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Ο ρόλος του θεολόγου εκπαιδευτικού στο 
διαπολιτισµικό σχολείο

Κωνσταντίνος Σχισµένος, 3ο ΓΕΛ Αγίας Παρασκευής

Περίληψη

Το σύγχρονο σχολείο συνειδητοποιεί όλο και περισσότερο την αποστολή του όσον
αφορά στην εξάλειψη των διαφορών και των διακρίσεων ανάµεσα στους διαφορε-
τικούς µαθητές. Η απαλλαγή της θρησκευτικής αγωγής από ιδεολογικές περιχαρα-
κώσεις και η στήριξή της σε νέα µορφωτικά παιδαγωγικά θεµέλια θεωρούνται
επιβεβληµένες. Η αποτελεσµατικότητα του θεολόγου εκπαιδευτικού συνδέεται µε
την προσαρµογή του στα νέα πολιτισµικά δεδοµένα, κάτι που απαιτεί εφαρµογή
νέων παιδαγωγικών κριτηρίων, επαναδιατύπωση των στόχων, διαθρησκειακό προ-
σανατολισµό. Η θεολογική και παιδαγωγική φαντασία αποτελούν βασική προϋπό-
θεση προκειµένου ο καθηγητής να προσεγγίσει τις ευαισθησίες του σύγχρονου
µαθητή, δεδοµένου ότι και στο µέλλον η διδασκαλία των Θρησκευτικών θα παρα-
µείνει σηµείο αντιλεγόµενο. 
Λέξεις κλειδιά: ∆ιαφορετικότητα, ανοµοιογενής τάξη, µάθηµα Θρησκευτικών, θε-
ολόγος

Εισαγωγή 

Η θρησκεία ως φορέας αξιών έρχεται σε σύγκρουση µε ένα σύστηµα αξιών και το
ερώτηµα που τίθεται είναι αν έχει σηµεία επαφής, αν έχει κάποια συµβατότητα µε
αυτό. Το πρόβληµα στη σύγχρονη κοινωνία είναι ότι οι αξίες δε θεωρούνται δε-
σµευτικές, δεν αναγνωρίζεται η αυθεντία στον άλλον, υπάρχουν πολύ περισσότε-
ροι φορείς αξιών σε σχέση µε το παρελθόν, όταν οι αξίες ήταν µη αµφισβητήσιµες.

O κ. Κωνσταντίνος Σχισµένος είναι Θεολόγος-Φιλόλογος, Εκπαιδευτικός ∆.Ε., κάτοχος Μs Συστηµα-
τικής Θεολογίας και Μs ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης.
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Η πολυπολιτισµική σύνθεση της τάξης, η προώθηση της διαπολιτισµικής µάθησης,
οι αλλαγές στην οικογένεια, η γρήγορη αλλαγή των κοινωνικών συνθηκών, η ρα-
γδαία αύξηση των πηγών πληροφόρησης και γνώσεων και η ανάγκη να γίνει  δη-
µοκρατικός ο τρόπος ζωής στο σχολείο θέτουν υψηλές απαιτήσεις στο έργο του
εκπαιδευτικού.

Αναµφίβολα, ο βασικός συντελεστής της πραγµάτωσης των στόχων της εκπαί-
δευσης είναι ο εκπαιδευτικός, που υπήρξε πάντοτε παράγοντας αποφασιστικής
σηµασίας για τη διαπαιδαγώγηση των µαθητών (Κρουσταλάκης, 20044, σ. 144-146).
Το ανθρώπινο πρόσωπο, ως πηγή δυναµικής και δηµιουργικής έκφανσης, έχει τη
δυνατότητα όχι µόνο να οικοδοµεί, αλλά και να αντιµετωπίζει ελλείψεις, αρνητικά
δεδοµένα και µη προβλέψιµες καταστάσεις στη διάπλαση της προσωπικότητας. Ο
εκπαιδευτικός, εποµένως, είναι αναντικατάστατος και συνδέεται άµεσα µε τις επι-
µέρους λειτουργίες της διδασκαλίας και της µάθησης. Χωρίς καλούς δασκάλους
καµία µεταρρύθµιση στην εκπαίδευση δεν είναι δυνατόν να καρποφορήσει. Μπο-
ρεί να υπάρχει ή να µην υπάρχει η κατάλληλη υποδοµή, µπορεί τα σχολικά εγχει-
ρίδια να είναι καλά ή µέτρια, αν όµως υπάρχουν «δάσκαλοι», το σχολείο
διαπαιδαγωγεί ελεύθερους και υπεύθυνους ανθρώπους. Η αλλαγή του κλίµατος
στη σχολική µονάδα προς το καλύτερο δεν επιτυγχάνεται µε τους εκπαιδευτικούς
«απόντες».

