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Περίληψη 

 Με αφορμή τις διεθνείς εξελίξεις οι μαθητές κλήθηκαν στα πλαίσια της υλοποίησης 
ενός προγράμματος των Τeachers4Europe που εφαρμόστηκε στο σχολείο μας να έρ-
θουν σε επαφή με το θρησκευτικό φαινόμενο, να «συνομιλήσουν» με τη ζωντανή πραγ-
ματικότητα των θρησκευτικών παραδόσεων και να κατανοήσουν πως και με ποιο 
τρόπο η κάθε θρησκεία συνυφαίνεται με τα προβλήματα της καθημερινής ζωής και με 
τις κοινωνικοπολιτισμικές αντιφάσεις και συγκρούσεις γύρω μας. Εξετάστηκαν θέματα 
αποκλεισμού και προκατάληψης απέναντι στη θρησκευτική διαφορετικότητα και έγινε 
προσπάθεια να εντοπισθούν και να αξιοποιηθούν οι προϋποθέσεις και οι δυνατότητες 
της ειρηνικής συνύπαρξης των ευρωπαίων πολιτών. Οι Τ.Π.Ε., πολύτιμος αρωγός και 
συμπαραστάτης, τους έφεραν αντιμέτωπους με τους κινδύνους που προκύπτουν από τη 
θρησκευτική απομόνωση καθώς και από τις πολιτικές και ιδεολογικές χρήσεις του θρη-
σκευτικού γίγνεσθαι. Με τη συνδρομή τους εντρύφησαν στη διαδικτυακή πληροφορία, 
την αξιολόγησαν, κατέθεσαν τη δική τους άποψη και στο τέλος παρουσίασαν και δια-
μοιράστηκαν την εμπειρία τους. 

Λέξεις-Κλειδιά: Θρησκευτική ελευθερία, Ανεξιθρησκία, Φονταμενταλισμός, Τ.Π.E. 

Εισαγωγή 

Το παρόν πρόγραμμα υλοποιήθηκε από τη διδάσκουσα στο Γυμνάσιο Κρηνίδων Κα-
βάλας. Η ομάδα ήταν μεικτή και αποτελούνταν από 20 μαθητές και μαθήτριες της Γ΄ 
τάξης (τμήμα Γ1) και υλοποιήθηκε στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος των 
Τeachers4Europe. Σκοπός του ήταν να έρθουν σε επαφή οι μαθητές με τη σύγχρονη 
ευρωπαϊκή πραγματικότητα του θρησκεύειν και να εξετάσουν ζητήματα απομόνωσης 

και προκατάληψης απέναντι στη θρησκευτική διαφορετικότητα. Επιπλέον στόχος του 
προγράμματος ήταν να γνωρίσουν νέες μεθόδους διδασκαλίας, να εργαστούν σε ομά-
δες και να ανακαλύψουν τη χαρά της μάθησης μέσα από την προσωπική εμπλοκή τους 
σ’ αυτή. Απώτερος στόχος ήταν να καταστεί ο κάθε μαθητής που συμμετείχε στο πρό-
γραμμα όχι μόνο υποκείμενο αλλά και σχεδιαστής της μαθησιακής διαδικασίας, αξιο-
ποιώντας στις προτεινόμενες δραστηριότητες την τέχνη, σύγχρονες βιωματικές μεθό-
δους και τις Τ.Π.Ε.. Η διδάσκουσα κράτησε για τον εαυτό της το ρόλο του συντονιστή, 
εμψυχωτή και καθοδηγητή της ομάδας. 

Για την εφαρμογή των παραπάνω οι μαθητές ήρθαν αντιμέτωποι με καινοτόμα δεδο-
μένα ως προς το περιβάλλον και τον τρόπο διδασκαλίας. Εργάστηκαν στη σχολική αί-
θουσα, στο εργαστήριο πληροφορικής και όταν οι περιστάσεις το επέβαλαν και στο 
σπίτι. Στα πλαίσια της συνεργατικής –ανακαλυπτικής μάθησης δούλεψαν σε 5 ομάδες 
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των τεσσάρων ατόμων και μεταμορφώθηκαν σε ιστορικούς, κοινωνιολόγους ,νομικούς, 
δημοσιογράφους και καλλιτέχνες αντιμετωπίζοντας το θρησκευτικό φαινόμενο μέσα 
από το ρόλο που τους ανατέθηκε. Σε σχέση με τις Τ.Π.Ε. ασκήθηκαν στις ιστοεξερευ-
νήσεις (web quests), στο πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου (word) και γνώρισαν και-
νούρια λογισμικά και προγράμματα όπως τα thinglink, glogster, camptools, timetoast, 

