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Περίληψη 

Στην εισήγησή μας αυτή θα προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε στοιχεία «λογοτεχνικότητας» 

στα Νέα Προγράμματα Σπουδών (ΝΠΣ) για το Μάθημα των Θρησκευτικών (ΜτΘ) και ειδικά 

για τις τάξεις γυμνασίου όπως αυτά καθορίζονται με το ΦΕΚ της 19 Ιουνίου 2017, Τ. Β΄, Αρ. 

Φύλλου 2104 (Αριθμ. 101470/Δ2 Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών 

στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο). Από τις αρχές του 21ου αιώνα, οι θεωρίες αλλά και η 

εκπαιδευτική πρακτική σε διεθνές και σε τοπικό επίπεδο επιβεβαιώνουν ότι η θρησκευτική 

εκπαίδευση (ΘΕ) αναγνωρίζεται ως απαραίτητος όρος για την πολύπλευρη και 

ολοκληρωμένη μόρφωση των μαθητών. Στον ανοικτό ευρωπαϊκό διάλογο για τη σχολική 

θρησκευτική εκπαίδευση, αλλά και στα επίσημα κείμενα της Ευρώπης για την εκπαίδευση, 

θεωρείται πλέον ως κοινά αποδεκτό αίτημα το δικαίωμα όλων των παιδιών για θρησκευτική 

εκπαίδευση, γεγονός που καθόρισε το σχεδιασμό τόσο των ΝΠΣ όσο και των Φακέλων του 

Μαθητή που δημιουργήθηκαν ως απόρροια αυτών. Καταγράψαμε κείμενα λογοτεχνίας που 

χρησιμοποιούνται σε αυτά και προσπαθούμε να καταδείξουμε κατά πόσο επιδιώκεται ή/και 

επιτυγχάνεται ένα ΜτΘ στο οποίο η συμμετοχή όλων των παιδιών χωρίς καμιά διάκριση και 

ανεξάρτητα από τη θρησκευτική ή μη δέσμευσή τους γίνεται πραγματικότητα. Μέσα από 

στοιχεία «αυτοαναφορικότητας» αλλά και συσχετίζοντας τα στοιχεία αυτά με τις σύγχρονες 

κριτικές και θεωρητικές προσεγγίσεις της λογοτεχνίας όπως: φορμαλισμός, φιλελεύθερος 

ανθρωπισμός, μαρξιστική θεωρία, ψυχαναλυτική θεωρία, φεμινιστική κριτική, θεωρία της 

πρόσληψης και της αναγνωστικής ανταπόκρισης και τελικά το δομισμό και τη σημειωτική 

διερευνούμε την επίτευξη των στόχων των ΝΠΣ. 

 

Λέξεις κλειδιά : θρησκευτική εκπαίδευση, εγγραμματοσύνη, λογοτεχνικότητα 

 

 

1. Εισαγωγή. 

Όλοι οι θεολόγοι και μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας παρακολουθούμε και 

βιώνουμε έναν γόνιμο διάλογο γύρω από το Μάθημα των Θρησκευτικών (ΜτΘ) με 

αφορμή τα Νέα Προγράμματα Σπουδών (ΝΠΣ) για το ΜτΘόπως αυτά καθορίζονται 

με το ΦΕΚ της 19 Ιουνίου 2017, Τ. Β΄, Αρ. Φύλλου 2104 ( Αριθμ. 101470/Δ2 Πρόγραμμα 

Σπουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο). Κύριο 

εργαλείο για την εκπαιδευτική πρακτική και την ανάπτυξη της θρησκευτικής 

συνείδησης των μαθητών αποτελούν παραθέματα / πηγές ως λογοτεχνικές 

αναφορές και πολιτισμικά αγαθά τα οποία καλούνται οι μαθητές/ριες να γνωρίσουν, 

επεξεργαστούν, κρίνουν και αναδιατυπώσουν. 