Η σχολική τάξη δεν είναι ο χώρος στον οποίο µεταδίδονται οι πολιτισµικές
αξίες και πεποιθήσεις του εκπαιδευτικού, αλλά ο χώρος στον οποίο ο εκπαι-
δευτικός έχει τον ρόλο του συµµετέχοντα παρατηρητή. Ο ρόλος του αποκτά νέες
διαστάσεις. Ο εκπαιδευτικός δεν είναι αυθεντία, πηγή κάθε γνώσης και σοφίας,
ούτε έχει ως  βασικό έργο τη µετάδοση απλώς και µόνον γνώσεων, τις οποίες οι
µαθητές δέχονται παθητικά, αλλά συµβάλλει στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης
των µαθητών του. Με τον νέο ρόλο του εκπαιδευτικού οι γνώσεις που θα απο-
κτήσουν, οι ικανότητες που θα καλλιεργήσουν, οι στάσεις που θα υιοθετήσουν
τα νεαρά άτοµα θα τα βοηθήσουν στη συµµετοχή τους σε δηµοκρατικές διαδι-
κασίες και στον περιορισµό του χάσµατος µεταξύ ιδανικού και πραγµατικότη-
τας. Ο παραδοσιακός ρόλος του «σοφού δασκάλου», που είχε ως κύρια
χαρακτηριστικά τον στείρο διδακτισµό και τον υπέρµετρο συντηρητισµό, θεω-
ρητικά τουλάχιστον ανήκει στο παρελθόν. Πριν ο εκπαιδευτικός αρχίσει να δι-
δάσκει µε το νέο πνεύµα, οφείλει να διδαχθεί ο ίδιος τη «διαπολιτισµικότητα»
στη βάση ενός αυτοστοχασµού απέναντι στο «ξένο». Οφείλει να αποκτήσει ευ-
ρύτερη οπτική, για να µην µείνει ο «άλλος» έξω από το παιχνίδι και αισθάνεται
ξένο σώµα στην τάξη. 

Ο Π. Ξωχέλλης διατυπώνοντας την άποψη ότι η εκπαίδευση οφείλει να έχει δια-
πολιτισµικό  προσανατολισµό, αναφέρεται στην ικανότητα του εκπαιδευτικού να
κατανοεί το «ξένο», αυτό που ο ίδιος δεν είναι, καθώς και στην ανάγκη να καλ-
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λιεργήσει ο εκπαιδευτικός την ανοχή και τον σεβασµό απέναντι στους συνανθρώ-
πους µε διαφορετικό φυλετικό προσδιορισµό, χρώµα και θρήσκευµα, µε διαφορε-
τικές ηθικές και ιδεολογικές αντιλήψεις και πεποιθήσεις (1994, σ. 215).

Η αποτελεσµατικότητα του θεολόγου εκπαιδευτικού

Η αποτελεσµατικότητα του θεολόγου συνδέεται µε την ικανότητά του  να λαµβά-
νει αποφάσεις που θα του επιτρέψουν να συνδέει τα επιστηµονικά δεδοµένα µε
τις ανάγκες των συγκεκριµένων µαθητών. Η  ιστορική και κοινωνική πραγµατικό-
τητα πρέπει να λαµβάνεται σοβαρά υπόψη από  αυτόν, ώστε να αποφεύγονται οι
άσκοπες και ανώφελες γενικεύσεις κατά την παρουσίαση του θρησκευτικού διδα-
κτικού υλικού. Είναι χρήσιµη η παρατήρηση του καθηγητή Ν. Νησιώτη: Η σκέψη
και η γλώσσα του θρησκευτικού εκπαιδευτικού πρέπει να προδίδουν ειλικρινή θέ-
ληση και αυτοκριτική, γιατί η Θεολογία είναι µεν Λόγος Θεού αλλά και µε ανθρώ-
πινη περιορισµένη έκφραση. Η θεϊκή γλώσσα πρέπει να υποκαθίσταται µε την
αναφορά στην ιστορική πραγµατικότητα, για να µην απο-ιστορικοποιείται η θρη-
σκευτική παιδεία. Μαζί µε την αναφορά στην οντολογική βάση της πίστεως χρει-
άζεται η συνεχής σύνδεση µε την πραγµατικότητα…. (1984, σ. 356).

