
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και γενικότερα συμβάλλουν ουσιαστικά στην καινοτόμο πα-

ρουσίαση και διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών. Έχει διαπιστωθεί ότι οι 
νέες τεχνολογίες βοηθούν τους εκπαιδευτικούς να εμπλουτίσουν όλο το φάσμα των 

ικανοτήτων των μαθητών, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η συνειδητοποίηση της 
πολιτισμικής διαφορετικότητας και γενικότερα να αναβαθμίσουν τη διδασκαλία του 

θρησκευτικού μαθήματος, καθιστώντας το αποδοτικότερο ως προς τους γνωστικούς 

στόχους που καλείται να υπηρετήσει στα πλαίσια της ανθρωπιστικής αγωγής. Οι ΤΠΕ 
στηρίζουν γενικά το μαθητή στην προσπάθειά του να δομήσει οι ίδιος τη γνώση και να 

καλλιεργήσει ανώτερες μορφές σκέψης, όπως είναι η ανάλυση, η σύνθεση και η κατα-
νόηση σημαντικών γεγονότων που αφορούν τον Χριστιανισμό. Η προσέγγιση των στοι-

χείων κάθε διδακτικής ενότητας του θρησκευτικού μαθήματος με τη συνδρομή των 
προγραμμάτων του Η/Υ, ιστοσελίδων, εφαρμογών των ΤΠΕ και εκπαιδευτικών λογισμι-

κών συμβάλλει στην ενεργή συμμετοχή των μαθητών και στην ολιστική προσέγγιση της 
γνώσης. 

Στη συγκεκριμένη εργασία επιχειρούμε να αναδείξουμε όλες εκείνες τις παρα-

μέτρους που μπορούν να καταστήσουν το σύγχρονο Δημοτικό σχολείο  «σχολείο του 
Προσώπου», στο οποίο η πολιτισμική και θρησκευτική ανομοιογένεια και όλα τα νέα 

εκπαιδευτικά δεδομένα, είναι απαραίτητο να αντιμετωπισθούν με σύγχρονες κοινωνιο-
εκπαιδευτικές αντιλήψεις. Ιδιαίτερα η σχολική θρησκευτική αγωγή, η οποία αναδεικνύε-

ται ως ο κατ’ εξοχήν χώρος πολιτισμού του προσώπου στο σύγχρονο σχολείο, οφείλει 
να λειτουργήσει ως παιδεία ελευθερίας και να παρέχεται από δασκάλους  που θα  αντι-

μετωπίζουν τον κάθε μαθητή του ως πρόσωπο, το οποίο χαρακτηρίζει η «μοναδικότη-
τα». 

Η πρόκληση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησ-

κευτικών στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, προσφέρει στο δάσκαλο την ευκαιρία να δο-
κιμάσει νέους καινοτόμους τρόπους διδασκαλίας και να προσεγγίσει τη μαθησιακή ύλη 

των Θρησκευτικών με τρόπο που να τον καθιστά  διαμεσολαβητή, ανάμεσα στις νέες 
τεχνολογίες και στους μαθητές, ελκύοντας την προσοχή των παιδιών για το θρησκευτι-

κό μάθημα που πλέον μπορεί να μεταδώσει το μήνυμά του με δυναμικό τρόπο κάνον-
τας χρήση ενός νέου τεχνολογικού εκπαιδευτικού εργαλείου – επιτεύγματος. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία κάθε νέας εκπαιδευτικής προσέγγι-
σης, που λειτουργεί ως πρόταση για την αναβάθμιση του μαθήματος των Θρησκευτι-

κών, είναι να προσφέρει την ύλη με απλό και κατανοητό τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη το 

ηλικιακό επίπεδο των μαθητών που καλούνται να την αφομοιώσουν[3]. 
Στο σύγχρονο σχολείο που είναι ανοικτό και πλουραλιστικό, που λαμβάνει υ-

πόψη του τις απαιτήσεις των καιρών και τις σύγχρονες μορφωτικές ανάγκες των μαθη-
τών, ο εκπαιδευτικός  οφείλει καταρχήν να λειτουργήσει υποστηρικτικά στη διαμόρφω-