Προσφέρουν τα παραθέματα αυτά μια ευελιξία στον εκπαιδευτικό και τον 

μαθητή για την ανάπτυξη της θρησκευτικής συνείδησης; Εμπλουτίζουν τις γνώσεις 

των μαθητών, τους εφοδιάζουν με κριτική και δημιουργική ικανότητα/δεξιότητα 

ώστε να υιοθετήσουν στάσεις ζωής που θα βασίζονται στην ανοχή κι ανεκτικότητα; 
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Οδηγεί αυτού του τύπου η θρησκειακή εγγραμματοσύνη σε δημοκρατικούς πολίτες 

με αναπτυγμένη την αίσθηση της συνύπαρξης; Μετατρέπουν το ΜτΘ σε μια 

ευχάριστη και χρήσιμη διαδικασία, ή συνεχίζει την παράδοση του θρησκευτικού 

εμποτισμού; 

Στα παραπάνω ερωτήματα θα απαντήσουμε στην εισήγηση αυτή και θα 

εξετάσουμε το ρόλο των λογοτεχνικών παραθεμάτων (παραθέτουμε στο τέλος της 

εισήγησης μας σχετικό παράρτημα με όλες αυτές τις λογοτεχνικές αναφορές στους 

Φακέλους Μαθητή) ως αφορμές εμπλουτισμού του μοντέλου διαδικασίας, ως του 

κυριότερου εκπαιδευτικού εργαλείου της νέα θρησκευτικής μάθησης. 

 

2. Η αναγκαιότητα της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και η χρήση λογοτεχνικών 

έργων σε αυτή. 

Η υιοθέτηση των συγκεκριμένων ΝΠΣ (τα οποία ξεκίνησαν ως Πιλοτικά 

Προγράμματα Σπουδών το 2010 κι εξελίχθηκαν μέσα από την εκπαιδευτική τριβή 

στην παρούσα μορφή, (Καπετανάκης, 2017: 42-46) κατέστη αναγκαία με βάση δύο 

κριτήρια/εργαλεία: 

 Την αλλαγή στάσης της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας απέναντι στην 

έννοια «Θρησκεία» και 

 Την παιδαγωγική προσαρμογή στη νέα αυτή θεολογική κατάσταση της 

Θρησκευτικής Εκπαίδευσης στο δημόσιο σχολείο. 

Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι η θρησκευτικότητα έπαιξε καθοριστικό ρόλο σε 

όλες τις κοινωνίες, ιστορικά ως και τις μέρες μας, στη διαμόρφωση της συλλογικής 

πραγματικότητας, επηρεάζοντας ουσιαστικά τις μορφές της πολιτικής έκφρασης. Η 

παράδοση, έτσι όπως αυτή διαμορφώθηκε με πολιτισμικούς πολιτικούς όρους, 

βασιζόταν κατά κύριο λόγο στη θρησκεία μέσα στην οποία μορφοποιήθηκε και 

αναπτύχτηκε. Το γίγνεσθαι των σύγχρονων κοινωνιών, από την άνθηση των 

τεχνικών μέχρι την εδραίωση των δημοκρατικών διαδικασιών παρατηρούμε 

σήμερα να πραγματώνεται ως κίνηση προς μία κοινωνία εκτός θρησκείας. Ο 

σημερινός κόσμος δεν εξηγείται παρά διά της εξόδου και της αναστροφής της 

παλαιάς θρησκευτικής οικονομίας. Η ιδιαιτερότητά του δεν είναι άλλη από την 

"απομάγευση του κόσμου" (Gauchet, 2011).  

Αυτή η αποϊεροποίηση της κοινωνίας, το «τέλος της θρησκείας» δεν σημαίνει 

το τέλος της ατομικής πίστης, δεν σημαίνει το τέλος της θρησκείας ως κουλτούρας, 

αλλά το τέλος του ρόλου της να δομεί το κοινωνικό πεδίο. Παίρνοντας ως 

παράδειγμα τις ΗΠΑ, λ.χ., διαπιστώνουμε πως εκεί είναι εμφανής η ισχύς της 

θρησκείας ως κουλτούρας και ταυτόχρονα η αδυναμία της ως δομής, ως 

εξουσιαστικού μηχανισμού. Παράλληλα, βιώνουμε την άνοδο φονταμενταλιστικών 

τάσεων μέσα στις θρησκείες που απειλούν τον κοινωνικό ιστό. 