Για να διδάξει αποτελεσµατικά ο θεολόγος, είναι σηµαντικό να διαθέτει  γνω-
σιολογική κατάρτιση, συναισθηµατική πληρότητα και να γνωρίζει τα εξής: α) τις
προηγούµενες πολιτισµικές εκφράσεις του µαθητικού συνόλου, β) τις λανθασµένες
απόψεις όπως σε θέµατα πίστης, γ) τη γνωστική ανάπτυξη του µαθητή και δ) τις
σύγχρονες διδακτικές µεθόδους  που οδηγούν στη συµµετοχική, ενεργητική µά-
θηση. 

Επιπλέον ο εκπαιδευτικός πρέπει να διαθέτει:

- την ικανότητα να δηµιουργήσει στους µαθητές του τη διάθεση να µοιραστούν
τον κόσµο, να βιώσουν την εµπειρία της γειτνίασης  µε το διαφορετικό,

- την ικανότητα να ελέγχει συνεχώς τις ενέργειές του,

- ηρεµία, ζεστασιά και παιδαγωγικό χιούµορ,

- κατανόηση για τις αδυναµίες των µαθητών του.

Η διερεύνηση των παραπάνω διευκολύνουν τον θεολόγο να είναι γνώστης της
σηµερινής πραγµατικότητας και να µπορεί να ανταποκριθεί στην πολλαπλότητα
των προσδοκιών και των προβληµάτων των µαθητών και του κοινωνικοπολιτι-
στικού περιβάλλοντος. Έτσι, δεν προσφέρει µόνο «ξερή» θρησκευτική γνώση
αλλά και οδηγεί τους µαθητές στην απόκτηση γνώσεων και δυνατοτήτων, στά-
σεων και διαθέσεων προκειµένου να αντιµετωπίσουν τις νέες απαιτήσεις της
ζωής τους.

Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεµάτων
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Η διδασκαλία έχει αποτελεσµατικότητα µε την προϋπόθεση της αγάπης που κα-
τορθώνει αυτό που δεν µπορεί να πετύχει ο άνθρωπος µε τις φυσικές του δυνά-
µεις, και η οποία είναι κατά τον Πεσταλότσι το µοναδικό και αιώνιο θεµέλιο της
παιδείας (Μαντζάνα, 1993). Η παιδαγωγική αγάπη, όπως επικράτησε ως ειδικός
παιδαγωγικός όρος (Kerschensteiner, 1976), θεωρήθηκε ένα από τα πρωταρχικά
και σπάνια προτερήµατα του ιδανικού δασκάλου, για τον οποίο ο στοχαστικός φι-
λόσοφος και παιδαγωγός Spranger γράφει: Μόνο µε τη θέρµη της αγάπης καθί-
σταται δυνατόν να επηρεάσει κανείς ανθρώπους στην ουσία τους (1958). 

Η κατανόηση της ετερότητας

Η συναίσθηση του δασκάλου βρίσκεται σε µαθητεία –πολύ περισσότερο του θεο-
λόγου, του οποίου το διδακτικό αντικείµενο είναι από τη φύση του ζήτηµα χωρίς
τέλος– δηµιουργεί προϋποθέσεις συνεργασίας στη σχολική τάξη, ελευθερίας και
καλής διάθεσης του εκπαιδευτικού. Το µάθηµα των Θρησκευτικών δε γίνεται να δι-
δαχτεί σε σύγκρουση µε την προσωπικότητα του µαθητή, αλλά µόνο σε σύµπλευση
µαζί του µέσα σε µια διαδικασία ελευθερίας. Έτσι, η εν ελευθερία  προσωπική
σχέση µε τον Θεό, η οποία αποτελεί κίνητρο πνευµατικής ζωής, µπορεί να επιφέ-
ρει ουσιαστικά αποτελέσµατα στο µάθηµα των Θρησκευτικών. Η πνευµατική και
διανοητική ελευθερία του µαθητή βρίσκεται στο επίκεντρο της χριστιανικής αλή-
θειας και εποµένως κάθε πίεση για την αποδοχή της αποτελεί στην ουσία άρνηση
της αλήθειας αυτής. Η ελευθερία ερµηνεύεται σε σχέση µε τον άλλον, έτσι καθί-
σταται συν-ελευθερία. ∆εν τοποθετείται ο µαθητής απέναντι στους άλλους αλλά
µεταξύ των άλλων.

