ΕΠΑΛ
Οδηγίες για τη διδασκαλία των Θρησκευτικών των Επαγγελματικών
Λυκείων για το σχ. έτος 2013-2014

Από το Υπουργείο Παιδείας εστάλησαν στα ΕΠΑΛ "Οδηγίες για τη διδασκαλία
μαθημάτων των Επαγγελματικών Λυκείων για το σχολικό έτος 2013-2014".
Δείτε τις οδηγίες για τη διδασκαλία των Θρησκευτικών στην Α΄ και Β΄ τάξη
των ΕΠΑΛ.
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
Α΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ
[ 1 ώρα την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους]
Θα διδαχθούν επιλεγμένες ενότητες από το βιβλίο «Ορθόδοξη Πίστη και Λατρεία»
των Χ. Γκότση, π. Γ. Μεταλληνού και Γ. Φίλια, που διδάσκεται ήδη στην Α΄ τάξη
του Γενικού Λυκείου.
Α. Γενικοί σκοποί του μαθήματος στο Λύκειο
1. Να αποκτήσουν οι μαθητές επαρκή γνώση του περιεχομένου της ορθόδοξης
χριστιανικής παράδοσης.
2. Να εμβαθύνουν αναλύοντας την εμπειρία από την ιστορική συνάντηση αυτής της
παράδοσης με τον πολιτισμό γενικότερα.
3. Να προσεγγίσουν διαλεκτικά άλλα θρησκεύματα και φιλοσοφικές αντιλήψεις,
αποκτώντας τη δυνατότητα της ελεύθερης επιλογής, σε σχέση με τη βίωση της
αλήθειας, όπως την εννοεί η ορθόδοξη παράδοση.
4. Να κατανοήσουν, επομένως, ότι το μάθημα των θρησκευτικών στο σχολείο είναι
μάθημα γνώσης, που ενθαρρύνει τον ελεύθερο διάλογο και όχι μάθημα κατήχησης
που αποβλέπει στον προσηλυτισμό.
5. Πρέπει να θεωρείται δεδομένος ο σεβασμός της προσωπικότητας του μαθητή
καθώς και η ιδιαιτερότητα της ηλικίας του, που σχετίζεται με τις έντονες και
αγωνιώδεις υπαρξιακές, φιλοσοφικές και θρησκευτικές του αναζητήσεις, αφού και
αυτή η ευαγγελική κλήση θέτει ως κεντρική προϋπόθεση για την αποδοχή της την
ελεύθερη στάση και διάθεση του ανθρώπου.
6. Τα θέματα που σχετίζονται με την πίστη, τη θρησκεία, τον Θεό και την ηθική, να
προσεγγίζονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη τόσο το νοητικό
επίπεδο των μαθητών όσο και οι αυξημένες ευαισθησίες και συναισθηματικές
μεταπτώσεις της κρίσιμης ηλικίας τους, τα υπαρξιακά τους προβλήματα και οι
ανάγκες τους (εκρηκτικότητα σεξουαλικής αφύπνισης, κοινωνικές και διαφυλικές
σχέσεις, αβεβαιότητα για την μελλοντική επαγγελματική αποκατάσταση, αποδοχήαναγνώριση και καταξίωση από το κοινωνικό σύνολο).
7. Η όποια ακολουθούμενη διδακτική μέθοδος για την επιτυχή υλοποίηση των
σκοπών του μαθήματος δεν μπορεί παρά να έχει αφενός χριστοκεντρικό χαρακτήρα,
αφού και εδώ το πρόσωπο και το έργο του Ιησού Χριστού στην ανθρώπινη ιστορία
αποτελεί το κέντρο του περιεχομένου του, αφετέρου δε μαθητοκεντρικό χαρακτήρα,
προσαρμοσμένη δηλαδή στην ηλικία των μαθητών, στις μαθησιακές τους
δυνατότητες, τις όποιες άλλες ιδιαιτερότητές τους και τις γενικές και ειδικές ανάγκες
τους.
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Β. Οι σκοποί του μαθήματος «Ορθόδοξη Πίστη και Λατρεία» (δια των
επιλεγμένων ενοτήτων) στην Α΄ τάξη του ΕΠΑΛ
1. Η διδασκαλία βασικών κεφαλαίων της ορθόδοξης πίστης όπως αυτά προβάλλονται
στους πιστούς μέσω των χριστιανικών εορτών.
2. Η συνειδητοποίηση του γεγονότος, ότι στην ορθόδοξη λατρεία ανακεφαλαιώνεται
η πίστη και διδάσκεται μάλιστα με σαφήνεια και παραστατικότητα.
3. Η κατανόηση εκ μέρους των μαθητών κεντρικών θεολογικών αληθειών, που
εκφράζονται μέσω των μεγάλων Δεσποτικών και Θεομητορικών εορτών της
Εκκλησίας.
4. Η επαφή και γνωριμία με τα μυστήρια της Εκκλησίας καθώς και η ανάλογη
εμβάθυνση σ’ αυτά, με την υπογράμμιση του θεόσδοτου χαρακτήρα τους.
5. Η κατανόηση εκ μέρους των μαθητών της θέσης τους ως λαϊκών μελών της
Εκκλησίας, οργανικά ενταγμένων σ’ αυτήν και η εξοικείωσή τους με τη χρήση
γενικών λειτουργικών όρων και εννοιών.
6. Ο υγιής και δημιουργικός προβληματισμός τους πάνω σε καίρια ζητήματα, που
αφορούν στη λατρεία της Εκκλησίας και έχουν σχέση με την δική τους ενεργό
συμμετοχή στα λατρευτικά δρώμενα.
7. Η πληροφόρηση και ενημέρωσή τους για το ρόλο και τους σκοπούς διαφόρων
παραθρησκευτικών οργανώσεων καθώς και για τις προσηλυτιστικές τους μεθόδους,
κεντρικός άξονας των οποίων είναι η «προβολή» με διάφορα μέσα των τελετουργιών
τους και η πρόσκληση συμμετοχής σ’ αυτές.
Γ. Επιλεγμένες διδακτικές ενότητες για την Α΄ τάξη του ΕΠΑΛ
Προτείνονται για διδασκαλία στην Α΄τάξη ΕΠΑΛ οι παρακάτω ενότητες από το
βιβλίο «Ορθόδοξη Πίστη και Λατρεία», αφού βεβαίως ελήφθη υπόψη το
περιεχόμενο του βιβλίου της Α΄ ΤΕΕ, το οποίο θα διδάσκεται εφεξής στη Β΄ τάξη του
ΕΠΑΛ: 2, 3, 7, 8, 9 10, 11, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 27, 29, 32, 33, 36, 39, 40 και 41.
Δ. Γενικές μεθοδολογικές οδηγίες και παρατηρήσεις
Με βάση το ιδιαίτερο περιεχόμενο των παραπάνω επιλεγμένων ενοτήτων και
λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου σχολείου και του
διατιθέμενου χρόνου διδασκαλίας, είναι ανάγκη:
1. Η όποια διδακτική μέθοδος πρέπει να αποβλέπει στη μετάδοση του ουσιώδους με
τρόπο ακριβή, λιτό και περιεκτικό, χωρίς πλατειασμούς και επιμονή σε λεπτομέρειες.
2. Τα συνοδευτικά-θεολογικού και λειτουργικού περιεχομένου-κείμενα, λειτουργούν
ως αφόρμηση ή εφαρμογή της διδασκαλίας και λόγω των ιδιαιτεροτήτων της τάξης
ίσως είναι καλύτερα να αξιοποιούνται μόνο από τη μετάφρασή τους.
3. Κάποια από τα προτεινόμενα στο βιβλίο «Θέματα για συζήτηση» στο τέλος κάθε
ενότητας παρουσιάζουν ενδιαφέρον και μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως αφορμή
έναρξης της διδασκαλίας, καλώντας μάλιστα σε αυτενέργεια τους μαθητές.
4. Η αξιοποίηση των εικόνων-φωτογραφιών του βιβλίου είναι δυνατόν να
λειτουργήσει όχι μόνο συμπληρωματικά αλλά και με τρόπο καίρια λειτουργικό κατά
τη διάρκεια της διδακτικής πράξης, εφόσον επισημανθεί εκ των προτέρων η
ιδιαίτερη θέση και αξία τους. Κατά την παρουσίαση του θέματος (π.χ. η θεολογική
«ανάγνωση» της εικόνας της Γεννήσεως του Χριστού) η ενεργός συμμετοχή των
μαθητών μέσα στην τάξη μπορεί κάλλιστα και σε μεγάλο βαθμό να αντικαταστήσει
την τυπική προφορική παράδοση/διδασκαλία των θεολογικών πτυχών του γεγονότος.
5. Κατά τη διαδικασία παρουσίασης του κεντρικού θέματος των διαφόρων ενοτήτων
κρίνεται σκόπιμη η πλήρης ανάλυση-με αφετηρία την ετυμολογία- βασικών και
συχνά χρησιμοποιούμενων όρων και εννοιών που αφορούν στη λατρεία της
Εκκλησίας (π.χ. Εκκλησία, Λατρεία, Λειτουργία, Μυστήριο, Κοινωνία, Θεία
Οικονομία, Θεοφάνια, Θαύμα, Ανάσταση, Ευχαριστία, Μετάνοια, κλήρος και λαός
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κλπ). Ο βαθμός εξοικείωσης των μαθητών μαζί τους με την ανεύρεση σύγχρονων
συνώνυμων και συναφών ως προς το περιεχόμενο και την χρήση εννοιών,
συνδεδεμένων με την καθημερινότητα.
Ε. Ειδικές μεθοδολογικές οδηγίες και παρατηρήσεις για κάθε διδακτική ενότητα
1. Ενότητες 2 και 3 ( 3 διδ. ώρες): Η Εισαγωγή στο θέμα της εξέλιξης και του
περιεχομένου της χριστιανικής λατρείας θα γίνει από τον καθηγητή με την
επισήμανση των ουσιωδών παραμέτρων της (χώρος, χρόνος, μορφή, περιεχόμενο,
χαρακτήρας, σκοπός). Οι μαθητές θα συνεργαστούν εντοπίζοντας στο κείμενο του
διαλόγου του Χριστού με τη Σαμαρείτισσα, τα παραπάνω στοιχεία και με την
ανάκληση προσωπικών εμπειριών και βιωμάτων από τη συμμετοχή τους σε
λατρευτικές πράξεις.