Σε αυτό το κοινωνικό πλαίσιο και ανάμεσα στα δύο άκρα, η Τζούλια Κρίστεβα 

στο βιβλίο της «Αυτή η απίστευτη ανάγκη για πίστη» (2010: 157) προτρέπει : «μη 

φοβάστε το χριστιανισμό, και μαζί δεν θα φοβόμαστε τις θρησκείες! νιώθω 

προσωπικά την επιθυμία να πω στους αγνωστικιστές ανθρωπιστές, άθεους φίλους 

μου. Προερχόμαστε από το ίδιο πεδίο σκέψης, βρισκόμαστε συχνά ο ένας 

αντιμέτωπος με τον άλλον γιατί στην πραγματικότητα είμαστε ο ένας δίπλα στον 

άλλον». 

Την επανεκτίμηση του ρόλου του Χριστιανισμού στο κοινωνικό και πολιτισμικό 

γίγνεσθαι αλλά και τη συνύπαρξη των πιστών των διαφορετικών εκφάνσεών του 
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καθώς και τη γνώση βασικών όρων και υιοθέτηση στάσεων συνύπαρξης με τους 

πιστούς άλλων θρησκειών προσδοκά το ΝΠΣ για το ΜτΘ, προάγοντας τη 

θρησκειακή εγγραμματοσύνη και μετατρέποντας τους μαθητές σε δρώντα 

υποκείμενα μάθησης μέσα από ενεργητικές - συμμετοχικές εκπαιδευτικές τεχνικές 

(Κουκουνάρας Λιάγκης, 2018). 

Στη διδασκαλία του ΜτΘ, τα ΝΠΣ προσβλέπουν οι μαθητές  

 να συνθέτουν γνώσεις από τις πληροφορίες και τις εμπειρίες τους,  

 να καλλιεργούν αξίες και στάσεις,  

 να αναπτύσσουν ικανότητες και δεξιότητες, να ασκούνται στη συνθετική σκέψη, 

να δια- μορφώνουν κριτικό πνεύμα.  

Τα ΝΠΣ με συγκεκριμένους στόχους και προσδοκώμενες μαθησιακές επάρκειες 

καθοδηγούν τον εκπαιδευτικό της τάξης στο σχεδιασμό της διδασκαλίας όπου 

υπάρχουν ορατοί δείκτες, κριτήρια και τεχνικές που διευκολύνουν αποτελεσματικά 

τη διδακτική και μαθησιακή διαδρομή, και δείχνουν κατά πόσο επιτυγχάνονται οι 

στόχοι και οι σκοποί του μαθήματος ώστε να αξιολογείται όλη η μαθησιακή 

διαδικασία. Συγκεκριμένα στοχεύουν  

 στην εξοικείωση των μαθητών με θρησκευτικά σύμβολα, πρόσωπα, όρους, 

μνημεία και γεγονότα (αναγνώριση, κατανόηση, περιγραφή/αφήγηση 

πληροφοριών για τα παραπάνω),  

 στην έκφραση θρησκευτικών εννοιών, συμβόλων, γεγονότων, ιδεών 

(εξήγηση / ερμηνεία, σχολιασμός, εφαρμογή / αναπλαισίωση αυτών)  

 στη συμμετοχή όλων των μαθητών και στη μεταξύ τους συνεργασία στο 

πλαίσιο της διδακτικής διαδικασίας (ενδιαφέρον / ενεργοποίηση, ανάπτυξη 

πρωτοβουλίας / δημιουργικότητας, συμμετοχή στην εκπαιδευτική 

πράξη)(Οδηγός Εκπαιδευτικού για την Περιγραφική Αξιολόγηση στο 

Γυμνάσιο, Τεύχος B΄ Κριτήρια Περιγραφικής Αξιολόγησης: 46-49) 

Για την επίτευξη των παραπάνω προσφέρονται, ή μάλλον προτείνονται από 

τους δημιουργούς των Φακέλων του Μαθητή λογοτεχνικά έργα συναφή με την κάθε 

διδακτική δραστηριότητα. Λέμε προτείνονται γιατί ακριβώς οι Φάκελοι δεν 

αποτελούν υποχρεωτικό υλικό διδακτέας ύλης αλλά μια πρόταση για την επίτευξη 

των προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων. Ο κάθε διδάσκων μπορεί να 