Πρωταρχική προσπάθεια του εκπαιδευτικού είναι να γνωρίσει και να αποδεχτεί
τα στοιχεία του πολιτισµού του κάθε µαθητή χωρίς προκαταλήψεις. Έτσι, ανοίγει
και στους µαθητές τον δρόµο να αποδεχτούν τα ιδιαίτερα πολιτισµικά χαρακτηρι-
στικά του παλιννοστούντα, του αλλοδαπού, του τσιγγάνου και γενικά κάθε «δια-
φορετικού» µαθητή. Βοηθάει όλους τους µαθητές να εξετάζουν τα διάφορα
γεγονότα, τις έννοιες, τις καταστάσεις, τα προβλήµατα από την οπτική γωνία όλων
των πολιτισµικών οµάδων, αποφεύγοντας τους χαρακτηρισµούς «σωστό» ή
«λάθος». Ο εκπαιδευτικός προσέχει τους δείκτες των όρων, δηλαδή την ερµηνεία
που δίνουν οι διάφοροι µετανάστες µαθητές σε διάφορες λέξεις.

Ο διαλεγόµενος οφείλει να «συναντά» τον µαθητή στο δικό του περιβάλλον, να
γίνεται «τοις πάσιν πάντα» (Α’ Κορ. 9, 22) και να τον υποδέχεται µε αγάπη. Ο κάθε
άνθρωπος είναι πρόσωπο µοναδικό και ανεπανάληπτo και ο σεβασµός στην ετε-
ρότητά του. Αυτή η παραδοχή αποτελεί θεµελιώδες γνώρισµα ορθής διαλογικής
προσέγγισης. 
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Η κατανόηση της ετερότητας του άλλου προαπαιτεί τη µετατόπιση του ενδια-
φέροντος των µαθητών από το «εγώ»:

- στις εµπειρίες του άλλου,

- στις συνήθειές του,

- στις αξίες του,

- στον πολυπολιτισµικό κώδικά του.

Η κατανόηση αυτής της αλήθειας προϋποθέτει ότι ο διδάσκων τοποθετεί τον σε-
βασµό στην ετερότητα του άλλου πολύ υψηλά στην κλίµακα των κοινωνικών αξιών.
Για τον σκοπό αυτό ο διδάσκων οφείλει να εθίζει τους µαθητές:

- στην εκτίµηση της προσφοράς των άλλων,

- στην αποδοχή της διαφοράς ως δικαιώµατος και στην αποφυγή αξιολογικών
ιεραρχήσεων.

Επιπλέον, ο διδάσκων πρέπει να µην παρεµποδίζει την κριτική διάθεση που απαι-
τείται για την εµπέδωση της θρησκευτικής ετερότητας από τους διδασκοµένους.
Σε µια τέτοια διαδικασία, όπως εύστοχα τονίζει ο Μ. Grimmitt (1994): Η σχολική
θρησκευτική αγωγή θα πρέπει να καλλιεργεί στους µαθητές τις επιδεξιότητες της
ιδεολογικής κριτικής, λαµβάνοντας ως βάση την πρόθεση να καλλιεργήσει στους
µαθητές:

α) αυξηµένη κριτική συναίσθηση της δικής τους πολιτιστικής και θρησκευτικής
προοπτικής,

β) εγρήγορση αναφορικά µε τις διαδικασίες µε τις οποίες οι ιδεολογίες επηρεά-
ζουν αξίες, συµπεριφορές και εποµένως και τη διαµόρφωση της ανθρώπινης
προσωπικότητας και

γ) ένα άνοιγµα και µια παρότρυνση για διάλογο µεταξύ αυτών που είναι διαι-
ρεµένοι, έτσι ώστε η αµοιβαιότητα και η συνεργασία να κλονίσει και τελικά
αντικαταστήσει τον πολιτιστικό φυλετισµό.

Εποµένως ο διδάσκων, ανάλογα και µε το ιδιαίτερο µορφωτικό κεφάλαιο που κα-
τέχει και µεταφέρει πρέπει να δώσει στους µαθητές του τις ευκαιρίες να αναπτύ-
ξουν τις δυνατότητες και ικανότητες µε βάση τις δικές τους σωµατικές,
συναισθηµατικές και κοινωνικοπολιτισµικές προϋποθέσεις. Η καλλιέργεια των
δεξιοτήτων των µαθητών επιδρά θετικά στην ικανότητά τους να λειτουργούν στη
σηµερινή κοινωνία. 
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Για τη βελτίωση της σχολικής µάθησης είναι, επίσης, απαραίτητη η συµµετοχή
της οικογένειας και της κοινότητας. Αυτό σηµαίνει συνεργασία θεολόγου και οι-
κογένειας. Ο θεολόγος οφείλει να διατηρεί γέφυρα επικοινωνίας µε την οικογένεια
του µαθητή και να µοιράζεται µαζί της στοιχεία από τον πολιτισµό της, τις θρη-
σκευτικές πεποιθήσεις της, την οργάνωση της ζωής των µελών της (σηµαντικές ηµε-
ροµηνίες, γιορτές). Η συνεργασία αυτή βελτιώνει τόσο την επίδοση όσο και την
κοινωνική συµπεριφορά των µαθητών. Για να έχει αποτέλεσµα η αλληλεπίδραση
των παραγόντων της σχολικής ζωής θα πρέπει να είναι δοµηµένη µε έναν κατάλ-
ληλο πολιτισµικά τρόπο, ώστε να µπορεί να αναπτυχθεί ένα κλίµα εµπιστοσύνης µε-
ταξύ τους. Ας µη λησµονούµε ότι οι µαθητές έρχονται στο σχολείο µε γνώσεις, αξίες
και πεποιθήσεις που έχουν πάρει από την οικογένεια και την κοινότητά τους. Έτσι,
καθίσταται απαραίτητη η αναγνώριση των υπαρξιακών χαρακτηριστικών του µα-
θητή (Council of Europe, 1981).