padlet, καθώς και λογισμικά παρουσιάσεων.Aξιοποίησαν εργαλεία των web2.0 (movie 

maker, Τοοndoo) και διαμοιράστηκαν την εμπειρία τους σε ένα περιβάλλον wiki. Χρη-
σιμοποίησαν νέες βιωματικές τεχνικές που προήγαγαν την ενσυναίσθηση όπως ο ρόλος 
στον τοίχο, η καρέκλα της αφήγησης, η προσομοίωση και η συνέντευξη. Η μετασχη-
ματίζουσα μάθηση μέσω της τέχνης έγινε στο πρόγραμμα πραγματικότητα μέσω του 
έντεχνου συλλογισμού (Artful thinking). Μετά την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων 
που τους ανατέθηκαν παρουσίασαν στην ολομέλεια της τάξης τα έργα τους, δέχτηκαν 
γόνιμη κριτική από τη διδάσκουσα και τους συμμαθητές τους, αξιολόγησαν και αξιο-
λογήθηκαν. Με το τέλος του προγράμματος ήταν κοινή πεποίθηση όλων πως ήταν ένα 
πρόγραμμα εξαιρετικά ενδιαφέρον, που είχε τη δυναμική να επεκταθεί με τη μορφή 
πολιτιστικού προγράμματος ή ερευνητικής εργασίας (project). 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Η προτεινόμενη διδακτική πρόταση διαμορφώθηκε λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες 
παιδαγωγικές έρευνες και θεωρίες μάθησης. Κατευθυντήρια αρχή ήταν οι αρχές που 
διατυπώθηκαν μέσα από: 

α) τη γνωστική θεωρία του εποικοδομητισμού (constructivism). Θεμελιώδης θέση του 
εποικοδομητισμού είναι ότι «η γνώση δε λαμβάνεται παθητικά αλλά οικοδομείται ε-
νεργητικά από το γιγνώσκον υποκείμενο» (Κόκκοτας,1997,35).Ο εποικοδομητισμός 
διακρίνεται στο γνωστικό εποικοδομητισμό και στον κοινωνικό εποικοδομητισμό. Η 
διδακτική μας πρόταση προσπάθησε να κάνει πράξη τον αρμονικό συγκερασμό και των 
δυο (Μανώλης, 2000). Σύμφωνα με το γνωστικό εποικοδομητισμό λάβαμε υπόψη μας 
την άποψη του Piaget που υποστηρίζει ότι η ανάπτυξη προηγείται και είναι προϋπό-
θεση της γνώσης. Πραγματοποιείται μάλιστα αυτόνομα με τρόπο «βιολογικό», οπότε 
ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι να βοηθά το μαθητή να αναπτύσσεται μόνος του, προ-
σφέροντας του το κατάλληλο μαθησιακό περιβάλλον. Σύμφωνα με τον ίδιο τον Piaget, 
«κάθε αποκτημένη ισορροπία (δομή, γνωστικό σχήμα) μέσα στα πλαίσια μιας ορισμέ-
νης πνευματικής ανάπτυξης καταστρέφεται και επαναφέρεται και πάλι με μια καλύτερη 
μορφή σ' ένα υψηλότερο επίπεδο ανάπτυξης» (Μπασέτας, 2002, 221-224). Με τον κοι-
νωνικό εποικοδομητισμό κατά τον Vygotsky η γνώση προηγείται της ανάπτυξης, οδη-
γώντας σε αυτή, οπότε και ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι περισσότερο ενεργός και 
απαραίτητος, ώστε να δοθεί στο μαθητή η κατάλληλη γνωστική στήριξη. Ο καθηγητής 
λειτουργεί ως διαμεσολαβητής των κοινωνικών και πολιτισμικών μηνυμάτων που προ-
σφέρονται στο μαθητή, καθώς αυτά θα αποτελέσουν τα στοιχεία που θα τον οδηγήσουν 
στην οικοδόμηση των δικών του γνωστικών σχημάτων (Ράπτης &Ράπτη, 2007). 
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β) τη θεωρία της ανακαλυπτικής και διερευνητικής μάθηση του Jerome Bruner.O Bruner 

διατύπωσε τις αρχές (Bruner J.S., 1961) που πρέπει να διέπουν τη μάθηση, τις οποίες 
και ανέπτυξε στο βιβλίο του «The process of Education» το 1960 (Μητροπούλου, 2005, 
29 - 30).Σύμφωνα με την αρχή της ανακάλυψης που διατύπωσε «οι γνώσεις δεν πρέπει 
να παρέχονται έτοιμες, αλλά οι μαθητές πρέπει να καθοδηγούνται ώστε να τις κατα-
κτήσουν μόνοι τους με δική τους προσπάθεια. Έτσι η μάθηση διατηρείται περισσότερο 
και μεταβιβάζεται καλύτερα» (Πασσάκου,1973, 666, 669).  