ση κλίματος συνεργασίας και διαπολιτισμικής επικοινωνίας μεταξύ των μαθητών/τριών, 
στα πλαίσια συνειδητοποίησης της πολιτισμικής διαφορετικότητας. Στη συνέχεια να 

εντάξει στην καθημερινή διδακτική του πρακτική, τα εκπαιδευτικά λογισμικά και γενικό-
τερα τις ΤΠΕ – που βέβαια από μόνες τους δεν είναι δυνατόν να αντικαταστήσουν την 
παρουσία του εκπαιδευτικού στην τάξη κυρίως όσον αφορά στις διαπροσωπικές σχέσεις 

και στην προσωπική του επαφή με το μαθητή -προκειμένου να υλοποιηθούν οι διδακτι-
κοί στόχοι του μαθήματος των θρησκευτικών στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, να επιτε-

υχθεί η ενεργός συμμετοχή των μαθητών και η ολιστική προσέγγιση της γνώσης. 
 

 [3] Ν. Παύλου, Τα χαρακτηριστικά του σύγχρονου θρησκευτικού μαθήματος, στο διαδικτυα-
κό τόπο http://www.pi-schools.gr/content/index.php?lesson_id=2&ep=26 (ημερομηνία ανάκτησης 27/3/2013). 
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Γιά τούς μῆνες    ΜΑΪΟ & ΙΟΥΝΙΟ   2016  προγραμματίστηκαν: 
 

       8/5/2016 ΚΥΡ. Τοῦ Θωμά Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Θεία Λειτουργία 7 π.μ. 
     14/5/2016 ΣΑΒ. Ίσιδώρου Χίου, Θεράποντος Κύπρου Θεία Λειτουργία 8 π.μ. 
     15/5/2016 ΚΥΡ.  Τῶν Μυροφόρων Ἀχιλίου Λαρ. Θεία Λειτουργία 7 π.μ 

     21/5/2016 ΣΑΒ.  Κων/νου & Ἐλένης τῶν Ἰσαποστ.. Θεία Λειτουργία 7 π.μ 

     22/5/2016 ΚΥΡ.  Τοῦ Παραλύτου Θεία Λειτουργία 7 π.μ 

     29/5/2016 ΚΥΡ.  Τῆς Σαμαρείτιδος Θεία Λειτουργία 7 π.μ 
       5/6/2016 ΚΥΡ. Τοῦ Τυφλοῦ Δωροθέου ἐπ. Τύρου Θεία Λειτουργία 7 π.μ. 
 

    8/6/  9/6/2016    Τετ. ΠΕΜΠΤΗ    Η Ανάληψη του Κυρίου       ’’ΑΓΡΥΠΝΙΑ’’     9  μ.μ.    



     12/6/2016 ΚΥΡ.  Ἁγ. 318 Πατέρων Α΄Οικ. Συνόδου Θεία Λειτουργία 7 π.μ 
     18/6/2016 ΣΑΒ.  2ο Ψυχοσάββατο Θεία Λειτουργία 7 π.μ 
     19/6/2016 ΚΥΡ  Της Πεντηκοστής  Θεία Λειτουργία 7 π.μ. 
     26/6/2016 ΚΥΡ  Ἁγίων Πάντων  Θεία Λειτουργία 7 π.μ. 
.      

«Σημείωση» 
Συχνά στο παρεκκλήσι μας τελούνται αγρυπνίες, Θεία Λειτουργία, ακολουθίες, & 

άλλες εκδηλώσεις οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο μηνιαίο προγραμματισμό μας. 
Όσοι επιθυμείτε να ενημερώνεστε γι αυτές με SMS, παρακαλούμε ζητήστε το. 

.      

ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ 
Ἐξομολόγηση γίνεται:  Μόνο ὃταν μετά ἀπό τηλεφωνική συνεννόηση μέ  τόν 

ἐφημέριο καθοριστεῖ συγκεκριμένη μέρα καί ὣρα. τηλ.  6934603304 
ω.      
 