επιλέξει από αυτά,αλλά και να προσαρμόσει νέα στα πλαίσια του Μοντέλου 

Διαδικασίας που κύριο στόχο έχει την εκχώρηση εξουσιών στους μαθητές και από 

κατευθυνόμενη μάθηση να μετατραπεί η ΘΕ σε δημιουργική πράξη (Καπετανάκης, 

2014: 149-155). 

Συγκεκριμένα προτείνονται είκοσι δύο (22) κείμενα για τους μαθητές/τριες της 

Α΄ Γυμνασίου, σαράντα δύο (42) στη Β’ Γυμνασίου και (29) και είκοσι εννέα (29) στη 

Γ΄ Γυμνασίου. Ποίηση και μελοποιημένη ποίηση ως πιο εύληπτη, είτε παραδοσιακών 

τραγουδιών (Γαμήλιο τραγούδι από το Πωγώνι της Ηπείρου, Νανούρισμα από 

τα Μαστιχοχώρια Χίου για παράδειγμα)είτε σύγχρονων εκτελέσεων ( π.χ. Αγγελάκας 

Γ.: Σιγά μην κλάψω, «Της γης το χρυσάφι», Στίχοι: Νίκος Γκάτσος, Μουσική: Μάνος 

Χατζιδάκις) αλλά και πεζός λόγος από την ελληνική κυρίως λογοτεχνική παραγωγή 

(π.χ.Κάτζολα - Σαμπατάκου Β., Δε θέλω να μου λένε τι να κάνω ή Καζαντζάκης Ν., Ο 

Φτωχούλης του Θεού,) αλλά και μερικά της παγκόσμιας παράδοσης (π.χ. Άντριτς Ί., 

Ο θάνατος στον τεκέ του Σινάν, Coelho P., Ο Αλχημιστής) ώστε να εξυπηρετηθούν 

οι σκοποί κάθε Θεματικής Ενότητας αλλά κυρίως να διευκολυνθεί ο διδάσκων. 

Οι λογοτεχνικές αυτές αναφορές και των τριών ΦτΜ προτείνονται ως 
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κατάλληλες για τη δημιουργία συνεργατικού κλίματος στη σχολική τάξη μέσα από 

την επεξεργασία τους είτε λειτουργώντας ως αφορμή για αναζήτηση και διερεύνηση 

συγκεκριμένου πλαισίου είτε φέρνοντας τους μαθητές/τριες σε επικοινωνία με 

πολιτισμικά αγαθά του τόπου τους αλλά και της παγκόσμιας κοινότητας. Η χρήση 

τους εναπόκειται στην εκπαιδευτικό της τάξης και υποκρύπτει τη θεωρητική του 

προσέγγιση στα κείμενα. 

Εν συντομία θα αναφέρουμε τις σημαντικότερες θεωρητικές προσεγγίσεις που 

μπορεί να χρησιμοποιήσει, έστω κι εν αγνοία του, ο θεολόγος για την επεξεργασία 

και χρήση των προτεινόμενων κειμένων: 

Α. Γλωσσολογική κριτική: Ο διαχωρισμός του Φερντινάν ντε Σωσσύρ (1979) σε 

«γλώσσα» ( langue) και «ομιλία» (parole) για την καλύτερη μελέτη κειμένων αποτελεί 

τη βάση για τη μετατόπιση της χρήσης της λογοτεχνίας από το πλαίσιο παραγωγής 

της σε ένα συγχρονικό περιβάλλον. Τόσο ο Ρομάν Γιάκομπσον (2014: 124-132) όσο 

και Ρότζερ Φάουλερ (2014: 133 – 141) ανοίγουν τη χρήση της λογοτεχνίας έξω από 

τις φορμαλιστικές αντιλήψεις, είτε ρωσικές είτε της Πράγας και την εντάσσουν στο 

σύγχρονο του αναγνώστη κοινωνικό πλαίσιο. Η αντιμετώπιση της λογοτεχνίας 

γίνεται ως σχέσεις ομιλίας, συνείδησης αλλά και ιδεολογίας. Τα κείμενα παύουν να 

είναι αντικείμενα και καθίστανται πράξη ή διαδικασία με έμφαση στις σχέσεις των 

στοιχείων που τα συγκροτούν. 