2. Ενότητα 7 (1 διδ. ώρα): Δυνατή η παρουσίαση των φάσεων της Θείας Οικονομίας
μέσω σχεδιαγράμματος στον πίνακα της τάξης ή σε έντυπη μορφή(φωτοτυπία), που
θα διανεμηθεί στους μαθητές. Επισήμανση και ιδιαίτερος τονισμός –με την έννοια
του «σήμερον» στη λατρεία- της διαχρονικής παρουσίας και αξίας των θεϊκών
ενεργειών για τη ζωή μας, και τη μέθεξη σ’ αυτές μέσα από την λειτουργικήλατρευτική βίωσή τους.
3. Ενότητα 8 (1 διδ. ώρα): Η ανάλυση της εικόνας της Γέννησης του Χριστού-με τη
συνεργασία των μαθητών σε συνδυασμό με τα υπάρχοντα συνοδευτικά κείμενα,
αξιοποιούμενα την κατάλληλη στιγμή, συνθέτουν μια υλοποιήσιμη διδακτική
πρόταση.
4. Ενότητες 9, 10,11 (4 διδ. ώρες): Οι μαθητές καλούνται από τον καθηγητή τους να
ανακαλέσουν γνώσεις και εμπειρίες από την προηγούμενη θρησκευτική παιδεία τους.
Κατ’ αυτό τον τρόπο αναδύονται και καταγράφονται τα θεμελιώδη στοιχεία, που
αφορούν τόσο στο περιεχόμενο των μεγάλων αυτών εορτών, όσο και στο θεολογικό
τους υπόβαθρο, το οποίο νοηματοδοτεί τη ζωή των συμμετεχόντων και
συνεορταζόντων πιστών.
5. Ενότητα 14 (1 διδ. ώρα): Η προσεκτική και ουσιαστική αξιοποίηση των
λειτουργικών κειμένων της ενότητας αλλά και η ενεργός συμμετοχή των μαθητών θα
οδηγήσει στην ανακάλυψη, καταγραφή και κατανόηση των υψηλών θεολογικών
αληθειών, που συνθέτουν το Τριαδολογικό δόγμα.
6. Ενότητα 15 (1 διδ. ώρα): Η ουσία του μαθήματος βρίσκεται στην β΄ παράγραφο. Η
προσεκτική ανάγνωση και ανάλυση του κειμένου από τη Λειτουργία του Μ.
Βασιλείου θα προσφέρει τα στοιχεία εκείνα, που αναδεικνύουν την υπαρκτική σχέση
της Εκκλησίας με το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας.
7. Ενότητα 16 (1 διδ. ώρα): Το ζητούμενο του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι
μαθητές το «πως» και το «γιατί» η Εκκλησία αναφέρεται διαχρονικά μέσω και των
θεομητορικών εορτών στο πρόσωπο της Θεοτόκου.
8. Ενότητα 18 (1 διδ. ώρα): Με βάση μια εικόνα-και του βιβλίου ακόμη-όπως αυτή
του ευλογούντος Χριστού, είναι δυνατή η αποκάλυψη της ουσίας του μαθήματος. Οι
μαθητές με την καθοδήγηση του καθηγητή, θα ανακαλύψουν τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά της τέχνης της βυζαντινής εικόνας. Θα μάθουν το «πως» και το
«γιατί» της απεικόνισης των ιερών προσώπων, ενώ θα πληροφορηθούν από τα
συνοδευτικά κείμενα του μαθήματος το «πως» και το «γιατί» της προσκύνησης των
εικόνων στη λατρεία της Εκκλησίας.
9. Ενότητες 20, 32 33 ( 3 διδ. ώρες): Τα μαθήματα αυτά μπορούν να συνθέσουν μια
ενιαία θεματική ενότητα, λειτουργώντας συμπληρωματικά, ενώ ταυτόχρονα θέτουν
επί τάπητος διάφορα ζητήματα, τα οποία ευνοούν την ανάπτυξη ενός
πλουραλιστικού διαλόγου, ο οποίος θα αναδείξει σύγχρονα προβλήματα σχέσεων
και ρόλων.
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10. Ενότητες 21, 24, 27( 4 διδ. ώρες): Η διδασκαλία των ενοτήτων αυτών οδηγεί
τους μαθητές στη γνωριμία τους με την μυστηριακή υπόσταση της Εκκλησίας,
αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τη σημασία τους για τη ζωή των πιστών, ιδιαίτερα δε
των εισαγωγικών μυστηρίων του Βαπτίσματος και του Χρίσματος. Η υπογράμμιση
της ευχαριστιακής και θεραπευτικής -κυριολεκτικά και μεταφορικά- παρουσίας των
Μυστηρίων της Μετανοίας και του Ευχελαίου στη ζωή των μελών της Εκκλησίας, θα
αναδείξει την φροντίδα της για τις ψυχοσωματικές ανάγκες των ανθρώπων και την
μέριμνα για την ίαση και την αποκατάσταση της υγείας τους.
11. Ενότητα 29 (1 διδ. ώρα): Τονισμός του ειδικού πνευματικού βάρους των τριών
αυτών σταδίων της ζωής της Εκκλησίας για την πορεία των πιστών προς τη θέωση,
εντοπισμός και ανάδειξη των ιδιαίτερων απαιτήσεων κάθε εορταστικής περιόδου.
12. Ενότητες 36,39,40,41 (4 διδ. ώρες): Πρόκειται για μαθήματα ενημερωτικούπληροφοριακού χαρακτήρα. Η τοποθέτηση των ενοτήτων αυτών στο τέλος του
βιβλίου οφείλεται στο γεγονός της ιδιαίτερης έλξης και γοητείας, που ασκεί στον
ανυποψίαστο σημερινό άνθρωπο η πιθανότητα-δυνατότητα συμμετοχής του σε μια
«περίεργη» και «διαφορετική» τελετουργία ή λατρευτική εκδήλωση, που αποτελεί
συνήθως και το πρώτο στάδιο μύησής του. Ο καθηγητής πρέπει να διατηρήσει σε
υψηλό επίπεδο την όποια συζήτηση και να μην εξάψει την φαντασία ή την περιέργεια
των μαθητών, εμπλουτίζοντας το μάθημα με «προκλητικές» πλην επικίνδυνες γι
αυτούς λεπτομέρειες, καθώς έτσι θα «διαφημίσει» άθελά του τις εκτιθέμενες
παραθρησκευτικές ή εξωεκκλησιαστικές οργανώσεις, που διεκδικούν ωστόσο με τις
ποικιλώνυμες ονομασίες τους εκκλησιαστική αναγνώριση και ταυτότητα.
Στ΄. Ενδεικτικό Σχέδιο μαθήματος.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 16: «ΠΑΝΑΓΙΑ: Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
Ι. Αφετηρία-διδακτική αφόρμηση: Οι μαθητές καλούνται να αναγνωρίσουν και να
περιγράψουν πρόσωπα, χαρακτηριστικά, στάσεις και χειρονομίες σε μια εικόνα
Βρεφοκρατούσας Παναγίας, η οποία θα τους επιδειχθεί από τον καθηγητή τους στην
τάξη. Η επιλογή της συγκεκριμένης εικόνας παραπέμπει άμεσα στον γενικό τίτλο της
ενότητας (προτεινόμενος χρόνος 5΄).
ΙΙ. Επεξεργασία-ανάπτυξη: Οι μαθητές καλούνται και πάλι- με κατάλληλες και εκ
των προτέρων προετοιμασμένες ερωτήσεις από τον καθηγητή- να βρουν και να
απαριθμήσουν τους τρόπους και στη συνέχεια τους λόγους απόδοσης ιδιαίτερης
τιμής στο πρόσωπο της Παναγίας. Ο διδάσκων σε ρόλο συντονιστή παρεμβαίνει
καθοδηγώντας και εμπλουτίζοντας με ερεθίσματα τη δημιουργική αναζήτηση των
μαθητών ενώ σημειώνει ταυτόχρονα στον πίνακα τα ευρήματά τους.
Τρόποι: ε ι κ ό ν ε ς (παραδείγματα από το βιβλίο ή από άλλη πηγή)
Ν α ο ί (παραδείγματα-αναφορά σε τοπωνύμια)
Α κ ο λ ο υ θ ί ε ς ( συγκεκριμένες αναφορές)
Ε ο ρ τ έ ς (παραδείγματα)
Λόγοι: Η Παναγία τιμάται από την Εκκλησία επειδή στο πρόσωπό της
συναντάται : 1) ο τέλειος άνθρωπος (υπόδειγμα υπακοής και πίστης στο θέλημα του
Θεού, συνεργασία στο σχέδιό του, εκπλήρωση της αποστολής του), 2) η τέλεια
γυναίκα (καταξιώνεται με το ρόλο της η γυναικεία φύση, ως νέα Εύα αναστηλώνει
την κατασπιλωμένη εικόνα του πεπτωκότος ανθρώπου) 3) η τέλεια Μητέρα
(πρότυπο μητρότητας, ανάδειξη του ρόλου της ως «μεσίτριας» των ανθρώπων προς
τον Υιό της για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους, ιδανική προστάτις παιδιών,
μητέρων, αδυνάτων).
Ο καθηγητής στη συνέχεια μπορεί να ζητήσει από τους μαθητές να αναγνωρίσουν με
τη βοήθειά του ετυμολογικά την ειδική σημασία των επιθέτων «Θεοτόκος»,
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«Αειπάρθενος» , «Παναγία», ώστε να γίνει δυνατή στη συνέχεια η ανάπτυξη από τον
ίδιο του θεολογικού τους περιεχομένου (προτεινόμενος χρόνος 20΄).
ΙΙΙ. Εφαρμογή: Με την απαρίθμηση, καταγραφή και σύντομη παρουσίαση του
περιεχομένου των θεομητορικών εορτών (οι μαθητές με βάση τις γνώσεις και τις
εμπειρίες τους μπορούν και πάλι να πρωταγωνιστήσουν στην εξέλιξη του τελευταίου
μέρους του μαθήματος) επιτυγχάνεται μια ανακεφαλαίωση των προηγουμένως
εκτεθέντων, αφού κάθε εορτή παραπέμπει καίρια σε χαρακτηριστικά της
προσωπικότητας και του ρόλου της Παναγίας. Ο καθηγητής θα βρει την ευκαιρία με
αφορμή τις εορτές του Γενεθλίου και της Κοιμήσεως να αναφερθεί με συντομία στις
αποκλίνουσες από την Ορθόδοξη διδασκαλία θέσεις των Ρωμαιοκαθολικών περί
«Ασπίλου Συλλήψεως» και «ενσωμάτου μεταστάσεως» της Παναγίας (προτεινόμενος
χρόνος 10΄).