 

Μάθημα των Θρησκευτικών στο Δημοτικό Σχολείο  
και Νέες Τεχνολογίες 
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Η «Πεμπτουσία» έχει σήμερα τη χαρά και την τιμή να φιλοξενεί στις σελίδες της 
μία νέα σειρά δημοσιεύσεων. Πρόκειται για τη μελέτη του εκπαιδευτικού κ. Κωνσταντίνου 
Νικολαϊδη σχετικά με τις σύγχρονες προσεγγίσεις στη φυσιογνωμία και στο χαρακτήρα 
της θρησκευτικής αγωγής, καθώς και τη χρήση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία 
του μαθήματος των Θρησκευτικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Ευχόμαστε στους 
αναγνώστες μας καλή ανάγνωση! 

«Σύγχρονες προσεγγίσεις στη φυσιογνωμία και στο χαρακτήρα της θρησκευτικής 
αγωγής. Η πρόκληση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησ-
κευτικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» 

Ἔτος 25ον      Φύλλον 242 ον 
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 Α. Εισαγωγή 
Θέμα της παρούσας εργασίας είναι οι σύγχρονες προσεγγίσεις στη φυσιογνωμία 

και στο χαρακτήρα της θρησκευτικής αγωγής, καθώς επίσης και η πρόκληση των νέων 
τεχνολογιών στη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών στην Πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση. Η εργασία  διαρθρώνεται σε τρία βασικά κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο 
εξετάζονται οι σύγχρονες προσεγγίσεις στη φυσιογ-
νωμία και στο χαρακτήρα της θρησκευτικής αγωγής, 
όπως αυτές διαμορφώνονται σε ένα σύγχρονο και  
ευέλικτο μαθησιακό περιβάλλον, όπου γίνεται σεβασ-
τή κάθε θρησκευτική και πολιτισμική πολυφωνία και 
ετερότητα. Στο δεύτερο κεφάλαιο καταγράφονται οι 
νέες προοπτικές που προσφέρει η  πρόκληση – πρό-
ταση των νέων τεχνολογιών, στη διδασκαλία του μα-
θήματος των Θρησκευτικών στην Πρωτοβάθμια εκπα-
ίδευση. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται λεπτομερής αναφορά στο σχεδιασμό και στην πορε-
ία υλοποίησης εκπαιδευτικού σεναρίου, στην προσπάθεια του γράφοντος να καταθέσει 
την εμπειρία του από την εφαρμογή τόσο του σεναρίου όσο και των ΤΠΕ στην πράξη 
και στα πλαίσια διδασκαλίας του θρησκευτικού μαθήματος στην σχολική τάξη. 

Το σύγχρονο Δημοτικό σχολείο, ως σχολείο του «προσώπου» που σέβεται την 
αυτονομία του μαθητή και της μαθήτριας, αναδεικνύεται ως φορέας που τους δίνει τη 
δυνατότητα να γνωρίσουν τη δική τους θρησκευτική παράδοση αλλά και τις θρησκευτι-
κές παραδόσεις των άλλων ανθρώπων, με τους οποίους συμβιώνουν στις σύγχρονες 
ανοικτές και πολυπολιτισμικές κοινωνίες. Οι μαθητές διδάσκονται την αγωγή και το ήθος 
του προσώπου στα πλαίσια μιας προσωποκεντρικής αγωγής, που τους ενώνει σε κοινω-
νία προσώπων και η οποία -βασιζόμενη στη ζώσα εκκλησιαστική λειτουργική παράδοση- 
επιδιώκει να προσδώσει νόημα και πολιτισμικό περιεχόμενο στη ζωή τους, ενώ απαλ-
λαγμένη από το δογματισμό υπηρετεί  τη ζωντανή σχέση προς τον πλησίον. 