γ) τη μαθητοκεντρική διδακτική προσέγγιση. Θεμέλιο της θεωρίας αυτής είναι η ομαδο-
συνεργατική οργάνωση των μαθητών μέσω της οποίας αναπτύσσεται η ατομική και 
συλλογική τους ευθύνη. Ο χαρακτήρας της εκπαίδευσης παύει να είναι δασκαλοκεντρι-
κός και ενθαρρύνεται η δημιουργική ως προς τη μάθηση αυτονομία τους (Vygotsky, 
1934/1988). Η γνώση οικοδομείται μέσα από τη σχέση μεταξύ των μελών της ομάδας 
και της ίδιας της ομάδας. Ο καθηγητής πλέον λειτουργεί «ως διαμεσολαβητής των κοι-
νωνικών και πολιτισμικών μηνυμάτων που προσφέρονται στο μαθητή, ως στοιχεία που 
θα τον οδηγήσουν στην οικοδόμηση των δικών του γνωστικών σχημάτων» (Ράπτης 
&Ράπτη, 2007). Το σενάριο που δομήθηκε με βάση το παραπάνω θεωρητικό πλαίσιο 
οργανώθηκε με την υποστήριξη ενός CSCL περιβάλλοντος (Computer Supported 

Collaborative Learning ), γεγονός που του προσέδωσε καινοτόμο διάσταση. Άλλωστε 
η νέα γενιά των μαθητών έχει μεγαλώσει σε ένα κόσμο με ψηφιακές εφαρμογές, ένα 
κόσμο τον οποίο γνωρίζει συνήθως μέσα από ψηφιακές πηγές 
(Mabrito&Medley,2008). Επίσης «οι σημερινοί μαθητές δεν είναι πια τα άτομα για τα 
οποία το εκπαιδευτικό μας σύστημα σχεδιάστηκε να εκπαιδεύσουμε» 

(Prensky2001a,2001b). Τέλος η διδακτική πρόταση υποστηρίχτηκε από βιωματικές τε-
χνικές που προήγαγαν την ενσυναίσθηση.  

Μέθοδος 

 Οι μέθοδοι που αξιοποιήθηκαν κατά την υλοποίηση της διδακτικής πρότασης ήταν οι 
ακόλουθοι: 1. Η ομαδοσυνεργατική μέθοδος. Αυτή «μυεί τους μαθητές στη συνεργασία 
που αποτελεί μια από τις ουσιωδέστερες κοινωνικές αρετές» (Παπαβασι-
λείου,2011,37). 2.Η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. είναι μια μέθοδος που συνδέεται άρρηκτα 
με τη θεωρία του κοινωνικού εποικοδομητισμού του Piaget και την κοινωνικο-πολιτι-
σμική θεωρία του Vygotsky που προαναφέρθηκαν. Επιπρόσθετα κάνει πράξη τις επι-
ταγές για ένα σύγχρονο σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία αξιοποιώντας τις Τ.Π.Ε. και 
μέσα από αυτές τη διδακτική στρατηγική των webquests. Οι μαθητές εστιάζουν στη 
χρήση της πληροφορίας και όχι στην απλή αναζήτησή της. Ταυτόχρονα παρακινούνται 
να καλλιεργήσουν όχι μόνο την αναλυτική και συνθετική τους σκέψη αλλά και την 
κριτική τους ικανότητα (Dodge,1995). Ο ρόλος του εκπαιδευτικού που συντονίζει τις 
προτεινόμενες δραστηριότητες με τη χρήση των Τ.Π.Ε. εμπλουτίζεται και αλλάζει ( 
Berge & Collins,1996) καθώς δρα περισσότερο ως σύμβουλος και καθοδηγητής του 
μαθητή (Kalogiannakis,2008) χωρίς να προσφέρει έτοιμες και δεδομένες απαντήσεις. 
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3. Η Μετασχηματίζουσα μάθηση μέσα από την τέχνη (Γιωτόπουλος, 2014 & Κόκκος, 
2009). Συντασσόμενοι με τη θέση πως «η συστηματική παρατήρηση έργων τέχνης ε-
νεργοποιεί τον κριτικό στοχασμό του παρατηρητή-εκπαιδευόμενου» (Κόκκος και 
Μέγα, 2007) αξιοποιήθηκε στα πλαίσια της συνεργατικής-διερευνητικής στρατηγικής 
η μέθοδος του έντεχνου συλλογισμού (artful thinking). Ο έντεχνος συλλογισμός ανα-
πτύχθηκε από το Harvard το 2004 με τον γενικό τίτλο Project Zero σε συνεργασία με 
το Traverse City για τα δημόσια σχολεία του Μίτσιγκαν (βλ. 
http://pzartfulthinking.org/) και προσεγγίζει την ένταξη της τέχνης στη διδασκαλία με 
την τακτική χρήση εικαστικών και μουσικών έργων οργανικά ενταγμένα στο πρό-
γραμμα σπουδών με σκοπό την ενίσχυση της σκέψης και τη μάθηση (Aλμπανάκη, 