Σημείωση: Εάν οι συνθήκες της τάξης ευνοούν την προβολή εικόνων (slides) μέσω
προβολέα ή χρήση ειδικού λογισμικού για Θρησκευτικά μέσω Η/Υ, ο καθηγητής
πρέπει να προτιμήσει την αξιοποίηση αυτών των μέσων, καθώς το συγκεκριμένο
μάθημα προσφέρει πολλές αφορμές πλαισίωσης του προφορικού λόγου με πλούσιο
εποπτικό υλικό.
Στο τέλος αυτής της σειράς των γενικών και ειδικών μεθοδολογικών
παρατηρήσεων και οδηγιών και διδακτικών προτάσεων αξίζει να σημειωθεί ότι:
Ο καθηγητής έχει πάντοτε την ευχέρεια και την άνεση, μέσα στον
προσφερόμενο χρόνο, να κάνει τις δικές του επιλογές, που αφορούν στην
ακολουθητέα ανά θεματική ενότητα διδακτική μέθοδο. Η ανακάλυψη πάντως του
ουσιώδους και η αποφυγή της περιττής λεπτομέρειας αποτελεί μονόδρομο, λόγω του
περιορισμένου διδακτικού χρόνου και ταυτόχρονα «κλειδί» μιας επιτυχούς και
αποτελεσματικής διδασκαλίας.
Ζ. Αξιολόγηση: Στο θέμα αυτό ας είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Οι απαιτήσεις του
καθηγητή στη διάρκεια της εξέτασης πρέπει να είναι συμβατές με τις δυνατότητες και
τις προτεραιότητες των μαθητών του συγκεκριμένου σχολείου. Η εξέταση του
μαθήματος πρέπει να σχετίζεται οργανικά και να είναι συμβατή με τον τρόπο
επεξεργασίας του μέσα στην τάξη κατά τη διάρκεια της παράδοσης. Ας μην ξεχνάμε
πως όταν η τελευταία συντελείται με την ουσιαστική συνεργασία και συμμετοχή των
μαθητών, τότε αποτελεί και αυτή πεδίο αξιολόγησης. Γενικά, πάντως, ο μαθητής
είναι υποχρεωμένος στοιχειωδώς να κατέχει τον ορθό τρόπο προσέγγισης βασικών
εννοιών και όρων, να αναγνωρίζει και να αναπτύσσει με επάρκεια τη σημασία και το
περιεχόμενό τους, αποφεύγοντας φυσικά τη στείρα απομνημόνευση ανούσιων
λεπτομερειών. Ο καθηγητής διαδραματίζει και εδώ έναν ιδιαίτερο ρόλο, αφού έχει
την κύρια ευθύνη στη μαθησιακή διαδικασία, υποδεικνύοντας τον τρόπο και τη
μέθοδο πρόσληψης και οικείωσης της αναγκαίας και χρήσιμης γνώσης από τους
μαθητές.
Η σωστή και άνετη απάντηση των μαθητών στις ερωτήσεις ελέγχου των
γνώσεών τους κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την
ακριβή και σωστή διατύπωση των ερωτήσεων εκ μέρους του καθηγητή. Σ’ αυτό το
σημείο αξίζει να σημειωθεί, πως σημαντικό έως καθοριστικό ρόλο παίζει η
χρησιμοποίηση των κατάλληλων ρημάτων. Το ρήμα π.χ. «γνωρίζω» στη συνήθη και
συχνή διατύπωση «τι γνωρίζετε…» είναι μάλλον εντελώς ακατάλληλο. Τα
κατάλληλα –κατά κατηγορία ερωτήσεων-ρήματα, που πρέπει να χρησιμοποιούνται
για τη σαφή διατύπωσή τους είναι:
α) για ερωτήσεις γνώσης: περιγράφω, ορίζω, διατυπώνω
β) για ερωτήσεις κατανόησης: εκφράζω, διακρίνω, ερμηνεύω
γ) για ερωτήσεις εφαρμογής: εκτελώ, εφαρμόζω, τροποποιώ
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δ)για ερωτήσεις ανάλυσης: διακρίνω, ταξινομώ, διαιρώ
ε) για ερωτήσεις σύνθεσης: συνθέτω, σχεδιάζω, συνδυάζω
στ) για ερωτήσεις αξιολόγησης: εκτιμώ, συγκρίνω, αποφασίζω.
ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙ
http://www.aegeantimes.gr/pigizois/orthod-latria.htm
http://www. ooderg.com/oode/orthod/genika/latreia1.htm
http://www. el.orthodoxwiki.org
http://www. livepedia.gr
http://www. ixthis.gr
http://www. ellopos.net/gr.schmemann-life.asp
http://www.eortologio.gr/arthra/oroi-sinaxaristi.htm
http://www. apostoliki-diakonia.gr
http://www. myriobiblos.gr
http://www. rel.gr
http://www. eikonografos.com
http://www. apologitis.com
http://www. enoriaka.gr
http://www. analogion.net
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
(πέραν της προτεινόμενης στο σχολικό βιβλίο)
Από την Ανάσταση του Λαζάρου στην Ανάσταση του Χριστού, μτφρ. Γ.Β.Μαυρομμάτη,
Καλύβη Κοιμήσεως Θεοτόκου Ιεράς Μονής Κουτλουμουσίου, Αρμός, Αθήνα 2001
ΑΡΣΕΝΙΕΦ ΝΙΚΟΛΑΣ, «Θεμελιακά Χαρακτηριστικά της Λειτουργικής “Θεωρητικής”
και Μυστηριακής ζωής», μτφρ. Νικοδήμου Γκατζιρούλη, στο συλλ. τόμο Λαός του
Θεού, εκδ. Σπορά, Αθήναι, χχ., σσ. 11-49.
ΑΡΧΙΜ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Εισοδικόν, Στοιχεία λειτουργικής βιώσεως του μυστηρίου της
ενότητος μέσα στην Εκκλησία, εκδ. Ι. Μ. Ιβήρων,
ΑΦΑΝΑΣΙΕΦ ΝΙΚΟΛΑΣ, «Συνερχομένων υμών εν Εκκλησία», μτφρ. Νικοδήμου
Γκατζιρούλη, στο συλλ. τόμο Λαός του Θεού, εκδ. Σπορά, Αθήναι, χχ., σσ. 51-100.
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΠΕΤΡΟΥ, Lex Orandi, Λειτουργική Θεολογία και Λειτουργική Αναγέννηση,
Σειρά Ιδιόμελα (5), Επιμελητές Σειράς Στ. Γιαγκάζογλου-Παντελής Καλαϊτζίδης, εκδ.
Ίνδικτος, Αθήναι 2005.
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΠΕΤΡΟΥ, «Λειτουργική Αναγέννηση: Συμμετοχή του λαού και
ενεργοποίηση της αναφοράς», Σύναξη72/1999, σσ. 34-51.
ΓΙΟΥΛΤΣΗ ΕΥΤΥΧΙΑ, Η Παναγία πρότυπο πνευματικής τελειώσεως, Πουρναράς Π.Σ.,
Θεσσαλονίκη 2001
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ, Η Θεία Λειτουργία, Σχόλια των Πατέρων, εκδ.
Ι.Κουτλουμουσιανού Κελλίου Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος (Δόμος), Καρυές , Άγιον
Όρος, 31993.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ, Ο Εκκλησιασμός, εκδ. Ι.Κουτλουμουσιανού Κελλίου
Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος (Δόμος), Καρυές , Άγιον Όρος, 1991.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ, Η Θεία Ευχαριστία και η Θεία Κοινωνία, εκδ.
Ι.Κουτλουμουσιανού Κελλίου Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος (Δόμος), Καρυές , Άγιον
Όρος, 2001.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΨΑΡΙΑΝΟΥ, Μητρ. Κοζάνης, Η Θεία Λειτουργία, εκδ. Αποστολικής
Διακονίας, Αθήναι, 21986.
ΕΥΔΟΚΙΜΩΦ ΠΑΥΛΟΥ, Η προσευχή της Ανατολικής Εκκλησίας, Η Λειτουργία του Αγίου
Ιωάννου του Χρυσοστόμου, εκδ. Αποστολικής Διακονίας, Αθήνα 1980.
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ΖΑΜΠΑΚΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ Δ., Ο αποκρυφισμός και οι έφηβοι, Μυγδονία,
Θεσσαλονίκη 1998.
ΖΗΖΙΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΟΥ, Η κτίση ως Ευχαριστία, Θεολογική προσέγγιση στο πρόβλημα της
Οικολογίας, (το Α΄ κεφάλαιο,Ευχαριστία και κόσμος), εκδ. Ακρίτας, Αθήνα 11992.
ΖΗΖΙΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝΟΥ, «Συμβολισμός
και
ρεαλισμός
στην
Ορθόδοξη
λατρεία», Σύναξη 71/1999, σσ. 6-21.
ΖΗΖΙΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΟΥ, «Θεία Ευχαριστία και Εκκλησία», στον συλλ. τόμο Γ΄
Πανελλήνιο Θεολογικό Συμπόσιο, 14-17 Οκτωβρίου 2001, εκδ. Αποστολικής
Διακονίας, Αθήνα 2004, σσ. 25-47.
Η υπεροχή της εκκλησιαστικής νηστείας για την ψυχική και σωματική υγεία (επιλογή
κειμένων), μτφρ.Η.ΓΠετρόπουλος, επιμ.-σχόλια Αλεξ. Κορακίδης, Αρμός, Αθήνα
2005.
ΘΕΡΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π., Το ξεχασμένο μυστήριο: Εκκλησιολογικές συνέπειες του
αγίου χρίσματος, Γρηγόρη, Αθήνα 2004.
ΜΑΝΤΖΑΡΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, «Θεία Λειτουργία και κόσμος» στο συλλ. τόμο Δοκίμια
Ορθοδόξου Ήθους, εκδ. Συνδέσμου Ορθοδόξων Νεανικών Κινήσεων, Αθήνα 1979,
σσ. 71-84.
ΜΑΞΙΜΟΥ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ, Μυσταγωγία, εισαγωγή-σχόλια Δ. Στανιλοάε, μτφρ. Ι.
Σακαλής, εκδ. Αποστολικής Διακονίας, Αθήναι 1973.
ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑ, Η Λειτουργία μας, εκδ. Ζωή, Αθήναι 1967.
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Β, Εκκλησία και κοινωνικά έθιμα: Από τα έθιμα στο ήθος
και από το ήθος στη λαϊκή πίστη, Γρηγόρη, Αθήνα 2006.