Η διακονική διδασκαλία απαιτεί από τον εκπαιδευτικό ευαισθησία, αυθεντι-
κότητα, συνεργατική διάθεση, αγάπη για το λειτούργηµά του, συνέπεια έργων και
λόγων. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να στέκεται δίπλα στον µαθητή –όχι απλώς για να
διδάξει, αλλά για να συνυπάρξει (Κοσµόπουλος, 1985). Η συµπαράσταση και η
συµπόρευση διδασκόντων και διδασκοµένων στην πορεία αναζήτησης από µέρους
των δεύτερων νοήµατος για τη ζωή και προσανατολισµού στις επιδιώξεις τους –
και όχι ο ιδεολογικός διαποτισµός– αποτελούν τους σκοπούς της διακονικής διδα-
σκαλίας (Κογκούλης, 2003, σ. 96).

Για να µπορέσει βέβαια να ανταποκριθεί ο θεολόγος-δάσκαλος σε όλες αυτές
τις απαιτήσεις και να επιτελέσει το σύνθετο έργο του, επιβάλλεται να µην τον
θεωρεί η πολιτεία µηχανικό εκτελεστή κεντρικών οδηγιών µε ελάχιστα περιθώ-
ρια αυτενέργειας, αλλά να του δώσει µεγαλύτερα περιθώρια για ερµηνεία του
ρόλου του, ένα ευρύτερο πλαίσιο για αυτενέργεια και πρωτοβουλίες στο έργο
του. Επίσης, επιβάλλεται να προωθήσει η πολιτεία αλλαγές στην εκπαίδευση και
την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών µε σηµείο αναφοράς την επαγγελµατική
προετοιµασία και µε στόχο τον ενηµερωµένο και στοχαζόµενο εκπαιδευτικό-θε-
ολόγο (Καλαϊτζοπούλου, 2001). Με  αυτόν τον τρόπο θα δηµιουργήσει ευνοϊκές
προϋποθέσεις για µια σχολική θρησκευτική αγωγή προσανατολισµένη στη δια-
παιδαγώγηση ελεύθερων ατόµων µε αίσθηµα ευθύνης για το κοινωνικό σύνολο
(Ξωχέλλης, 1997, σ. 18).

Οι διδακτικές προσεγγίσεις πρέπει να διαφοροποιούνται σε πολυπολιτισµικές
τάξεις, για να υπάρχει η δυνατότητα καλλιέργειας δεξιοτήτων στους µαθητές από
διάφορες εθνοπολιτισµικές οµάδες. ∆ιδακτικές προσεγγίσεις στις οποίες κυ-
ριαρχεί η λεκτική παρουσίαση του σχολικού βιβλίου από τον δάσκαλο δεν εν-
δείκνυνται για πολυπολιτισµικές τάξεις. Αντίθετα, κρίνεται προσφορότερη η
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δηµιουργία µικρών οµάδων για την προσέγγιση των διδακτικών στόχων που είναι
δύσκολο να επιτευχθούν µε την παράδοση ή τη συζήτηση στην οποία συµµετέχει
όλη η τάξη. Με την υπόδυση ρόλων σε µικρές οµάδες και µε δηµιουργικές δρα-
µατοποιήσεις οι µαθητές µπορούν καλύτερα να ερευνούν ένα πρόβληµα και να
αναπτύσσουν έννοιες, συγκεντρώνοντας στοιχεία, αξιολογώντας τα, αναλύοντάς
τα και διατυπώνοντας αποτελέσµατα· είναι δηλαδή δρώντα πρόσωπα και όχι
απλοί παρατηρητές. Με αυτές τις τεχνικές παρουσιάζουν τις δικές τους ερµη-
νείες και ενθαρρύνονται να εκφράζουν τις αξίες και απόψεις τους (Banks, 1984).
Η διδακτική εµπειρία  στο Γυµνάσιο έδειξε ότι µαθητές από διάφορες εθνοπο-
λιτισµικές οµάδες αρέσκονται να εργάζονται οµαδικά και ότι είναι ευαίσθητοι
στις απόψεις και τα συναισθήµατα των άλλων.     