2014,40). 4) Η ενσυναίσθηση ήταν μια ακόμη μέθοδος. Οι βιωματικές τεχνικές που την 
αξιοποίησαν ήταν η καρέκλα της αφήγησης, η προσομοίωση (δικαστήριο της ιεράς εξέ-
τασης),ο ρόλος στον τοίχο και η συνέντευξη. Στην ουσία πρόκειται για τεχνικές μεθό-
δους που συνδέονται άρρηκτα μαζί της. Η ενσυναίσθηση είναι όρος που χρησιμοποιή-
θηκε αρχικά από θεωρητικούς της αισθητικής για να περιγράψει «την ικανότητα σύλ-
ληψης της υποκειμενικής εμπειρίας ενός άλλου ατόμου (Goleman,1998,151). Η ενσυ-
ναίσθηση (όπ.π.,412) έχει να κάνει με την κατανόηση των συναισθημάτων και των ε-
γνοιών των άλλων, καθώς τους δίνει τη δυνατότητα να μπορούν να «μπουν» στη θέση 
τους.  

Άξονες περιγραφής διδακτικού σεναρίου 

Μάθημα: Πρόγραμμα των Τeachers4Europe, Τάξη: Γ΄ Γυμνασίου, Τόπος διεξαγωγής 
σεναρίου: σχολική αίθουσα, εργαστήριο πληροφορικής, Αριθμός μαθητών: 20 Προ-
βλεπόμενος χρόνος: 9 ώρες, Διαθεματικό εύρος: Θρησκευτικά, Ιστορία , Εικαστικά, 
Πληροφορική. 

Συμβατότητα με τα Α.Π.Σ. και το Δ.Ε.Π.Π.Σ. 

 Η επιλογή του θέματος και κυρίως ο τρόπος προσέγγισής του ήταν συμβατά με το 
Α.Π.Σ. και το Δ.Ε.Π.Π.Σ. για τις καινοτόμες δράσεις στο Γυμνάσιο καθώς στηρίχθηκε 
στην οικοδόμηση της γνώσης, στον αρμονικό συγκερασμό συνεργασίας, αυτενέργειας 
και διαθεματικότητας, καθώς και στην καλλιέργεια δημιουργικών και καινοτόμων με-
θόδων σκέψης με έμφαση στις Τ.Π.Ε. και στα εργαλεία web 2.0. Επιπρόσθετα εναρμο-
νίστηκε με την υπόδειξη του νέου Προγράμματος Σπουδών που επιτάσσει ριζικές αλ-
λαγές στον παραδοσιακό ρόλο διδάσκοντος και διδασκομένων. Ο εκπαιδευτικός-με 
βάση το θεωρητικό πλαίσιο και τη μεθοδολογία του σεναρίου - δραστηριοποιείται σε 
νέες μεθόδους διδασκαλίας και από ξενιστής της γνώσης καθίσταται συντονιστής και 
καθοδηγητής στην αναζήτησή της, ενώ οι μαθητές από παθητικοί και πολλές φορές 
αδιάφοροι δέκτες καλούνται να μετουσιωθούν σε δυναμικούς ερευνητές της. 

Στόχοι της διδακτικής πρότασης 
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 Ως προς τους γνωστικούς στόχους επιδιώκεται οι μαθητές να αναγνωρίσουν τις σύγ-
χρονες μορφές θρησκευτικότητας, να εντοπίσουν τους λόγους που οι νέοι στρέφονται 
σε σέκτες, να αξιολογήσουν τις προσπάθειες ειρηνικής συνύπαρξης των θρησκειών και 
να διαμορφώσουν προσωπική άποψη για το ζήτημα της θρησκευτικής ειρήνης και του 
σεβασμού της θρησκευτικής ετερότητας. Ειδικότερα ως προς το θέμα του φανατισμού 

καταβλήθηκε προσπάθεια να αναγνωρίσουν στοιχεία και όψεις φονταμενταλισμού και 
σε άλλες θρησκείες, να διατυπώσουν τις προσωπικές τους απόψεις για τη σύγχρονη βία 
στο όνομα του Θεού και να τεκμηριώσουν την ανάγκη καταπολέμησής της. Ως προς 
τους Παιδαγωγικούς στόχους καταβάλλεται προσπάθεια να αναπτύξουν ομαδικό 
πνεύμα, να μάθουν να συνεργάζονται να ασκούνται στην ανακαλυπτική πορεία της 
μάθησης και να οικοδομούν με αυτοπεποίθηση τις γνώσεις τους.  