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΒΑΣΙΛΑ, Ερμηνεία εις την Θείαν Λειτουργίαν, στο τόμο Νικολάου
Καβάσιλα, Φιλοκαλία 22, Εις την Θείαν Λειτουργίαν και Περί της εν Χριστώ
Ζωής, εισαγωγή, κείμενο, μτφρ. Π. Χρήστου, στη Σειρά ΕΠΕ, εκδ. Πατερικαί
Εκδόσεις Γρηγόριος ο Παλαμάς, Θεσσαλονίκη 1979.
ΣΜΕΜΑΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, «Θεολογία και Ευχαριστία», στο συλλ. τόμο Θεολογία,
Αλήθεια και Ζωή, εκδ. Ζωή, Αθήναι 1962 και εκδ. Τήνος, Αθήνα 2004.
ΣΜΕΜΑΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, «Εισαγωγή εις την Λειτουργίαν», στο συλλ. τόμο Η
Λειτουργία μας, εκδ. Ζωή, Αθήναι 1967.
ΣΜΕΜΑΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, Η Λειτουργική αναγέννηση και η Ορθόδοξη Εκκλησία, εκδ.
Σηματωρός, Λάρνακα, 1989.
ΣΜΕΜΑΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, Η Εκκλησία προσευχομένη (εισαγωγή στη Λειτουργική
Θεολογία), μτφρ. Δ. Τζέρπος, εκδ. Ακρίτας, Αθήνα 1991.
ΣΜΕΜΑΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, Η αποστολή της Εκκλησίας στο σύγχρονο κόσμο, μτφρ. Ι.
Ροηλίδη, εκδ. Ακρίτας, Αθήνα 1983.
ΣΜΕΜΑΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, Ευχαριστία, Το Μυστήριο της Βασιλείας, μτφρ. Ι. Ροηλίδη,
εκδ. Ακρίτας, Αθήνα 22000.
ΣΜΕΜΑΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, Για να ζήσει ο κόσμος, πρόλογος και μετάφραση Ζ.
Λορεντζάτος, Σειρά «Σύνορο», εκδ. Αθηνά, Αθήνα 1970 και εκδ. Δόμος, Αθήνα
1978.
ΣΜΕΜΑΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, Έσχατος εχθρός καταργείται θάνατος, Εν πλω, Αθήνα 2004.
ΣΜΕΜΑΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, Μεγάλη Σαρακοστή: πορεία προς το Πάσχα, Ακρίτας, Αθήνα
1981.
ΣΟΥΛΤΣ ΧΑΝΣ ΓΙΟΑΚΙΜ, Η Βυζαντινή Λειτουργία, Μαρτυρία πίστεως και συμβολική
έκφραση (μτφρ.π.Δ.Τζέρπου) εκδ. Ακρίτας, Αθήνα 1998.
Τι ξέρεις εσύ για τις εικόνες; Εκδ. Ετοιμασία, Ι.Μ.Τιμίου Προδρόμου Καρέα, Καρέας
2000.
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ΦΙΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, , «Η ευχαριστιακή αναφορά», στον συλλ. τόμο Γ΄ Πανελλήνιο
Θεολογικό Συμπόσιο, 14-17 Οκτωβρίου 2001, εκδ. Αποστολικής Διακονίας, Αθήνα
2004, σσ. 101-126.
ΦΙΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Οι Θεομητορικές εορτές στη λατρεία της Εκκλησίας, Γρηγόρη,
Αθήνα 2002.
ΦΙΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Παράδοση και εξέλιξη στη λατρεία της Εκκλησίας, Γρηγόρη, Αθήνα
2006.
ΦΛΩΡΟΦΣΚΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, «Ορθόδοξος λατρεία», στον τόμο Θέματα Ορθοδόξου
Θεολογίας, εκδ. Άρτος Ζωής, Αθήναι11973.
ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΗ, Θεία Λειτουργία και κόσμος, Θεσσαλονίκη 1977.
Χριστούγεννα (συλλογικός τόμος), γ΄εκδ., Ακρίτας, Αθήνα 1991.
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
Β΄ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Β΄ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ
[ 1 ώρα την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους]
Από το σχολ. έτος 2008-2009 και εφεξής, το μάθημα των Θρησκευτικών στην Β΄
τάξη των ΕΠΑΛ διδάσκεται κανονικά με βάση το βιβλίο με τίτλο: «Βήματα Πίστης
και Ζωής», της Α΄ τάξης του 1ου Κύκλου Τ.Ε.Ε., των Α. Καριώτογλου, Σ.
Πορτελάνου, Δ. Πασσάκου. Ακολουθούν διδακτικές οδηγίες.
1.
Ως προς τη δομή
Επειδή το μάθημα των Θρησκευτικών στα ΕΠΑΛ είναι μονόωρο, όπως ίσχυσε
και στο ωρολόγιο Πρόγραμμα των ΤΕΕ, το βιβλίο αυτό ως προς την ύλη ακολουθεί
στο τρόπο δομής του την εξής φιλοσοφία: η μεθοδολογική παράθεση των διδακτικών
ενοτήτων είναι επαγωγική. Αρχίζει από ένα επιμέρους θέμα που απασχολεί την
ανθρώπινη ύπαρξη, δηλαδή, τον προβληματισμό και την αναζήτηση του Απόλυτου
και της Αλήθειας, αναλύει το θρησκευτικό φαινόμενο και προοδευτικά καταλήγει, ως
πρόταση, στο καθολικό, δηλαδή, στη λυτρωτική και μεταμορφωτική δύναμη που
προσφέρει η Ορθοδοξία και η Εκκλησία.
Η συγγραφή του βιβλίου και η θεματική του καταδεικνύουν ότι λήφθηκε υπόψη
η συμβίωση και επικοινωνία του μαθητή στο σύγχρονο πλουραλιστικό και
πολυπολιτισμικό περιβάλλον. Επομένως, από την ψυχολογική και φιλοσοφική
προσέγγιση της διαχρονικής αναζήτησης του Θεού ο μαθητής εμβαθύνει στη
διδασκαλία των μονοθεϊστικών θρησκειών, στη σχέση της Ορθοδοξίας με τα άλλα
δόγματα και τις Θρησκείες και καλείται με τη συνεργατική μάθηση να διατρέξει το
υπαρξιακό πρόβλημα και τα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα με κριτικό πνεύμα και
τον προσφερόμενο ορθόδοξο στοχασμό. Μέσα από τις διδακτικές ενότητες του
βιβλίου προβάλλονται γεγονότα και πρόσωπα του παρελθόντος και του παρόντος που
βοηθούν το μαθητή στην κατανόηση ότι ο Χριστιανισμός είναι μια στάση ζωής,
συνδέεται με την προσωπική ιστορία των ανθρώπων και δημιουργεί πολιτισμό.
Κάθε διδακτική ενότητα του βιβλίου είναι αυτοτελής αφού διαθέτει το δικό της
στόχο, τη δική της δομή με προβληματισμό, προτάσεις, και στο τέλος μνημόνιο και
ερωτηματολόγιο για γόνιμο διάλογο στην τάξη. Ο καθηγητής σε κάθε διδακτική
ενότητα μπορεί να διακρίνει τη δομή και την τάξη που είναι δομημένη ως εξής:
·
Τίτλος μαθήματος
·
Σκοποί της διδακτικής ενότητας
·
Βιβλικό ή άλλο θεολογικό κείμενο
·
Εικονίδιο με τις λέξεις κλειδιά
·
Ανάπτυξη σε υποενότητες
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Στο στάδιο της εφαρμογής τα συμπεράσματα με τον τίτλο: «Τι δεν πρέπει να
ξεχάσω»
Για την αξιολόγηση προσφέρονται ερωτήσεις για δραστηριότητες με τίτλο: «Έχουν
σημασία αυτά για τη ζωή μου;»
Τα παρενθετικά κείμενα στις διδακτικές ενότητες δίνουν τη δυνατότητα βιωματικής
προσέγγισης του μαθήματος και κατανόησης των νοημάτων του.
2. Ως προς τη Μεθοδολογία
Η διδασκαλία των ενοτήτων αυτού του βιβλίου, ως προς τη μεθοδολογία
μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας περισσότερο την επαγωγική και την ερμηνευτική
μέθοδο. Η επαγωγική προσιδιάζει στο επίπεδο των μαθητών της ηλικίας αυτής που
ευνοεί την προβληματική και την εξέλιξη από τα επιμέρους στοιχεία της κάθε
ενότητας προς το καθολικό, που αφορά την μετάβαση του μαθητή από την
ανωριμότητα στην ωριμότητα, την ολοκλήρωση του προσώπου ή της κοινωνίας.
Όσον αφορά την ερμηνευτική μέθοδο ο καθηγητής μπορεί με αφορμή το κείμενο που
είναι στην αρχή της ενότητας με την καθοδηγητική μάθηση να επικεντρώσει την
ανάπτυξη στα επιμέρους θέματα της ενότητας.
Το βιβλίο διευκολύνει τον καθηγητή στην ευελιξία και χρησιμοποίηση του
διδακτικού υλικού αφού δεν παρέχει έτοιμες «συνταγές» ωριμότητας αλλά προσπαθεί
να ρίξει φως σε προβληματισμούς σχετικούς με την πίστη και το νόημα της ζωής. Τα
θέματα που περιέχονται στο διδακτικό εγχειρίδιο καλύπτουν όλο το φάσμα του
νεανικού προβληματισμού και της επικαιρότητας όπως, βιοηθική, μοναξιά και
ανθρώπινες σχέσεις, αθεΐα, η άλλη στάση ζωής κ.ά. με τρόπο ρεαλιστικό,
αξιοποιώντας στοιχεία ατομικής και κοινωνικής ψυχολογίας. Υπάρχουν, ακόμη,
θέματα συναφή με τον προσανατολισμό και τα ενδιαφέροντά αυτής της ηλικίας και
αναφέρονται στην τεχνολογία, στην πληροφορική, στην εργασία, στα Μέσα Μαζικής
Ενημέρωσης κ.ά. Επομένως, υπάρχει μεγάλη δυνατότητα ευελιξίας στην
εξατομικευμένη διδακτική και παιδαγωγική για αφορμήσεις και εξειδικευμένη
συνεργατική μάθηση.
