88e53830b405367f3d2e5c944c0aa

III.

https://bible.org/article/show-them-no-mercy-4-views-god-andcanaanite-genocide-cs-cowles-eugene-h-merrill-daniel-l-ga

2) Πλθ θ τάξθ ςυηθτά και αποφαςίηει για τθν αξιοπιςτία τθσ διλωςθσ.
ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ

Θ απόφαςθ τθσ τάξθσ για τθν αξιοπιςτία τθσ διλωςθσ (βλ.
παραπάνω) είναι ςτθν πραγματικότθτα μια ςυνεδρία απολογιςμοφ
και προβλθματιςμοφ: τι πιςτεφουν για τθ ςυγκεκριμζνθ κρθςκεία,
αφοφ ακοφςουν τα επιχειριματα και ςυηθτιςουν τθν αξία και τθν
αξιοπιςτία τουσ.

ΜΕΤΑΦΟΑ ΣΤΘΝ ΡΑΞΘ

Οι μακθτζσ μποροφν να ρίξουν μια ματιά ςτισ άλλεσ δθλϊςεισ και να
ςυηθτιςουν ποια είναι θ αξία τζτοιων δθλϊςεων: το γεγονόσ ότι
ςχεδόν θ ίδια διλωςθ κα μποροφςε να γίνει για ςχεδόν οποιαδιποτε
κρθςκεία, μασ λζει κάτι για τθν αξία τζτοιων δθλϊςεων;
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ΑΡΟΚΤΘΜΕΝΕΣ

ΕΝΝΟΛΕΣ Μποροφν να ενεργοποιθκοφν διάφορεσ βαςικζσ εννοιολογικζσ

& ΔΕΞΛΟΤΘΤΕΣ

πτυχζσ, γνϊςεισ και ςχετικζσ δεξιότθτεσ:


Ανάκτθςθ και ανάλυςθ πλθροφοριϊν



Ψθφιακζσ

δεξιότθτεσ:

αναηιτθςθ

πλθροφοριϊν

ςτο

διαδίκτυο


Γενικζσ γνϊςεισ κρθςκείασ, ιςτορίασ, πολιτικισ, γεωγραφίασ

19. Γνϊςθ και κατανόθςθ θκικϊν διλθμμάτων, όπωσ αυτό που
αντιμετωπίηουμε ςτισ κοινωνίεσ τθσ Δυτικισ Ευρϊπθσ και τθσ
Βόρειασ Αμερικισ: θ ιςλαμικι κρθςκεία προωκεί πραγματικά
τθ βία κατά των μθ μουςουλμάνων ι παίηουν και άλλοι
παράγοντεσ ρόλο;
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