Β. Δομισμός και σημειωτική: Από τον Κλώντ Λεβί Στρώς ξεκινά η έρευνα της 

γλωσσικής παρακαταθήκης κυρίως κειμένων όπως οι μύθοι, οι τελετουργίες ή ακόμη 

και οι διατροφικές συμβάσεις για την κατανόηση πτυχών της πραγματικότητας 

ακόμη και μη γλωσσικά εκφρασμένων. Εκλαμβάνοντας τα λογοτεχνικά κείμενα ως 

ομιλίες (paroles), που πρέπει να κατανοηθούν σε αναφορά προς τη γλώσσα (langue) 

ο δομισμός συνδέεται με τη σημειωτική του πραγματιστή Τσάρλς Σάντερς Πήρς, του 

Τσβετάν Τοντόροφ (2014: 148-153) και του Ρολάν Μπάρτ (2014: 162-169) και 

ξαναδίνει ανάσα ζωής στο ρωσικό φορμαλισμό κι επαναφέρει στο προσκήνιο τον 

Μπαχτίν. Η επιστήμη της γλώσσας επικρατεί στη λογοτεχνική έκφραση και η δομή 

κάθε κειμένου δηλώνει τις σχέσεις σημαίνοντος και σημαινομένου. 

Γ. Μεταδομισμός: Τόσο ο Ζακ Ντεριντά (2013) όσο και Ζακ Λακάν αλλά και ο 

Μισέλ Φουκώ με την πολιτισμική θεωρία του προεκτείνουν τη σκέψη του Σωσσύρ 

για τη χρήση της λογοτεχνίας ως διαφορικές σχέσεις των σημαινόντων και μάλιστα 

σε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο στη συνεχή πολιτισμική χρονική στιγμή 

εστιάζοντας στο σημαίνον. Ειδικά ο Ντεριντά με τον όρο του «διαφωρά» υπονομεύει 

το λογοκεντρισμό της δύσης αφού τα λογοτεχνικά έργα δεν αντιμετωπίζονται ως 

ατομικά δημιουργήματα αλλά ως απόρροιες ενός πολιτισμικού πλαισίου. Ως τέτοιο 

προϊόνουσιαστικά δημιουργεί αντίλογο στην εξουσία και την ιεραρχία με κύριο 

εργαλείο έκφρασης την «γενεαλογία» του Φουκώ. 

Μικρότερες «σχολές» κριτικής όπως η Φεμινιστική κριτική (Τζόζεφιν 

Ντόνοβαν, Ηλέιν Σλάουτερ, Ελέν Σιξού κ.ά.) , η Μαρξιστική (Λούκατς, Αντόρνο, 

Μπρέχτ κ.ά.) ή η Νέα κριτική των αμερικανών γλωσσολόγων γνωστή και ως θεωρία 

της πρόσληψης και της αναγνωστικής ανταπόκρισης (Γκάνταμερ, Ίζερ, Γιάους) 

εστιάζουν στη φιλοσοφική τους υπόσταση αλλά δε ξεφεύγουν από τη Σωσσυριανή 

προσέγγιση της λογοτεχνίας και διαφοροποιούνται μόνο ως προς το σημείο 

εστίασης: εικόνες γυναικών, οικονομικό – κοινωνικό πλαισιο ή ο αναγνώστης (Holub, 

2004). 