Στο πλαίσιο της προσαρμογής της εκπαίδευσης στις νέες
κοινωνικοοικονομικές συνθήκες συντάχθηκαν τα τελευταία Αναλυτικά Προγράμματα
της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το έτος 2003 και εντάχθηκαν σ’
αυτά δύο καινοτομίες: η Διαθεματικότητα και υπαινικτικά η διαπολιτισμικότητα. Το
Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών των Θρησκευτικών για την Α΄ τάξη του 1ου κύκλου
των ΤΕΕ που συντάχθηκε το 2003 και το πολυθεματικό διδακτικό εγχειρίδιο που
παράχθηκε απ’ αυτό παρέχουν τη δυνατότητα ανοιχτότητας και διερεύνησης του
θρησκευτικού φαινομένου με τις άλλες επιστήμες ή και θεματικές τους
(διεπιστημονικότητα-διαθεματικότητα)
καθώς
τη
σχέση
του
με
την
πολυπολιτισμικότητα και διαπολιτισμικότητα.
3. Γενικοί σκοποί του μαθήματος στη Β΄ τάξη του ΕΠΑΛ είναι:
·

Να διδαχθούν οι μαθητές τα σπουδαιότερα μαθήματα, που θα αποτελέσουν τις πιο
ουσιαστικές σταθερές ορθού προσανατολισμού για την ολοκλήρωση του ανθρώπου.
· Να μάθουν οι μαθητές ότι σ’ ένα πλουραλιστικό κόσμο από θρησκευτικές πίστεις, η
Θρησκεία είναι πανανθρώπινο φαινόμενο και συμβάλλει στη διαμόρφωση της
προσωπικότητας του ανθρώπου και στην κοινωνικοποίησή του.
· Να συνειδητοποιήσουν οι νέοι, ξεκινώντας από ένα σύγχρονο προβληματισμό και
τα ποικίλα ερεθίσματα της εποχής, την έκταση και την επικαιρότητα του χριστιανικού
μηνύματος στην προσωπική και κοινωνική ζωή των ανθρώπων.
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·

5.

Να γνωρίσουν οι μαθητές την Ορθοδοξία ως βίωμα και τρόπο ζωής που έχει σχέση
με την καθημερινή ζωή και όχι ως απολίθωμα του παρελθόντος.
4. Ειδικοί σκοποί των μερών του βιβλίου
Ειδικότερα, το βιβλίο διαιρείται σε τρία μέρη των οποίων οι επιμέρους στόχοι έχουν
ως εξής:
4.1 Το Α΄ Μέρος (Ο σύγχρονος άνθρωπος και η θρησκεία), έχει σαν σκοπό οι
μαθητές:
α) Να προβληματισθούν ως προς την αναζήτηση του Θεού η οποία αφορά τον
άνθρωπο κάθε εποχής. Να γνωρίσουν ότι η Θρησκεία αποτελεί ένα πανανθρώπινο
φαινόμενο.
β) Να πληροφορηθούν για τα κυριότερα θρησκεύματα (Ασίας, Αφρικής, Μ.
Ανατολής και Ευρώπης), να εκτιμήσουν ή μη το βαθμό επάρκειάς τους, να μάθουν να
σέβονται τις θρησκευτικές δοξασίες των άλλων και να τα συγκρίνουν στοιχειωδώς με
τον Χριστιανισμό.
γ) Να γνωρίσουν έγκυρα τα κυριότερα παραθρησκευτικά φαινόμενα και κινήματα.
Να προβληματισθούν για τις επιδιώξεις τους και να ευαισθητοποιηθούν με τέτοιο
τρόπο, ώστε να μπορούν να τοποθετούνται κριτικά και να διαφυλάσσουν την
ελευθερία του προσώπου.
δ) Να γνωρίσουν τη θέση της Ορθοδοξίας.
4.2 Το Β΄ Μέρος (Χριστιανισμός μια στάση ζωής), έχει σαν σκοπό οι μαθητές:
α) Να μάθουν ότι η χριστιανική πίστη, σύμφωνα με το χαρακτήρα και το σκοπό της
έχει σχέση με την εμπειρία και την προσωπική ιστορία των ανθρώπων. Με το
περιεχόμενο της πίστης διαμορφώνεται τόσο το προσωπικό όσο και το κοινωνικό
ήθος.
β) Να γίνουν δέκτες της δυναμικής του Χριστιανισμού και της έκφρασής του μέσα
από τον πολιτισμό και την τέχνη (αρχιτεκτονική, ποίηση, μουσική, λογοτεχνία κ.ά.).
γ) Να ενημερωθούν για το φαινόμενο της αθεΐας που είναι μια άλλη στάση ζωής, η
οποία αγγίζει και τις τάξεις των χριστιανών που εμμένουν σ’ ένα τυπολατρικό τρόπο.
4.3 Το Γ΄ Μέρος (Η Ορθόδοξη Εκκλησία προτείνει ένα τρόπο ζωής), έχει σαν
σκοπό οι μαθητές:
α) Να κατανοήσουν τι είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία, ποια η φύση της και ο ιδιαίτερος
χαρακτήρας της.
β) Να κατανοήσουν την ειδοποιό διαφορά της Ορθοδοξίας από τα άλλα δόγματα και
τις θρησκείες ως προς τη διδασκαλία, τους στόχους και τον τρόπο προσέγγισης
βασικών προβλημάτων του ανθρώπου.
γ) Να γνωρίσουν τη θέση της Εκκλησίας για την εργασία, την πληροφορική και τα
Μ.Μ.Ε.
δ) Να διδαχθούν τη θέση της Εκκλησίας για τη σχέση των δύο φύλων, να
συνειδητοποιήσουν τα αίτια της μοναξιάς και να γνωρίσουν την πρόταση της
Εκκλησίας για την αντιμετώπισή της.
ε) Να γνωρίσουν τι είναι Βιοηθική, τους άξονές της και να προβληματιστούν για τη
χρήση των επιτευγμάτων της Βιοτεχνολογίας σύμφωνα με τη θέση που έχει η
Ορθοδοξία για τον άνθρωπο.
στ) Να προβληματιστούν πάνω στις διεξόδους που προσφεύγουν σήμερα οι νέοι
(ναρκωτικά, αλκοόλ κ.ά.) και να αντιληφθούν τη θέση της Εκκλησίας.
Μερικές ιδιαίτερες επισημάνσεις για τη διδασκαλία των διδακτικών ενοτήτων:
§ Ενότητα 1 - «Αναζητώντας το θείο»:
Το βιβλίο ξεκινάει από μια διαπίστωση γενική για τη σχέση του ανθρώπου με
τη θρησκεία. Εδώ μπορούν να χρησιμοποιηθούν στοιχεία από τη Φιλοσοφία, την
Ψυχολογία και την Ιστορία. Η ανάγκη για αναζήτηση του θείου είναι έμφυτη στον
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άνθρωπο και το φαινόμενο της θρησκείας είναι παγκόσμιο και διαχρονικό. Μπορεί να
προβληθεί η ανάπτυξη της θρησκευτικότητας στην ιστορία των κοινωνιών με
διάφορες κοινωνικοπολιτικές και οικονομικές συνθήκες. Η πνευματική εξέλιξη του
ανθρώπου περιέχει τη μετάβασή του από την αναζήτηση του Θεού στα φυσικά
φαινόμενα και τη φανταστική εικόνα, που είχε δημιουργήσει γι’ Αυτόν, στην ύπαρξη
Του ως πραγματικό Πρόσωπο. Στο Χριστιανισμό η σωτηρία, η μεταμόρφωση του
ανθρώπου προέρχεται από τη προσωπική σχέση που έχει με το Θεό και τον άνθρωπο.
Με τη σάρκωση του Ιησού Χριστού έχουμε την δυνατότητα γνώσης αυτής της νέας
κοινωνίας.
§ Ενότητα 2- «Λαοί και θρησκεύματα σε ένα πλουραλιστικό κόσμο (Α)»:
Τα δύο μεγάλα θρησκεύματα, Ιουδαϊσμός και Ισλαμισμός, παρατίθενται στη
θεματολογία του βιβλίου ώστε οι μαθητές να γνωρίσουν τη βασική διδασκαλία και τα
γνωρίσματά τους. Το περιεχόμενο της διδασκαλίας των θρησκειών αυτών παίζει
σημαντικό ρόλο στην καθημερινή ζωή των πιστών και αποτελεί πηγή δικαίου σε
κράτη που οι πιστοί είναι πολίτες τους.
Η γνώση μιας άλλης Θρησκείας είναι μια αφετηρία για καλλιέργεια του
σεβασμού της διαφορετικής πίστης και του δικαιώματος της αυτοδιάθεσης.
Αφόρμηση για την ανάπτυξη των δύο αυτών θρησκειών μπορεί να είναι ένα θέμα της
επικαιρότητας που θα άπτεται του τρόπου ζωής, σκέψης και πολιτικοθρησκευτικής
συνάφειας σε διάφορους λαούς αυτών των θρησκευτικών πεποιθήσεων.
§ Ενότητα 3 - «Λαοί και θρησκεύματα σε ένα πλουραλιστικό κόσμο (Β)»:
Η ασιατική θρησκευτικότητα έπαιξε ρόλο στη διαμόρφωση της σκέψης και
στην πολιτισμική εξέλιξη των λαών όπου βιώθηκε. Στην ενότητα αυτή η σύνδεση της
Θρησκείας με την Ψυχολογία μπορεί να δώσει τη δυνατότητα στο μαθητή να
κατανοήσει τις αιτίες εξάπλωσης στην Ευρώπη και το ενδιαφέρον του σύγχρονου
ανθρώπου για τις δύο μονοθεϊστικές θρησκείες του Ινδουισμού και του Βουδισμού.
Ο Ινδουισμός και ο Βουδισμός είναι δύο μεγάλα θρησκεύματα της Ασίας.
Χαρακτηριστικό είναι ότι σε όλα τα θρησκεύματα της Ασίας δημιουργήθηκαν δύο
συστήματα: ένα σύστημα φιλοσοφικής επεξεργασίας και πρακτικής της θρησκείας
και ένα σύστημα εκλαϊκευμένης θρησκευτικότητας. Ο Βουδισμός χαρακτηρίζεται στο
βιβλίο ως «άθεη θρησκεία» επειδή βασικός στόχος ενός βουδιστή δεν είναι η
επικοινωνία με κάποιο Θεό, αλλά στοχεύει στην απελευθέρωση από τον πόνο και την
οδύνη της ύπαρξης.