Ως προς τους Συναισθηματικούς στόχους το πρόγραμμα στοχεύει οι μαθητές να καλ-
λιεργήσουν την ευαισθησία, το σεβασμό, την ανοχή, την ενσυναίσθηση, την κατανό-
ηση και το στοχασμό τους απέναντι στο θρησκευτικά άλλο, με απώτερο στόχο τη δι-
εύρυνση των πνευματικών τους οριζόντων. Ως προς το Νέο Ψηφιακό γραμματισμό επι-
διώχθηκε οι μαθητές να ασκηθούν στη ενεργητική αναζήτηση της διαδικτυακής πλη-
ροφορίας για τις θρησκείες της Ευρώπης και να βελτιωθούν στην παραγωγή κειμένων 
ψηφιακής μορφής με την αρωγή του προγράμματος επεξεργασίας κειμένων. Να εξοι-
κειωθούν επιπλέον με το χειρισμό ανοικτών λογισμικών, όπως π.χ. το camptools και 
να μάθουν να χρησιμοποιούν νέα ψηφιακά εργαλεία για τη δημιουργία πολυτροπικών 
κειμένων. Ζητούμενο επίσης ήταν να εξοικειωθούν με τη δημιουργία παρουσιάσεων 
και να ενθαρρυνθούν στην ανάρτηση και στο διαμοιρασμό των πνευματικών τους πο-
νημάτων σε ένα περιβάλλον wiki.  

Προϋποθέσεις υλοποίησης του σεναρίου 

Ο καθηγητής συντάσσει τα φύλλα εργασίας, τα οποία φροντίζει να «περαστούν» στους 
υπολογιστές του εργαστηρίου πληροφορικής ελέγχοντας τη λειτουργία των συνδέσμων 
στα οποία αυτά παραπέμπουν, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την παραχώρηση αίθουσας 
που διαθέτει διαδραστικό πίνακα. Οι μαθητές οφείλουν να είναι εξοικειωμένοι με τη 
χρήση μηχανών αναζήτησης, επεξεργαστή κειμένων και λογισμικών παρουσίασης. Θα 
πρέπει επίσης να είναι ενήμεροι και εξοικειωμένοι- με τη συνδρομή του καθηγητή της 
πληροφορικής- στη χρήση των εργαλείων web2.0 που η υλοποίηση του σεναρίου θεω-
ρεί ως προαπαιτούμενο (Windows movie maker, Toondoo). 

Αναλυτική περιγραφή της δραστηριότητας 

Η ομάδα των 20 μαθητών χωρίζεται σε πέντε (5) ανομοιογενείς ομάδες των τεσσάρων 
(4) ατόμων. Η 1η ομάδα είναι αυτή των ιστορικών, η 2η των κοινωνιολόγων, η 3η των 
νομικών, η 4η των δημοσιογράφων και η 4η των καλλιτεχνών. Στη συγκρότηση των 
ομάδων ελήφθη μέριμνα για την ανομοιογένειά τους σε σχέση με τις μαθησιακές ικα-
νότητες των διδασκομένων, τις τεχνολογικές δεξιότητες και όπου οι συνθήκες το επέ-
τρεπαν τις φιλίες και τα κοινά ενδιαφέροντά τους. Διασαφηνίστηκε πως κάθε μέλος της 
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ομάδας θα έχει σαφή και διακριτό ρόλο καθώς ένα μέλος θα αναλάβει το ρόλο του 
συντονιστή-εκπροσώπου της, ένα το ρόλο του χειριστή του Η/Υ, ένα του γραμματέα 
που θα καταγράφει την πορεία και τα αποτελέσματα της έρευνας της ομάδας και ένα 
μέλος που θα συνδράμει όλους τους υπολοίπους. Παράλληλα η διδάσκουσα έχει πλη-
ροφορήσει τους μαθητές για το νέο καινοτόμο τρόπο διδασκαλίας με την αρωγή των 
Τ.Π.Ε. και τη χρήση σύγχρονων βιωματικών μεθόδων δίνοντας απαραίτητες διευκρι-
νίσεις τόσο για την οργάνωση όσο και για το οργανόγραμμα του προγράμματος. 

Για τις δραστηριότητες των ομάδων αξιοποιήθηκαν: α) το λογισμικό thinglink 
(http://www.thinglink.com/) το οποίο τους παρείχε τη δυνατότητα επεξεργασίας εικό-
νων, β) το λογισμικό glogster (http://edu.glogster.com) που τους επέτρεψε να δημιουρ-
γήσουν ψηφιακές αφίσες ενσωματώνοντας κείμενα, βίντεο και την επιλεγμένη από αυ-
τούς μουσική, γ) το ελεύθερο λογισμικό camptools για την κατασκευή εννοιολογικών 
χαρτών το οποίο βρήκαν και κατέβασαν από τη διεύθυνση 
http://cmap.ihmc.us/download, δ) το εργαλείο timetoast (http://www.timetoast.com/ ) 

για τη δημιουργία χρονογραμμής και ε) το ελεύθερο λογισμικό padlet 
(http://padlet.com/) το οποίο έδωσε στις ομάδες τη δυνατότητα δημιουργίας ενός ψη-
φιακού πίνακα ανακοινώσεων. Αξιοποίησαν επίσης τα movie maker και Τοοndoo 

(http://www.toondoo.com) ενώ διαμοιράστηκαν την εμπειρία τους στην πλατφόρμα 
συνεργατικής μάθησης wiki που τους επέτρεψε την καταχώρηση, ανταλλαγή και κρι-
τική επεξεργασία των πονημάτων τους. 