Μέσα στο πλαίσιο γνωριµίας, κατανόησης και σεβασµού εντάσσονται οι δια-
φορετικές επικοινωνιακές, συναισθηµατικές και µαθησιακές ανάγκες των µαθη-
τών. Στη διαπολιτισµική προσέγγιση ο εκπαιδευτικός –και µάλιστα ο θεολόγος–
βρίσκεται σε «έκτακτη ανάγκη», γιατί εµπλέκεται σε καταστάσεις που ζητούν
άµεση αντίληψη. Εργάζεται από κοινού µε τους συναδέλφους του, τους γονείς των
µαθητών του και κάθε παράγοντα που θα τον βοηθήσει αποτελεσµατικά. Καθηµε-
ρινά ασκεί τον εαυτό του και τους µαθητές του στην κινητικότητα της πολιτισµικής
ώσµωσης και στην ανταλλαγή ιδεών και πρακτικών, που προϋποθέτουν συστηµα-
τική άσκηση στην αλληλοανοχή και στην αλληλοεκτίµηση. Επιπλέον, οφείλει να
επανεκτιµήσει τα µοντέλα συµπεριφοράς του, τις συνειδητές και ασυνείδητες στά-
σεις του, τις στερεοτυπικές αντιλήψεις του, να αποδεσµευτεί από τις µονοπολιτι-
σµικές και εθνοκεντρικές αντιλήψεις του και να εγκαθιδρύσει µια επικοινωνία µε
τους µαθητές του στη βάση της ισοτιµίας, της αµοιβαίας κατανόησης και της αλλη-
λοαποδοχής.

Ο σηµερινός θεολόγος οφείλει να είναι ο άνθρωπος του διαθρησκειακού δια-
λόγου. Αυτό σηµαίνει ότι δεν πρέπει να µιλά για τις άλλες θρησκείες από µια
οπτική που παρουσιάζει τον χριστιανισµό ως το ιδεώδες, την αποκορύφωση και
την απόληξη προς την οποία θα έπρεπε να τείνουν όλες οι άλλες θρησκείες. Μια
τέτοια στάση δεν ευνοεί το άνοιγµα του πνεύµατος προς τις άλλες θρησκείες και
προς τη θρησκευτική εµπειρία των άλλων. Όταν ο θεολόγος έχει υιοθετήσει την
άποψη ότι µια ορισµένη θρησκεία κατέχει τη µοναδική αλήθεια, πώς µπορεί να
ανοιχτεί στην αλήθεια του Θεού που ξεπερνά όλα τα όρια και όλες τις θρησκευ-
τικές εµπειρίες; Βέβαια ο θεολόγος δεν είναι ο άνθρωπος όλων των θρησκειών,
καθότι δεν είναι δυνατόν να ανήκει σε πολλές θρησκείες, οφείλει, ωστόσο, να
ασπάζεται µια θρησκεία χωρίς φανατικές εκδηλώσεις. Ο εκπαιδευτικός-θεολό-
γος χρειάζεται να είναι προσεκτικός κατά τη διδασκαλία άλλων θρησκειών, πο-
λιτισµών και των ηθικών τους συστηµάτων. Πρέπει να διασαφηνίζει τις
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πεποιθήσεις και τις πρακτικές αυτών των συστηµάτων µε συµπάθεια και ευαι-
σθησία και να δίνει µια περιγραφή τους όσο γίνεται πλησιέστερη µε εκείνη που
θα δινόταν από κάποιον που ανήκει σε αυτό το διαφορετικό πολιτιστικό κεφά-
λαιο· το ιδανικό θα ήταν να αφήνει έναν άλλο πολιτισµό, µια άλλη θρησκεία να µι-
λήσει για τον εαυτό της και όχι να την αντιµετωπίζει µε τους κώδικες της
προσωπικής του ηθικής. Σε αντίθετη περίπτωση ένα εθνοκεντρικό ή οµολογιακό
πρόγραµµα καθιστά περισσότερο µειονεκτικές τις περιθωριοποιηµένες οµάδες
και τις οδηγεί να απαιτούν χωριστή εκπαίδευση ή να απαλλάσσονται του µαθή-
µατος, κάτι που συνιστά άρνηση της διαπολιτισµικής προσέγγισης.