§ Ενότητα 4 – «Νέοι στο ρυθμό της παραθρησκείας»:
Παρα-θρησκείες: ένας αλλιώτικος τρόπος για αναζήτηση του Θεού από αυτόν
που διδάσκουν οι μέχρι σήμερα γνωστές θρησκείες. Ο καθηγητής μπορεί με τη
συνεργασία των μαθητών να αναδείξει τις αιτίες εμφάνισης της παραθρησκείας.
Χρειάζεται να γνωρίσουν οι μαθητές τον τρόπο και τη μέθοδο που χρησιμοποιούν
«επιτήδειοι δάσκαλοι» προκειμένου να μυήσουν (προσηλυτίσουν), κυρίως νέους, στις
παραθρησκείες. Να γίνει κατανοητό ότι αυτά τα νέα παραθρησκευτικά σχήματα είναι
συνοθύλευμα διδασκαλιών διαφόρων θρησκειών, φιλοσοφιών και συμβολισμών. Με
ένα καλό ψυχολογημένο τρόπο στοχεύουν να ενθουσιάσουν, να εκμεταλλευθούν την
αθωότητα και ελευθερία των νέων και να τους αποτραβήξουν από την παραδοσιακή
τους πίστη. Η γνώση όλων αυτών και των κινδύνων που απορρέουν από μια τέτοια
αποδοχή θα κάνει τους νέους να σταθούν κριτικά απέναντι στο φαινόμενο της
παραθρησκείας.
§ Ενότητα 5 – «Ο Χριστός στην ιστορία του κόσμου»:
Χρειάζεται να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις διαστάσεις του χριστολογικού
δόγματος της Εκκλησίας. Μιλώντας για την ανθρώπινη φύση του Χριστού, θα πρέπει
να εννοήσουμε τις ποιότητες που έχει ένας ολοκληρωμένος άνθρωπος. Είναι
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αναγκαίο συνεπώς να βοηθήσουμε τους μαθητές μας να απομακρυνθούν από τα
αντρικά και τα γυναικεία στερεότυπα για να συνειδητοποιήσουν ότι ο Χριστός ως
ολοκληρωμένος άνθρωπος συγκεφαλαιώνει στο πρόσωπό Του όλες τις ανθρώπινες
ποιότητες. Στο πρόσωπο του Χριστού προσλαμβάνεται και αγιάζεται κάθε άνθρωπος.
§ Ενότητα 6 – «Η πίστη στη σχέση της με την επιστήμη»:
Η πίστη και η επιστήμη να εξεταστούν μέσα από την ανθρωπολογία. Η πίστη
χωρίς ελευθερία δεν είναι γνήσια πίστη. Τα θαύματα του Χριστού γίνονται με τέτοιο
τρόπο ώστε να μη δεσμεύουν την ελευθερία του ανθρώπου: γι’ αυτό ο Χριστός
αρνείται να κατεβεί από το σταυρό, όταν οι σταυρωτές του το ζητούν για να τον
πιστέψουν. Γι’ αυτό και η ίδια του η Ανάσταση γίνεται με τρόπο που να αφήνει
περιθώρια για αμφισβήτηση από τους ανθρώπους. Διασαφήνιση των ορίων της
επιστήμης και της θρησκείας και στα ερωτήματα που απαντούν.
Να γίνει κατανοητό στους μαθητές ότι ο Θεός δεν είναι μια αφηρημένη
διανοητική σύλληψη, ούτε ότι ο άνθρωπος προσπαθεί με τις δικές του δυνατότητες να
τον «ανακαλύψει». Αυτή άλλωστε είναι μια από τις ουσιωδέστερες διαφορές του
Χριστιανισμού από τα άλλα θρησκεύματα.
§
Ενότητα 7 – «Γιατί το καλό και το κακό στη ζωή μας»:
Η ελευθερία είναι κατ’ εξοχήν γνώρισμα του ανθρώπου ως εικόνα του Θεού.
Και ενώ στο Θεό η ελευθερία είναι απόλυτη στον άνθρωπο είναι σχετική αφού ο
άνθρωπος είναι δημιούργημα του Θεού και η υπόλοιπη δημιουργία προηγείται αυτού.
Να κατανοήσουν οι μαθητές ότι η εντολή που δόθηκε από το Θεό στους
πρωτόπλαστους δόθηκε ακριβώς γιατί ο άνθρωπος δεν πλάστηκε τέλειος αλλά με
δυναμική προς την τελειότητα.
Να προσεχθεί η αναφορά και η συζήτηση στο θέμα του νηπιοβαπτισμού. Ο
νηπιοβαπτισμός είναι μέρος της αγωγής του παιδιού. Από την εμπειρία της
Εκκλησίας τα μέλη της θεωρούν ότι με το μυστήριο του βαπτίσματος δίνεται κάτι
θεμελιώδες και χρήσιμο για την εξέλιξη του παιδιού. Στη συνέχεια είναι ευθύνη της
Εκκλησίας, της οικογένειας και του ίδιου του ατόμου για τη συνειδητοποίηση της
χάριτος του βαπτίσματος. Πάντως, σύμφωνα με την Πατερική διδασκαλία, το
βάπτισμα είναι ένα χρησιμότατο εφόδιο για το νήπιο διότι περιφρουρεί την ελευθερία
του από τις διαπλοκές του διαβόλου.
§
Ενότητα 8 – «Ο Χριστιανισμός και η προσωπική ιστορία των ανθρώπων»:
Όπως εκδηλώνεται στον κόσμο η αρμονική ζωή της Αγίας Τριάδας, στη
δημιουργία του κόσμου, στην ενανθρώπηση του Υιού του Θεού κτλ., αυτόν τον
αγαπητικό τρόπο ζωής καλούνται και οι πιστοί να ακολουθήσουν.
Η δυναμική σχέση αγάπης Θεού και ανθρώπου είναι σχέση ερωτική. Τέτοια
είναι η σχέση του Θεού με τους αγίους. Αυτή η εμπειρική σχέση διδάσκεται από την
Αγία Γραφή και την ιστορία της Εκκλησίας, γεγονός που μπορεί να βοηθήσει τα
παιδιά στην κατανόηση της ένωσης του ανθρώπου με το Θεό. Είναι σημαντικό οι
μαθητές να μην θεωρήσουν τους άγιους ως σχεδόν μυθικά πρόσωπα, έξω από τη
λογική της εποχής μας και πέρα από τις δικές τους δυνατότητες.
§ Ενότητα 9 «Πανόραμα της Χριστιανικής παρουσίας στον κόσμο
(πολιτισμός)»:
Υπάρχουν πολλές και εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις για τη σχέση
Ελληνισμού και Χριστιανισμού. Μια απροκατάληπτη ματιά στην ιστορία της
συνάντησης των δύο μεγάλων πολιτισμών και ρευμάτων μπορεί να δώσει και το
περιεχόμενο της σύζευξης και των δύο στην ελληνική ιστορία. Μπορεί εύκολα να
διαπιστώσει κανείς ότι ο μόνος τρόπος για να επιβίωνε με την αρχική του δυναμική ο
Ελληνισμός ήταν μέσα από τη γόνιμη σύζευξή του με το Χριστιανισμό. Μια
καλόπιστη κριτική για τα μελανά στοιχεία στην ιστορική διαδρομή του
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Χριστιανισμού, σε Ανατολή και Δύση, δεν έχουν σχέση με την ουσία του και το
μήνυμα του Χριστού. Τα αρνητικά στοιχεία έχουν σχέση μόνο με τον τρόπο που
πολλές φορές οι χριστιανοί πολιτεύτηκαν και χρησιμοποίησαν, για ατομικές
φιλοδοξίες, αυτό το μήνυμα ανά τους αιώνες.
§ Ενότητα 10 – «Αθεΐα, η άλλη στάση ζωής»:
Η πίστη, σαν στάση ζωής, είναι δικαίωμα του κάθε ανθρώπου, αφού ο Θεός
δεν επιβάλλεται σε κανένα. Η αθεΐα είναι πολυσύνθετο φαινόμενο που έχει δύο
πλευρές τη θεωρητική και την πρακτική (θεωρητική και πρακτική αθεΐα). Αξίζει να
επισημανθούν τα αίτια της αθεΐας και οι διάφορες μορφές που παίρνει εξαιτίας αυτών
(δυσπιστία, ατελής πίστη κ.ά.). Σ’ αυτή τη διδακτική ενότητα χρειάζεται να
αναπτυχθεί διάλογος με τους μαθητές ώστε να εκφράσουν τις γνώμες και τις
αμφιβολίες τους πάνω στο θέμα. Η στάση της Ορθοδοξίας στο θέμα αυτό είναι η
κατανόηση και ο σεβασμός της θέσης του άλλου. Η πίστη άλλωστε είναι προϋπόθεση
ελευθερίας, την οποία ο ίδιος ο Θεός σέβεται.
§ Ενότητα 11 – «Τι είναι η Ορθοδοξία»:
Η Ορθόδοξη πίστη προβάλλει ένα τρόπο ζωής που στοχεύει στην αλλαγή και
μεταμόρφωση του κόσμου και όχι σε μια καλυτέρευση ή ηθικοποίησή του. Να
τονισθεί ότι στην Ορθοδοξία το δόγμα δεν έχει τη λειτουργία μιας αυθαίρετης και
αναπόδεικτης παραδοχής, αλλά μιας βιωματικής αλήθειας ριζωμένης στην ιστορική
πορεία του Χριστιανισμού και στην κοινή εμπειρία των πιστών, που γίνεται ελεύθερα
αποδεκτή μέσω της πίστης.
§ Ενότητα 12 – «Η Ορθοδοξία στη σχέση της με άλλα δόγματα και τις άλλες
θρησκείες»:
Στο μάθημα αυτό οι μαθητές πληροφορούνται για τη διαφοροποίηση του
Χριστιανισμού στην Ανατολή και στη Δύση και βοηθούνται στην κατανόηση της
διαφοράς της Ορθοδοξίας από τα άλλα δόγματα και τις θρησκείες. Ένας βασικός
σκοπός αυτού του μαθήματος είναι ο σεβασμός της πίστης του άλλου, το δικαίωμα
αυτοδιάθεσής του και η αποφυγή κάθε φανατισμού που οδηγεί στο μίσος, την
περιθωριοποίηση και τη σύγκρουση.