Α΄ Φάση: αφόρμηση και χωρισμός σε ομάδες (1η ώρα, σχολική αίθουσα που διέθετε 
διαδραστικό πίνακα).Οι μαθητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα των Τeachers 4 Eu-

rope παρακολούθησαν το τρέιλερ και αποσπάσματα της ταινίας Μαθήματα Αμερικανι-
κής Ιστορίας (πρωτότυπος τίτλος: American History X). Στη συνέχεια κλήθηκαν να πε-
ριγράψουν με μια λέξη αυτό που ως μήνυμα εξέλαβαν από την ταινία. Οι λέξεις κατα-
γράφηκαν από τη διδάσκουσα με τη μορφή συννεφόλεξου, με τη συνδρομή του διαδι-
κτυακού εργαλείου Tagul ( http://www.tagul.com/ ). Ακολούθησε ο χωρισμός τους στις 
5 ομάδες που προαναφέρθηκαν. 

Β΄ Φάση: διερεύνηση του θέματος και αναζήτηση υλικού (2η -3η ώρα εργαστήριο πλη-
ροφορικής και σχολική αίθουσα). Οι μαθητές χωρισμένοι στις ομάδες των ιστορικών, 

των κοινωνιολόγων των νομικών των δημοσιογράφων και των καλλιτεχνών ξεκίνησαν 
την ψηφιακή διερεύνηση των προτεινόμενων δραστηριοτήτων σύμφωνα με τα φύλλα 
εργασίας και τις οδηγίες που τους δόθηκαν. Δημιούργησαν παράλληλα έναν ηλεκτρο-
νικό πίνακα ανακοινώσεων (padlet) για την κάθε ομάδα στον οποίο και έκαναν μια 
πρώτη ανάρτηση των επιμέρους ευρημάτων της έρευνάς τους. 

Οι ιστορικοί περιηγήθηκαν στο διαδίκτυο, κατέγραψαν το ιστορικό των σταυροφοριών 
και συνέταξαν το χρονολόγιο των θρησκευτικών πολέμων. Με τη βοήθεια της εφαρ-
μογής time toast έκαναν τη χρονογραμμή τριών βασικών σταθμών στην ιστορία της 
«πάλης των Θεών». Εντόπισαν το θρησκευτικό χάρτη της Ευρώπης και με τη βοήθεια 
του εργαλείου think ling έκαναν το χάρτη διαδραστική εικόνα και προσέθεσαν πάνω 
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του στοιχεία χρήσιμα για τη θρησκευτική της ανθρωπογεωγραφία. Παρακολούθησαν 
video για τη νύχτα του αγίου Βαρθολομαίου και με τη βοήθεια του glogster έκαναν τη 
δική τους αφίσα-διαμαρτυρία ενάντια στη μισαλλοδοξία. Οι κοινωνιολόγοι, με αφορμή 
ένα κείμενο του αρχιεπισκόπου Αλβανίας Αναστασίου, εντόπισαν τα χαρακτηριστικά 
του θρησκευτικού φανατισμού, οριοθέτησαν τις έννοιες φανατισμός, θρησκευτική ε-
λευθερία, ανεξιθρησκία, περιηγήθηκαν στο φωτόδεντρο και στη σχετική ενότητα εστί-
ασαν στις εκεί περιγραφόμενες μορφές του. Με τη βοήθεια του Τοοndoo έκαναν τις 
δικές τους γελοιογραφίες και με το glogster σχεδίασαν τις αφίσες τους υπέρ της καταλ-
λαγής και της ανεξιθρησκίας. Οι νομικοί αναζήτησαν στο διαδίκτυο τις διεθνείς συμ-
βάσεις που αφορούσαν στη θρησκευτική ελευθερία. Εντόπισαν και κατέγραψαν σ’ αυ-
τές τα ακριβή άρθρα. Ταυτόχρονα παρακολούθησαν και σημείωσαν την εξέλιξη της 
συνταγματικής κατοχύρωσης του δικαιώματος του θρησκεύειν στην Ελλάδα από την 
ίδρυση του νεώτερου Ελληνικού κράτους έως σήμερα. Οι δημοσιογράφοι αναζήτησαν 
και ήρθαν αντιμέτωποι με σχετικά πρόσφατα συμβάντα θρησκευτικού φανατισμού με-
ταξύ ακραιφνώς χριστιανικών ομάδων στην Ευρώπη. Περιηγήθηκαν στο διαδίκτυο α-
ναζητώντας ναούς, τζαμιά και συναγωγές στον ευρωπαϊκό χώρο και κατέγραψαν το 
προϊόν των αναζητήσεων τους με τη μορφή άρθρου που αφορούσε στην πολυπολιτι-
σμική διάσταση του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Με οδηγό το δημοσιογραφικό τους αι-
σθητήριο αναζήτησαν τις θρησκευτικές κοινότητες στην Ελλάδα του σήμερα. Οι καλ-
λιτέχνες αναζήτησαν στο διαδίκτυο πίνακες ζωγραφικής με θρησκευτικό περιεχόμενο 
και τους ταξινόμησαν σε ψηφιακά photoalbum. Επιπλέον αναζήτησαν πληροφορίες για 
την καταστροφή έργων τέχνης στο τότε και στο τώρα με αφορμή τον θρησκευτικό φο-
νταμενταλισμό. 