Επειδή όµως υπάρχουν εµπειρίες που µπορεί να βλάψουν την ωρίµανση του
θρησκευτικού αισθήµατος, ο εκπαιδευτικός οφείλει να µην αποδέχεται αυτές οι
οποίες: α) βλάπτουν την υγεία του σώµατος και τον νου, β) αποµακρύνουν  τον άν-
θρωπο από την κοινωνία στην οποία ζει και τον καθιστούν  αδιάφορο για την ανά-
πτυξή της και γ) δεν ανέχονται καµιά αµφισβήτηση.                   

∆είκτες προσανατολισµού για τον εκπαιδευτικό, που αποσκοπούν στην πιο ου-
σιαστική και αποδοτική προσφορά του θρησκευτικού µαθήµατος, αποτελούν διά-
φορες αρχές όπως:

- Η αρχή της συµφωνίας προς τον σκοπό της κάθε διδακτικής ενότητας, ο οποίος
µπορεί να αναλυθεί σε επιµέρους στόχους. 

- Η αρχή της παιδοκεντρικότητας, προϋπόθεση της οποίας είναι η αναγνώριση
από τον δάσκαλο της προσωπικότητας του µαθητή και των αναγκών του, που
είναι συναισθηµατικές, διανοητικές, αλλά και προτύπων ζωής.

- Η αρχή της επικοινωνίας µε στόχο την ανάπτυξη από τους µαθητές της οικου-
µενικής σκέψης, η οποία συµβάλλει στην κριτική θεώρηση των κοινωνικών δε-
δοµένων και στην αποφυγή µονοδιάστατης κατανόησης της ανθρώπινης
ύπαρξης.

- Η αρχή της εποπτείας, που επιτυγχάνεται µε τη βοήθεια των εποπτικών µέσων. 

- Η αρχή της βιωµατικότητας, που βοηθά τον µαθητή να πάρει θέση και να το-
ποθετηθεί µε συγκεκριµένο τρόπο απέναντι στη χριστιανική αλήθεια αλλά και
απέναντι στα άλλα θρησκεύµατα. 

Μέσα από τις αρχές αυτές ο εκπαιδευτικός αξιοποιεί την πολιτισµική ποικιλία
ως πηγή δηµιουργικής έκφρασης και συνειδητοποιεί την ύπαρξη άλλων κωδί-
κων επικοινωνίας και σκέψης· έτσι καταρρίπτει στερεότυπα, βιώνει εµπειρίες
µέσα από την καθηµερινή ζωή και συνδέει τη σχολική γνώση µε πραγµατικές
καταστάσεις. Επιδιώκει να πετύχει το «άνοιγµα» και των δυο πλευρών, ελπί-
ζοντας ότι µέσα από µια πολιτισµική συνάντηση θα γεννηθούν νέοι τρόποι συµ-
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βίωσης. Καταβάλλει τη µεγαλύτερη δυνατή προσπάθεια, ώστε να µη µετατρέ-
ψει τη θρησκευτική διδασκαλία σε ψυχολογισµό, κοινωνιολογισµό και φλύαρο
ηθικισµό, ούτε το κοινοτικό πνεύµα της Ορθοδοξίας σε άγονο πουριτανισµό και
ατοµική θρησκευτικότητα, µε στόχο να ξεπεράσει τον «εκπαιδευτικό» και να
γίνει αληθινός «δάσκαλος». Η αγάπη για τη δουλειά του είναι αγάπη για τον
ίδιο τον άνθρωπο. Γι’ αυτόν είναι όλοι ίσοι «εις το αγαθόν» (Ισαάκ Σύρου). Ο
εκπαιδευτικός λοιπόν δεν περιορίζεται στον ρόλο του µεταπράτη κάποιων γνώ-
σεων στους µαθητές, αλλά, γενόµενος κοινωνός των πραγµατικών ανησυχιών
και των ελπίδων αυτών, συµβάλλει στην ανάπτυξη της παιδικής και εφηβικής
προσωπικότητας και στην ηθική καλλιέργειά τους. 

Λόγω της σύνθετης θρησκευτικής ανάπτυξης του παιδιού και των πολυδιάστα-
των προκλήσεων των καιρών είναι αυτονόητο ότι ο εκπαιδευτικός που θα διδάξει
το µάθηµα, για να  ανταποκριθεί στις πολύπλευρες απαιτήσεις του ρόλου του, πρέ-
πει να διαθέτει το «ήθος του δασκάλου», ώστε να µπορεί να διακονήσει ένα µά-
θηµα προσωποκεντρικής παιδείας και ελευθερίας, ειδικά σε ένα σχολείο που δε θα
είναι απλό εκπαιδευτήριο αλλά χώρος αγωγής αξιών και διαµόρφωσης στάσεων
ζωής. 