§
Ενότητα 13 – «Η Ορθοδοξία αποδέχεται και μεταμορφώνει την ύλη»:
Υπήρξαν και πιθανότατα συνεχίζουν να υπάρχουν πρακτικές και αντιλήψεις
ανάμεσα στα μέλη της Εκκλησίας που υποτιμούν το σώμα και τις λειτουργίες του
όπως και την ύλη. Υπήρξαν για παράδειγμα μοναστικές τάσεις κατά τους πρώτους
χριστιανικούς αιώνες, που επηρεασμένες από ωριγενιστικές αντιλήψεις εκδήλωναν
τέτοιες πρακτικές. Στις τελευταίες δεκαετίες οι πρακτικές αυτές επανήλθαν από άλλα
«κανάλια», αυτά του σχολαστικισμού και του ευσεβισμού.
Στην Καινή Διαθήκη ο άνθρωπος αντιμετωπίζεται πάντα ως ενιαία
ψυχοσωματική οντότητα και η διάκριση ανάμεσα σε σώμα, σάρκα, ψυχή και πνεύμα,
δεν είναι διάκριση ανάμεσα σε «συστατικά» του ανθρώπου. Αντίθετα με αυτά
δηλώνεται ολόκληρος ο άνθρωπος στις διάφορες όψεις του. Ο Χριστός με την
ενανθρώπησή του βεβαίωσε την αξία της ανθρώπινης φύσης και του ανθρώπινου
σώματος, κατοχύρωσε και ευλόγησε την ύλη. Και σήμερα η Εκκλησία, με τη δράση
του Αγίου Πνεύματος και μέσα από τα μυστήρια συντελεί σταδιακά στη
μεταμόρφωση και σταδιακά στον αφθαρτισμό του κόσμου.
§ Ενότητα 14 – «Η εργασία σε ένα τεχνοκρατούμενο κόσμο»:
Η εργασία αποτελεί θεία εντολή, ευλογία αλλά και μέσον για τη θέωση του
ανθρώπου. Άλλο νόημα έχει η εργασία και οι εργασιακές σχέσεις όταν ο άνθρωπος
πιστεύει ότι είναι εικόνα του Θεού και άλλο όταν αρνείται τη θεία καταγωγή του και
τον προορισμό του. Η εργασία όταν εντάσσεται στη ζωή της Εκκλησίας είναι
υποταγμένη στην άσκηση και στην προσευχή, που ανεβάζουν τον άνθρωπο στο Θεό
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και τον συνδέουν με το συνάνθρωπο. Όταν γίνεται αυτοσκοπός τότε αλλοτριώνει τον
άνθρωπο και τον μετατρέπει σε παραγωγική μηχανή.
§
Ενότητα 15 – «Θέλω να χαρώ τη ζωή μου σε ένα πιο ελεύθερο κόσμο»:
Η χαρά είναι γνώρισμα της χριστιανικής ζωής. Από το περιεχόμενο των
σχέσεων με το Θεό και τους συνανθρώπους εκπηγάζει η ποιότητα της χαράς και της
ψυχαγωγίας. Η αισθησιοκρατία και η φυσιοκρατία ως μονόδρομοι θεώρησης της
ζωής στερούν τον άνθρωπο από εμβάθυνση στην έννοια του προσώπου. Ο ηδονισμός
που έχει σκοπό τη μονομερή ικανοποίηση των αισθήσεων ακυρώνει τη μαθητεία σε
μια οντολογία της ανθρώπινης φύσης και ανάδειξης της καθολικότητάς της. Η
διαχείριση του χρόνου σε όλη τη διάρκεια του 24ωρου έχει σχέση, θετική ή αρνητική,
με την αγωγή της ψυχής η οποία ούτε στάσιμη είναι ούτε αποσπασματική. Η χαρά
στη ζωή του πιστού έχει διάρκεια, δεν είναι εφήμερη γιατί προέρχεται από ένα
προσωπικό τρόπο ζωής που περιέχει ένα πνευματικό αγώνα.
Το περιεχόμενο της χαράς και της ψυχαγωγίας έχει σχέση με το νόημα της
ελευθερίας και τη χρήση του χρόνου. Ο διχασμός της ψυχής είναι συνέπεια της
κατάχρησης της ελευθερίας και του αυτεξούσιου. Η Εκκλησία δεν αφίσταται της
χαράς και της ψυχαγωγίας αλλά τις εντάσσει γενικότερα στο προσανατολισμό της
ανθρώπινης ύπαρξης.
§ Ενότητα 16 – «Στον κόσμο της πληροφορικής»:
Εξετάζεται στο κεφάλαιο αυτό ένα από τα μεγάλα επιτεύγματα του ανθρώπου,
που είναι η πληροφορική. Ο τρόπος χρησιμοποίησης της πληροφορικής πρέπει να
έχει ως κριτήριο τη διαμόρφωση της προσωπικότητας του ανθρώπου. Η ηθική
προσέγγιση στη πληροφορική προστατεύει τον άνθρωπο από την κατάργηση της
προσωπικής ελευθερίας και την αλλοτρίωσή του από τον εαυτό του, το Θεό και το
συνάνθρωπο.
§ Ενότητα 17 – «Μοναξιά και ανθρώπινες σχέσεις»:
Η μοναξιά καταργείται από το Θεό με τη δημιουργία του πρώτου ζεύγους, της
πρώτης οικογένειας. Η ευλογία του Θεού με το μυστήριο του γάμου, και η
συνειδητοποίησή της από το ζευγάρι, διαρκώς παρέχεται και ανανεώνει την αγάπη
όταν υπάρχει διαρκής συμμετοχή του ζευγαριού στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας.
Πρέπει να τονισθούν τα σημεία που σήμερα προξενούν την ανταγωνιστική σχέση και
αποξένωση στην οικογένεια και στην κοινωνία. Είναι ανάγκη στο τέλος του
μαθήματος να τονισθούν οι προτάσεις της Εκκλησίας ως διέξοδοι στο σύγχρονο
πρόβλημα της μοναξιάς.
§ Ενότητα 18 – «Αυτό που δεν θέλω, αυτό κάνω παρασυρμένος από τα ΜΜΕ»:
Να δοθεί σημασία στο θέμα της εξάρτησης του ανθρώπου από τα MEDIA και
ιδιαίτερα από τη μικρή οθόνη. Να τονισθεί, με αφορμή την περικοπή του Αποστόλου
Παύλου της επιστολής τους προς Ρωμαίους, η τραγικότητα και ποιοι είναι οι λόγοι
για τους οποίους ο άνθρωπος δεν είναι αυτό που θα ήθελε, δηλαδή, είναι διχασμένη
προσωπικότητα. Στην Εκκλησία διασώζεται ο προσωπικός τρόπος ζωής και η
πραγματική έννοια της ελευθερίας. Στις υποενότητες Δ και Ε αυτής της διδακτικής
ενότητας μπορεί να τονισθούν τα κυριότερα σημεία που είναι γραμμένα με έντονα
γράμματα.
§ Ενότητα 19 – «Επικίνδυνες διέξοδοι και η πρόταση της Εκκλησίας»:
Αυτή η διδακτική ενότητα προβάλει ένα θέμα επίκαιρο για τους εφήβους.
Πρόκειται για τα αδιέξοδα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι στη ζωή τους και
τις διεξόδους που ακολουθούν. Είναι η ενότητα που διευκολύνει το διάλογο μέσα
στην τάξη, από τον οποίο μπορούν να εντοπισθούν τα αίτια που δημιουργούν τα
αδιέξοδα και οι λαθεμένες επιλογές των νέων. Η ορθόδοξη πρόταση, ως διέξοδος,
που προβάλλεται στη διδακτική ενότητα έχει σχέση με την ορθόδοξη ασκητική και το
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σκοπό της που είναι η «καλή αλλοίωση» του ανθρώπου, δηλαδή, η μεταστοιχείωση
των παθών του, η μεταμόρφωση της θέλησης, της επιθυμίας, του νου. Να δοθεί να
καταλάβουν οι μαθητές, με επιχειρήματα μέσα από την επικαιρότητα, ότι η ορθόδοξη
άσκηση δεν είναι κάτι το ουτοπικό αλλά ένας ρεαλισμός που είναι ορατός μέσα στο
χώρο της Εκκλησίας και την ιστορία της από τους πιστούς και σύγχρονους αγίους
της.
Ενότητα 20 – «Μπροστά σε προβλήματα βιοηθικής»:
Η αλματώδης εξέλιξη της Βιοτεχνολογίας και τα ηθικά προβλήματα που
προκύπτουν από τις εφαρμογές της δημιούργησαν την επιστήμη της Βιοηθικής.
Χρειάζεται για να γίνει ορθόδοξη προσέγγιση του θέματος να ληφθούν υπόψη τα
εξής: Ι) Διαφορετική είναι η αντιμετώπιση και ο χειρισμός της ανθρώπινης ζωής όταν
αυτή θεωρείται δώρο Θεού και διαφορετική όταν εκλαμβάνεται ως ένα γεγονός
αυθύπαρκτο, μονομερώς βιολογικό, υποταγμένο στην εγωιστική διάθεση του καθένα,
όπως επίσης στη φθορά και στο θάνατο. ΙΙ) Για την Εκκλησία, η χρησιμοποίηση από
τον άνθρωπο κάθε τεχνητού μέσου για τη διατήρηση, την υποστήριξη, την
αναπαραγωγή της ζωής ή την αντιμετώπιση του θανάτου πρέπει να ξεκινάει από την
πίστη ότι ο άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού με σκοπό την ομοίωση σ’ Αυτόν.
Η επιχειρηματική νοοτροπία στην εφαρμογή των επιστημονικών
επιτευγμάτων για την ανθρώπινη ζωή από την επιστήμη, χωρίς γνήσια κίνητρα,
οδηγεί στην εμπορευματοποίηση και εκμετάλλευσή της. Η μονομερής αντίληψη ότι η
ανθρώπινη ζωή ερευνάται και προστατεύεται μόνο από τις επιστήμες που
ασχολούνται με το ανθρώπινο σώμα είναι ατυχής. Η προστασία της ανθρώπινης ζωής
δεν είναι μόνο αντικείμενο της Βιολογικής επιστήμης αλλά των ανθρωπιστικών
επιστημών και της Θρησκείας που διδάσκει για το είναι και την ουσία του ανθρώπου
καθώς και για τα όρια της ελευθερίας του. Επομένως κάθε εφαρμογή μεθόδων και
τρόπων θα πρέπει να εξετάζεται κάτω από αυτό το πρίσμα.