Ανεξάρτητα από τη θεωρητική προσέγγιση κάθε εκπαιδευτικού της πράξης θα 



Γ. Καπετανάκης, Όψεις λογοτεχνίας στα νέα προγράμματα σπουδών για το μάθημα των θρησκευτικών 

(Γυμνασίου) 

 

182 

 

λέγαμε ότι η χρήση των λογοτεχνικών αναφορών εμπλουτίζουν τη θρησκειακή 

εγγραμματοσύνη των μαθητών και μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο βασικές 

λειτουργίες ανάπτυξης του θρησκευτικού γραμματισμού των μαθητών/τριών: 

 Κατανόηση γραπτού / προφορικού λόγου. Ο μαθητής/τρια κατανοεί το 

περιεχόμενο ενός σύντομου κειμένου και εντοπίζει πληροφορίες, σε σχέση με 

συνθήκες καθημερινής θρησκευτικής έκφρασης. Αναγνωρίζει το είδος ενός 

κειμένου και στοιχεία του περιβάλλοντος χρήσης του, τον συντάκτη, τον 

αποδέκτη και τον επικοινωνιακό σκοπό που εξυπηρετεί. 

 Παραγωγή γραπτού/προφορικού λόγου. Ο μαθητής/τρια δίνει ή ζητά 

πληροφορίες σχετικά με το οικείο θέμα, διατυπώνει ή ζητά γνώμη και αποδίδει 

το γενικό νόημα ενός ή περισσοτέρων σύντομων κειμένων. Παρουσιάζει ιδέες ή 

προτάσεις για την επίλυση ενός απλού προβλήματος ή εκφράζει αντιρρήσεις ή 

και δυσαρέσκεια σχετικά με την ύπαρξη συγκεκριμένου προβλήματος. 

Για να επιτύχει τα δυο παραπάνω ο θεολόγος μπορεί να κινηθεί ανάμεσα στην 

«κειμενοκεντρική» και «επικοινωνιακή» προσέγγιση ή και συνηθέστερα σε έναν 

συνδυασμό αυτών. Στην πρώτη περίπτωση το σημαντικό είναι όχι η πρόταση αλλά 

η μορφή και η σημασία της σε σχέση με το κειμενικό πλαίσιο. Στη δεύτερη δίνεται 

έμφαση στους επικοινωνιακούςστόχους, στην ενεργητική χρήση της γλώσσας και 

στην αξιοποίηση του κειμένου (Ματσαγγούρας, 2001). Ο εμψυχωτής της ομάδας, 

θεολόγος εκπαιδευτικός, παροτρύνει τους μαθητές/τριες να αναζητήσουν μέσα στα 

κείμενα τον εαυτό τους, αυξάνοντας έτσι τη συναισθηματική νοημοσύνη και 

ταυτόχρονα να αφήνουν χώρο για τον άλλο εμβαθύνοντας στην ενσυναίσθηση. Οι 

μαθητές/τριες μέσα από διερεύνηση στα δοθέντα κείμενα αλλά και σε άλλα που 

μπορούν να αναζητηθούν στο διαδίκτυο κατανοούν ότι σε κάθε πολιτισμό 

υπάρχουν κείμενα, που το καθένα εξυπηρετεί διαφορετικούς κοινωνικούς στόχους 

και αλλάζει με τις προσλαμβάνουσες των υποκειμένων σε κάθε πολιτισμό. Το ίδιο 

συμβαίνει και με τις έννοιες ,τα σύμβολα, τους όρους. Κάθε παράδοση, πολιτισμική 

ή θρησκευτική, χρησιμοποιεί κείμενα, θεολογικά, φιλοσοφικά ή λογοτεχνικά για να 

εκφράσει τις υπερβατικές εμπειρίες του ανθρώπου και τον τρόπο κατανόησης κι 

ερμηνείας του Θεού αλλά και του φυσικού κόσμου. 

Από το λόγο, γραπτό και προφορικό, οι μαθητές/ριες μέσα από τη 

διερευνητική διαδικασία περνούν στο γραμματισμό κι από τη θεολογία της 

φαινομενολογίας στη θεολογία της συνάφειας. Η ανάπτυξη της κριτικής και 

δημιουργικής σκέψης είναι προαπαιτούμενο αλλά και αποτέλεσμα της γλωσσικής, 

της κοινωνικής και κριτικής δεξιότητας, της αφηρημένης σκέψης και της 

μεταγνώσης. Όλη αυτή η διαδικασία οδηγεί τη ΘΕ στο θρησκευτικό γραμματισμό. 