Γ΄ Φάση: Σύνθεση των πληροφοριών και πρώτη καταγραφή των ερευνητικών αποτε-
λεσμάτων (4η-6η ώρα). 4η ώρα (εργαστήριο πληροφορικής). Οι ομάδες, από τις πληρο-
φορίες που άντλησαν και ανάρτησαν στον ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων, παρή-
γαγαν πολυτροπικά κείμενα κάνοντας χρήση εικόνων, κειμένων και ήχου. Κάθε ομάδα 
επιμελήθηκε τη δική της παρουσίαση. Με τη βοήθεια λογισμικών παρουσίασης 
(PowerPoint ή Prezi.com) επεξεργάστηκαν, συνέθεσαν, οργάνωσαν και παρουσίασαν 
τις απαντήσεις που έδωσαν στα ερωτήματα των φύλλων εργασίας. Ταυτόχρονα κάθε 
ομάδα μέσω του Glogster ετοίμασε τη δική της αφίσα. 5η-6η ώρα (σχολική αίθουσα): 
οργάνωση ομαδικών βιωματικών δραστηριοτήτων. Οι ιστορικοί με τη βοήθεια του ρό-
λου στον τοίχο βίωσαν από κοντά τη δίκη και την καταδίκη εξαιτίας των θρησκευτικών 
της πεποιθήσεων μιας μεγάλης φιλοσόφου, της Υπατίας. Σ’ ένα χαρτί σχεδίασαν το 
περίγραμμα μιας ανθρώπινης μορφής που την αναπαριστούσε. Εκεί κατέγραψαν σκέ-
ψεις και συναισθήματα της κατηγορουμένης φιλοσόφου στη δίκη της αλλά και των 
δικαστών και του ακροατηρίου αντίστοιχα. Οι κοινωνιολόγοι σχολίασαν γελοιογρα-
φίες, σκιαγράφησαν το προφίλ του φανατικού και μπήκαν στη θέση των εβραίων που 
ενώ μεταφέρονταν στα στρατόπεδα, θύματα του θρησκευτικού φανατισμού της εποχής 
εναντίον τους, πετούσαν μέσα από τα τρένα σημειώματα ελπίδας και απελπισίας. Οι 
μαθητές έγραψαν τα δικά τους σημειώματα και ένας από αυτούς στην καρέκλα της 
αφήγησης θυμήθηκε ,εξομολογήθηκε και …αφηγήθηκε.  
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Οι νομικοί με τη σειρά τους αναζήτησαν και παρουσίασαν μια αντιπροσωπευτική υπό-
θεση που είχε απασχολήσει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και αφορούσε σε παραβίαση 
της θρησκευτικής ελευθερίας. Στη συνέχεια κι αφού συναντήθηκαν με τον έντεχνο 
συλλογισμό ενδύθηκαν καινούριους ρόλους και είτε απάρτισαν το τριμελές δικαστήριο 
της ιεράς εξέτασης που δίκασε την υπόθεση του Γαλιλαίου, είτε αποτέλεσαν την αρ-
μόδια κοινοβουλευτική επιτροπή που επεξεργάστηκε νομοσχέδιο για τη θρησκευτική 
ελευθερία και ανεξιθρησκία στην Ελλάδα. Οι δημοσιογράφοι πήραν συνέντευξη από 
έναν κρυπτοχριστιανό και έλαβαν μέρος σε στρογγυλή τράπεζα με θέμα το αν και κατά 
πόσο ήταν εφικτός και χρήσιμος ο διάλογος μεταξύ των θρησκειών τότε και σήμερα. 
Οι καλλιτέχνες ζωγράφισαν, συνέθεσαν Λίμερικ και Χαϊκού με αφορμή την κατα-
στροφή έργων τέχνης εξαιτίας του θρησκευτικού φανατισμού, συνέταξαν τη διακήρυξη 
των καλλιτεχνών και κατέληξαν με εικαστική ματιά στο ποια θα πρέπει να είναι η 
στάση ζωής ενός πολίτη στα σημεία των καιρών σε σχέση με τη μισαλλοδοξία και το 
θρησκευτικό φανατισμό του σήμερα. 