Ενότητα 21 – «Η πνευματική ζωή αφορά και έναν τεχνοκράτη»:
Σ’ αυτή τη Διδακτική Ενότητα παρέχεται στο μαθητή η δυνατότητα να
κατανοήσει τα θετικά και αρνητικά στοιχεία που προέρχονται από τη χρήση της
τεχνολογίας. Η τεχνολογία καθ’ εαυτή είναι δώρο Θεού, απόρροια της ενέργειάς του
στον κόσμο, ωστόσο ο τρόπος αποδοχής και η χρήση της από τον άνθρωπο είναι που
δημιουργούν προβλήματα σε μια καθολική αντίληψη για τη ζωή και τις ανθρώπινες
σχέσεις.
Ενότητα 22 – «Θέλω να ζω ουσιαστικά μαζί με τους άλλους (κοινόβιο και
Ενορία)»:
Στη μοναξιά που είναι συνέπεια της έκπτωσης της ανθρώπινης φύσης από τον
αληθινό προορισμό, η πρόταση της Εκκλησίας είναι: η ενοριακή κοινότητα με
πρότυπο τα μοναχικά κοινόβια. Η ενορία είναι ο εκφραστής του μηνύματος της
Εκκλησίας ιδιαίτερα μέσα απ’ την Ευχαριστιακή σύναξη. Η πρωτοχριστιανική
κοινότητα αποτελεί το πρωτότυπο μόρφωμα της ζωής της Εκκλησίας. Η κοινοτική
ζωή των πιστών αποτελεί το αντίδοτο στον περιθωριοποιημένο τρόπο ζωής που
προκαλεί το ατομικό συμφέρον και η ιδιοτέλεια. Σημείο αναφοράς για τη λύτρωση
από τη μοναξιά είναι ο Χριστός και όχι άλλος κοσμικός παράγοντας. Όταν ο Χριστός
είναι κέντρο της ζωής των ανθρώπων τότε δημιουργείται η κοινωνία αγάπης και της
ειρήνης.
Ενότητα 23 – «Συμμετέχοντας στα μυστήρια της Εκκλησίας»:
Χρειάζεται να γίνει κατανοητό από τους μαθητές ότι τα μυστήρια δεν είναι
μαγικές τελετές που επινοήθηκαν στην πορεία της Εκκλησίας, αλλά εδράζονται στην
ιστορική εμπειρία της Εκκλησίας. Το πιο δύσκολο ίσως εγχείρημα από την πλευρά
του διδάσκοντος είναι να δείξει στους μαθητές πώς με τα μυστήρια ενεργείται
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σταδιακά η μεταμόρφωση του κόσμου σε Βασιλεία του Θεού. Η μοναδική διέξοδος
που έχει η κτιστή πραγματικότητα για να αποφύγει την «αναπόφευκτη» επιστροφή
της στην ανυπαρξία από την οποία προήλθε είναι να βρίσκεται σε διαρκή σχέση και
σύνδεση με Αυτόν που της δίνει τη ζωή, το Δημιουργό της.
§
Ενότητα 24 – «Τίποτα δεν είναι τυχαίο και εφήμερο στη ζωή μας»:
Οι μαθητές ευαίσθητοι δέκτες των όσων συμβαίνουν στην καθημερινή ζωή
στέκονται τελείως αρνητικοί σ’ αυτό που βλέπουν και ζουν μέσα στον κόσμο. Η
πραγματικότητα που τους κληρονομήσαμε για να ζήσουν δεν είναι αυτή που
ονειρεύονται. Ωστόσο μπορούμε να τους επισημάνουμε ότι με την πίστη στο Θεό και
τη ζωή της Εκκλησίας τίποτα δεν είναι τυχαίο και εφήμερο. Η ζωή των πρώτων
χριστιανικών κοινοτήτων οι διωγμοί, οι μάρτυρες της πίστεως και άγιοι, η επίδραση
του χριστιανικού πνεύματος στην οργάνωση των κρατών, στην τέχνη και στον
πολιτισμό φανερώνει την πορεία του ανθρώπου σ΄ ένα σκοπό, στη μεταμόρφωση τη
δική του και του κόσμου. Σημαντική ευθύνη έχει ο διδάσκων για να εμφυσήσει στους
μαθητές το μήνυμα ότι η συνεργασία Θεού και ανθρώπου και ο αγώνας του για την
αλλαγή του κόσμου δεν αφήνει περιθώρια για εφησυχασμό και επένδυση στο τυχαίο.
§
Ενότητα 25 – «Ελεύθερος να επιλέξω έναν τρόπο ζωής»:
Η Εκκλησία δεν επιβάλλει στον άνθρωπο ούτε την πίστη ούτε τον τρόπο ζωής
που απορρέει απ’ αυτήν. Ο ίδιος ο Χριστός ως απαραίτητη προϋπόθεση της πίστης
στη διδασκαλία και στη ζωή Του θεωρεί την ελευθερία. Άλλωστε η ελευθερία
θεωρείται από τη χριστιανική διδασκαλία ως βασικό δομικό στοιχείο του ανθρώπου
ως εικόνας του Θεού. Η ελεύθερη αποδοχή της χριστιανικής διδασκαλίας
δημιούργησε την ιστορική εμπειρία της Εκκλησίας που αναδεικνύει αγίους και
διαμορφώνει ένα πρότυπο ήθους, που αποτελεί παιδευτική πρόταση. Αυτή η
Διδακτική Ενότητα βοηθά τους μαθητές να κατανοήσουν ότι μέσα στο
πολυπολιτισμικό περιβάλλον που διαμορφώνεται με τις νέες κοινωνικές συνθήκες η
αξία της ελευθερίας που προβάλλει ο χριστιανισμός περιέχει το σεβασμό των
θρησκευτικών πεποιθήσεων του συνανθρώπου και την ανεκτικότητα στο τρόπο ζωής
του.
6. ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (20):
ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ
Μεθοδολογία - Εναλλακτικές προτάσεις:
Α. Τελεολογική. Με αφορμή το κείμενο που βρίσκεται στην αρχή της διδακτικής
ενότητας μπορεί με τη συνεργατική μάθηση να αναδειχθεί, ύστερα από τον
προβληματισμό για την εφαρμογή των επιτευγμάτων της Βιοτεχνολογίας, ο σκοπός
της χριστιανικής ηθικής στη ζωή του ανθρώπου.
Β. Επαγωγική: Με τη μέθοδο αυτή επιχειρείται, από το επιμέρους δηλ. τη
προσέγγιση του όρου «ζωή» και τη σύνδεσή του με το ήθος (=Βιοηθική), οι μαθητές
να προβληματιστούν μέσα από διάλογο πάνω στα διλήμματα που προκύπτουν από τη
χρήση της Βιοτεχνολογίας και να καταλήξουν στα κριτήρια της χριστιανικής ηθικής
Σκοποθεσία:
Οι μαθητές:
Να γνωρίσουν τι είναι Βιοηθική, τους άξονές της, τον προβληματισμό από την
εφαρμογή των επιτευγμάτων της Βιολογίας και τα κριτήρια που προβάλλει η
χριστιανική ηθική
Ειδικοί στόχοι:
Στόχοι αυτής της διδακτικής ενότητας είναι οι μαθητές:
Α) Να προβληματιστούν πάνω στην ανθρώπινη φύση και τη διακριτή θέση της στη
δημιουργία
Β) Να κατανοήσουν την έννοια της ζωής και την αιτία ιερότητάς της.
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Γ) Να πληροφορηθούν τους άξονες της βιοηθικής με βάση τα επιτεύγματα της
βιοτεχνολογίας.
Δ) Να προβληματιστούν για τη χρήση της ελευθερίας στα καινούργια δεδομένα της
Βιολογίας και της Γενετικής για τη διαχείριση της ζωής
Ε) Να γνωρίσουν τα κριτήρια της χριστιανικής ηθικής ως προς τη χρήση της
Βιοτεχνολογίας
Ø Θεολογικοί άξονες: οντολογία, ανθρωπολογία, Χριστολογία, Τριαδολογία,
Χριστιανική Ηθική
Ø Διδακτική: Υιοθετούμε την τριμερή πορεία
α) Συνάντηση με το νέο - Πρόσκτηση
β) Εμβάθυνση-Επεξεργασία
γ) Εμπέδωση - Αξιολόγηση
Συνοπτικό Σχεδιάγραμμα τριμερούς πορείας:
Α. Συνάντηση με το νέο – Πρόσκτηση
-

Αφόρμηση
Οι «Βιοεπιστήμες» στη ζωή μας
Το αντικείμενο που εξετάζει η Βιολογία και αυτό που εξετάζει η Βιοηθική
Β. Εμβάθυνση – Επεξεργασία
Με κατευθυνόμενο διάλογο να συζητηθούν οι παρακάτω παράμετροι:

-

-

-

Τα ερωτήματα για την αρχή της ζωής
Δομή της ανθρώπινης ύπαρξης– ανθρωπολογία – Βιολογία
Η αξία της ζωής με βάση τη χριστιανική ανθρωπολογία
Διάκριση ανθρώπου - κτίσης, κτιστού και ακτίστου
Τα επιτεύγματα της Βιοτεχνολογίας και ο προβληματισμός σε σχέση με την
ολιστική ηθική
Η ανάλυση των αξόνων της Βιολογίας και αντίστοιχη ανάπτυξη της Βιοηθικής (Η
τεχνητή και εξωσωματική γονιμοποίηση, κλωνοποίηση, υποστήριξη της ζωής και η
ευθανασία)
Προβληματισμός:
Η μεταχείριση των ανθρώπων ως πειραματόζωα
Η εμπορευματοποίηση ανθρώπινων οργάνων
Η ευθανασία δικαίωμα ή διακύβευμα ελευθερίας
Χρήση και κατάχρηση των επιτευγμάτων της βιοτεχνολογίας
Μαζική και ατομική κατάχρηση της βιοτεχνολογίας - κριτική στάση
Βιοηθική πρόταση
Παράγοντες - Κριτήρια Βιοηθικής (δημιουργία Θεσμών)
Χάραξη ορίων χρήσης τεχνολογίας
Κριτήρια Χριστιανικής Ηθικής
Γ. Εμπέδωση – Αξιολόγηση
Εμπέδωση
Η στάση απέναντι στα διλήμματα Βιοηθικής – διάκριση – άσκηση ελευθερίας
Η αξιολόγηση της ζωής με την ενσάρκωση του θείου Λόγου
Η ενέργειες του Θεού στον κόσμο και στην όλη ανθρώπινη ύπαρξη
Χριστιανική βιοηθική: συνέργια Θεού ανθρώπου
Αξιολόγηση
Ερωτήσεις
Εργασίες ατομικές, ομαδικές σε θεματικές της Βιοηθικής
Δραστηριότητες για απόκτηση κριτικής στάσης
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