Ο όρος «παιδαγωγική του κριτικού γραμματισμού» “critical literacy pedagogy” 

αναφέρεται στην «εκπαίδευση του πολίτη στην κοινωνία». Η ίδια η παιδαγωγική του 

κριτικού γραμματισμού διαθέτει τη δυναμική που επιτρέπει την κριτική ανάλυση, 

χρήση και αξιολόγηση της γλώσσας και των νοημάτων της. Δίνει ανοίγματα για 

ερευνητική διδασκαλία, εντός της οποίας τα κείμενα που κατανοούνται ή/και 

δομούνται τελούν υπό διαπραγμάτευση σε ένα διαφορετικό, κάθε φορά, πλαίσιο 

κοινωνικών συναλλαγών και έχουν ρευστές ιδιότητες, ανάλογες των ισχυουσών 

κοινωνικοπολιτισμικών συνθηκών. Τα κείμενα, έτσι, αντιμετωπίζονται ως 

μεταβλητές και, παράλληλα, ως μη ουδέτερες ιδεολογικά οντότητες. Επίσης, 

αντιμετωπίζονται ως εργαλεία αντίστασης κατά των πάγιων «πραγμάτων» που 

αφορούν στην κοινωνία αλλά και επίτευξης νέων «πραγμάτων», μέσω των 
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κατάλληλων γλωσσικών χρήσεων (Cervetti, Pardales & Damico, 2001). 

Τα παρεχόμενα λογοτεχνικά κείμενα στους ΦτΜ για το γυμνάσιο τόσο σε 

ποσοτικά δεδομένα όσο και σε ποιοτικά χαρακτηριστικά θεωρούμε ότι εστιάζουν 

στην ορθόδοξη χριστιανική πολιτισμική παράδοση και πολύ λίγο ανοίγονται σε 

άλλες θρησκευτικές παραδόσεις. Θα κρίναμε επαρκή την προσέγγιση του Ιουδαϊκού 

πολιτισμού μέσα από τα παρατιθέμενα κείμενα αλλά ελλιπή την παρουσίαση του 

ισλαμικού στοιχείου. Πολλώ δε μάλλον η απουσία ινδικών κειμένων (π.χ. 

Μαχαμπαράτα) ή κινέζικων στερεί τον εκπαιδευτικό από τη δυνατότητα άσκησης 

θρησκευτικού εγγραμματισμού και ο εμπλουτισμός του προς αυτή την κατεύθυνση 

θα βοηθούσε στην εγγραμματοσύνη των μαθητών/τριών. 

 

3. Συμπεράσμαα 

Ανακεφαλαιώνοντας θα λέγαμε ότι τα λογοτεχνικά παραθέματα προσφέρουν μια 

ευελιξία στον εκπαιδευτικό και τον μαθητή για την ανάπτυξη της θρησκευτικής 

συνείδησης αλλά χρειάζεται εμπλουτισμός τους είτε από τον κάθε θεολόγο 

ξεχωριστά, όπως είναι και η βασική λειτουργία του Μοντέλου Διαδικασίας είτε σε 

κεντρικό επίπεδο, στην επόμενη έκδοση των ΦτΜ. Εμπλουτίζουν τις γνώσεις των 

μαθητών όχι μόνο για την ορθόδοξη πολιτισμική παράδοση αλλά και τις άλλες 

θρησκευτικές εκφάνσεις, τους εφοδιάζουν με κριτική και δημιουργική 

ικανότητα/δεξιότητα ώστε να υιοθετήσουν στάσεις ζωής που θα βασίζονται στην 

ανοχή κι ανεκτικότητα μέσα από την συναισθηματική νοημοσύνη αλλά και την 

εμβάθυνση της ενσυναίσθησης. Τελικά, οδηγεί αυτού του τύπου η θρησκειακή 

εκπαίδευση σε δημοκρατικούς πολίτες με αναπτυγμένη την αίσθηση της 

συνύπαρξης που μέσα από διαδικασίες κριτικού γραμματισμού μετατρέπουν το 

ΜτΘ σε μια ευχάριστη και χρήσιμη διαδικασία προάγοντας την έννοια της 

κοινότητας. 
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