Το σύγχρονο Δημοτικό σχολείο μπορεί να διαμορφώσει εκείνα τα κριτήρια που 
θα υπερβούν στερεοτυπικές αντιλήψεις, καθώς είναι ο χώρος στον οποίο κάθε μαθητής 
μπορεί να αξιοποιήσει το πολιτισμικό του κεφάλαιο και να συναντηθεί σε μια αμφίδρομη 
σχέση με τον «Άλλο». Στο χώρο αυτό που υπηρετεί την ανθρωπιστική παιδεία διδάσ-
κοντας τα παιδιά την αξία της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, της ειρήνης και 
του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο σεβασμός της διαφορετικότητας προ-
βάλλει ως η απαρχή κάθε διαπροσωπικής αναφοράς[1]. Καθώς στις μέρες μας προβάλ-
λει έντονο το ενδιαφέρον των πολιτών της Ευρώπης για την ανάπτυξη κοινωνίας δικαι-
οσύνης και αλληλεγγύης, το θρησκευτικό μάθημα σε μια ευρωπαϊκή χώρα – όπως είναι 
η Ελλάδα – δεν μπορεί παρά να εστιάσει και στο γεγονός ότι η Ορθοδοξία αναδεικνύει 
την ανάγκη σεβασμού της ελευθερίας του κάθε ανθρώπου, ανεξαρτήτως καταγωγής, 
φύλου, παιδείας και θρησκευτικών πεποιθήσεων. Άλλωστε είναι η Ορθοδοξία που  τονί-
ζει  την αξιοπρέπεια του ανθρώπινου προσώπου, ως θεμέλιου των ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων και  που υπογραμμίζει την  αναγκαιότητα αρμονικής συμβίωσης σε μια ενότητα 
που στηρίζεται στη συμφιλιωμένη διαφορετικότητα[2]. 

Εδώ και λίγα χρόνια έχει ξεκινήσει μια γόνιμη και νηφάλια συζήτηση μεταξύ 
των εκπαιδευτικών (θεολόγων και δασκάλων) και όχι μόνο, γύρω από τη φυσιογνωμία 
και το περιεχόμενο του μαθήματος των Θρησκευτικών. Ποικίλες και ρηξικέλευθες προ-
τάσεις έχουν κατατεθεί και διαλέγονται μάλιστα μεταξύ τους στην προοπτική της αλλα-
γής του στενού ομολογιακού παραδείγματος στο θρησκευτικό μάθημα. Στην προοπτική 
αυτή, ήδη διαμορφώνεται  μια νέα συνθετική πρόταση για τη φυσιογνωμία του θρησ-
κευτικού μαθήματος, το οποίο θα έχει μια σαφέστερη νομιμοποιητική βάση και εμβέλει-
α. Γίνεται λοιπόν προσπάθεια στην παρούσα εργασία, να αναδειχτεί η ανάγκη απαλλα-
γής του θρησκευτικού μαθήματος από τον όποιο κατηχητικό, ομολογιακό και απολογη-
τικό προσανατολισμό είχε κατά το παρελθόν καθώς και η ανάγκη επαναπροσδιορισμού 
των διδακτικών πρακτικών του δασκάλου. Ο δάσκαλος  καλείται σήμερα να αναδείξει το 

ρόλο των Θρησκευτικών στο Νέο Σχολείο, που έχοντας ως επίκεντρό τους την Ορθόδοξη 
παράδοση, γίνονται μάθημα ανοικτό και πλουραλιστικό συνδεόμενο με τα σύγχρονα κοι-
νωνικά προβλήματα και αναδεικνύοντας το οικουμενικό πνεύμα της Ορθοδοξίας.  

[1]  Κ. Μαντζανάρη, Η διαλογική συνάντηση του προσώπου. Η διαλογική πρόταση της Ορθόδοξης θεο-
λογίας,  στο διαδικτυακό τόπο  

http://www.pi-schools.gr/content/index.php?lesson_id=2&ep=36 (ημερομηνία ανάκτησης 27/3/2013). 
[2] Α. Γιαννουλάτου, Πανθρησκειακή Ευρώπη και Ορθοδοξία, στο διαδικτυακό τόπο  
http://www.pemptousia.gr/2012/  (ημερομηνία ανάκτησης 27/3/2013). 
Σημείωση Πεμπτουσίας: Πρόκειται για διορθωμένη και επεξεργασμένη μορφή διπλωματι-

κής εργασίας, που κατατέθηκε στο ΕΑΠ με σκοπό την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου, υπό 
την επίβλεψη των Καθ. Σταύρου Γιαγκάζογλου και Σπυριδούλας Αθανασοπούλου-Κυπρίου. 