Αντί επιλόγου        

Στο πλαίσιο λοιπόν της σύγχρονης µεταδοµηµένης παιδαγωγικής, ο ρόλος του θε-
ολόγου και γενικότερα κάθε εκπαιδευτικού είναι πολυδιάστατος: συνίσταται από
τη διδακτική λειτουργία µε στόχο τη διανοητική ανάπτυξη των µαθητών, τη δια-
γνωστική και συµβουλευτική λειτουργία, τη χρησιµοποίηση των καταλληλότερων
εποπτικών µέσων διδασκαλίας, την αυτοαξιολόγηση του έργου του. Απαιτούνται
µια συνολική επαναδιαπραγµάτευση της σχέσης µεταξύ των δασκάλων, των γο-
νέων και των άλλων µελών της κοινότητας, καθώς και αλλαγή των παιδαγωγικών
µεθόδων, ώστε να πάψει το σχολείο να είναι το βασικό εργαλείο για την πολιτι-
σµική οµοιοµορφία και να καταστεί χώρος στον οποίο οι διάφοροι πολιτισµοί θα
αναγνωρίζονται. Απαιτείται από τον θεολόγο να οργανώσει τη διδασκαλία του µε
τέτοιον τρόπο, ώστε οι µαθητές να κατανοούν και να αντιστέκονται στους µηχανι-
σµούς χειραγώγησης που οδηγούν στη διαµόρφωση συµπεριφορών πολιτισµικής
υπεροψίας (Τσιάκαλος, 2000, σ. 154). 

Ο θεολόγος µέσα από τη διδασκαλία του συγκεκριµένου γνωστικού αντικειµέ-
νου οφείλει να προσφέρει ένα µάθηµα ζωής το οποίο να ξεφεύγει από τις συνηθι-
σµένες νόρµες. Αυτό θα το επιτύχει όχι µόνο µε την καλή γνώση του αντικειµένου
της ειδίκευσής του ή µε τις ψυχοπαιδαγωγικές του γνώσεις, αλλά και µε το να συ-
νειδητοποιήσει ότι βρίσκεται σήµερα σε ένα διαφορετικό περιβάλλον. 
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Το δάπεδο των σχολικών αιθουσών είναι από µωσαϊκό ή τσιµέντο, πάντως όχι
από άµµο. Αν τυχόν ο θεολόγος-δάσκαλος επιχειρήσει να σταθεί απέναντι στην
πραγµατικότητα κρύβοντας στρουθοκαµηλοειδώς το κεφάλι του, θα έχουµε τρα-
γωδίες (Παπαθανασίου, 1999). Ο θεολόγος πρέπει να εργάζεται έχοντας υπόψη
του τη βασική παράµετρο της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης: η κοινωνική συνοχή
λειτουργεί όχι στη λογική του αποκλεισµού αλλά στη λογική της συµπερίληψης. Οι
δυνατότητες που έχει ο θεολόγος-εκπαιδευτικός να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις
των καιρών για έναν αναβαθµισµένο ρόλο, πιο ενεργό και συµµετοχικό στα κοι-
νωνικά δρώµενα είναι πολλές, αλλά όχι εύκολα υλοποιήσιµες.

Ο διαπολιτισµικός προσανατολισµός της παιδαγωγικής ή διδακτικής προσέγ-
γισης οφείλει να αξιολογείται µε βάση το ότι η διαπολιτισµική εκπαίδευση είναι ένα
αξίωµα, µια προϋπόθεση της σκέψης του νοείν και πράττειν (Μάρκου, 1997, σ. 29).

Το σύγχρονο σχολείο συνειδητοποιεί όλο και περισσότερο την αποστολή του
όσον αφορά στην άµβλυνση ή την εξάλειψη των διαφορών και των διακρίσεων
ανάµεσα στους διαφορετικούς µαθητές και αναπτύσσει ποικίλες παιδαγωγικές και
διδακτικές πρακτικές προς αυτή την κατεύθυνση. Στο πλαίσιο αυτό προέχει η καλ-
λιέργεια στάσεων και αξιών, όπως είναι η ευαισθησία απέναντι στους συνανθρώ-
πους και το περιβάλλον, ο σεβασµός της ανθρώπινης ελευθερίας και αξιοπρέπειας,
η φιλειρηνική διάθεση, η ανοχή, η κατανόηση και ο σεβασµός της διαφορετικής
πολιτιστικής ταυτότητας. Η έµφαση στα στοιχεία αυτά οριοθετεί µια νέα εκπαι-
δευτική πορεία  και απαιτεί έναν νέο τύπο σχολείου. 
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