 

ω.      
 

Η θεολογική και παιδαγωγική αναπλαισίωση  
του Μαθήματος των Θρησκευτικών 

Ο θεολογικός και παιδαγωγικός του χαρακτήρας είναι δυνατό να αναπλαισιωθεί 
σε εντελώς νέες διευρυμένες βάσεις και αρχές, να έχει ανοικτούς ορίζοντες και να διαλέ-

γεται με ζητήματα και προτεραιότητες που θέτει ο ραγδαία μεταβαλλόμενος σύγχρονος 
κόσμος και πολιτισμός. Στην προοπτική αυτή οι μαθητές θα μπορούν να προσεγγίζουν το 

νέο αυτό πλαίσιο της θρησκευτικής αγωγής στο δημόσιο σχολείο από ιστορική και διαπο-
λιτισμική σκοπιά, όχι μόνο για να γνωρίζουν τη δική τους θρησκευτική παράδοση αλλά 

και τις θρησκευτικές παραδόσεις των άλλων ανθρώπων με τους οποίους διαβιούν στις 

σύγχρονες ανοικτές και πολυπολιτισμικές κοινωνίες. Το μάθημα των θρησκευτικών, απο-
τελεί άλλωστε ένα μέσο για την καλλιέργεια και την ανάπτυξη στάσεων και αξιών. Μάλισ-

τα τόσο το περιεχόμενο του εκπαιδευτικών λογισμικών, όσο και των βιβλίων που έχουν 
παραχθεί και χρησιμοποιούνται για τη διδασκαλία του μαθήματος, στους μαθητές και στις 

μαθήτριες της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, αξιοποιεί σε μεγάλο βαθμό τις εμπειρίες και 
τις προϋπάρχουσες γνώσεις των παιδιών και συμβάλλει στην ανάπτυξη αξιών και στη δια-

μόρφωση θετικών στάσεων.           Πηγή:www.deconow.gr 

Καθώς λοιπόν τα περιεχόμενα του μαθήματος των Θρησκευτικών δεν μπορούν 
να «προσφέρονται» ως απλές πληροφορίες, δεν θα πρέπει επίσης να προσφέρονται έτοι-

μες απαντήσεις, ενώ αντίθετα να δίνονται ευκαιρίες 
για διερεύνηση και ανακάλυψη από τους ίδιους τους 

μαθητές. Αυτό μπορεί να γίνει και μέσω της αξιο-
ποίησης και άλλων γνωστικών αντικειμένων που θα 

εξυπηρετούν την ανάγκη διαθεματικής και διαπολι-
τισμικής προσέγγισης της γνώσης. Επομένως πρό-

κειται για μία ενεργητική μάθηση και μάθηση με 

ανακάλυψη, όπως επισημαίνεται και στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών των Θρησκευτι-
κών. Η μαθησιακή διαδικασία στο σύγχρονο σχολείο μπορεί να συνδεθεί, τόσο με τη βιω-

ματική μάθηση, όσο και με τη δυναμική της ομάδας. Η ενεργός εμπλοκή των μαθητών 
στη μαθησιακή διαδικασία αφορά ερωτήσεις, επεξηγήσεις, σχολιασμό, επικοινωνία, αν-
ταλλαγή απόψεων και πληροφοριών, αντιπαραθέσεις, ώστε στο τέλος να καταλήγουν σε 
τεκμηριωμένες απόψεις, λύσεις και προτάσεις. Τα σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα και οι 

ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ως εναλλακτικά περιβάλλοντα μάθησης, συμβάλλουν καθορισ-
τικά στην ενεργό μάθηση. 

Γενικότερα, η χρήση των νέων τεχνολογιών μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό 

ρόλο στην επίτευξη των στόχων κάθε διδακτικής ενότητας, όλων των γνωστικών αντικει-
μένων – μεταξύ των  οποίων  ασφαλώς  και  των  θρησκευτικών- που  διδάσκονται  στην  
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