Δ΄ Φάση: Εργασίες-ολομέλεια-διάχυση (7η-8η ώρα, σχολική αίθουσα). Οι ομάδες πα-
ρουσίασαν στην ολομέλεια το τελικό προϊόν των εργασιών που τους ανατέθηκαν.Oι 
ψηφιακοί πίνακες ανακοινώσεων (padlet), oι εννοιολογικοί χάρτες, οι χρονογραμμές 
στην ιστορία, οι διαδραστικές εικόνες και αφίσες, τα κόμικς, τα άρθρα και η ταινία τους 
διαμοιράστηκαν με όλους. Ακολούθησε κριτική, εποικοδομητικός διάλογος καθώς και 
προτάσεις για ενδεχόμενη βελτίωσή τους. Επειδή το παρόν πρόγραμμα παρείχε πλη-
θώρα εργασιών στα φύλλα εργασίας που το υποστήριζαν και ταυτόχρονα ο χρόνος α-
ποδείχτηκε ανεπαρκής, αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθεί -για μια πρώτη παρουσίασή 
τους- μια ενδιάμεση ψηφιακή πλατφόρμα από την 1η μέχρι και την 3η φάση. Γι΄αυτό 
και αξιοποιήθηκε η χρήση κλειστής ομάδας στο Facebook. Η ολομέλεια στο τέλος α-
νέδειξε την αρτιότερη και πληρέστερη κατά την κρίση της εργασία. Η διάχυση των 
αποτελεσμάτων του ήταν ένα ακόμη ζητούμενο όχι μόνο στο σχολείο αλλά και στην 
ευρύτερη κοινωνία. Γι΄αυτό προτάθηκε η ανάρτηση του χρονολογίου των δράσεων μας 
στη σχολική εφημερίδα, η ανάρτηση των εργασιών στην ιστοσελίδα του σχολείου και 
η ταυτόχρονη δημοσιοποίησή τους στο διαδίκτυο μέσα από ένα wiki που δημιουργή-
σαμε. 

Ε΄ Φάση: αναστοχασμός-αξιολόγηση (9η ώρα, σχολική αίθουσα). Το σενάριο έφτασε 
στο τέλος του και ήρθε η ώρα οι μαθητές να αναστοχαστούν τι έμαθαν, να αξιολογή-
σουν τι τους άρεσε, τις τους ενέπνευσε, τι τους δυσκόλεψε και να υποβάλλουν τις δικές 
τους προτάσεις. Όλα τα παραπάνω επιτεύχθηκαν με τη βοήθεια ανώνυμου ερωτηματο-
λογίου που βοήθησε να ανατροφοδοτηθεί το εγχείρημα της υλοποίησης του παρόντος 
πονήματος. Ταυτόχρονα βοήθησε -εξαιτίας της καινοτόμου μεθοδολογίας και επεξερ-
γασίας που εισήγαγε- να εντοπιστούν δυσκολίες και αστοχίες και να γίνουν οι απαραί-
τητες βελτιώσεις. 

 Η διδάσκουσα αξιολόγησε τους μαθητές σε όλα τα στάδια της υλοποίησης του σενα-
ρίου και συγκεκριμένα: Στο στάδιο της προετοιμασίας αξιολογήθηκε η προθυμία, η 
διάθεση συμμετοχής των μαθητών αλλά κυρίως η αρμονική ή μη συνεργασία τους στα 
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πλαίσια των ομάδων. Στο στάδιο της έρευνας, αξιολόγησης και επεξεργασίας του υλικού 
αξιολογήθηκε η το ενδιαφέρον, η συνέπεια και η τήρηση των «επιστημονικών» τους 
δεσμεύσεων. Τέλος, στο στάδιο της παρουσίασης του τελικού προϊόντος αξιολογήθη-
καν οι παραγόμενες εργασίες ως προς την ποιότητα, τον τύπο, τη συμμόρφωση με τις 
προδιαγραφές που τέθηκαν, τη χρήση των πηγών και του υποδεικνυόμενου λογισμικού 
καθώς και ως προς τον τελικό τρόπο παρουσίασής τους. Κρατήθηκε επίσης ένα ημερο-
λόγιο με τις κρίσεις και παρατηρήσεις της συντονίστριας σε όλα τα στάδια υλοποίησης 
του προγράμματος. Παρατήρηση, αναστοχασμός, ερωτηματολόγιο και συζήτηση ήταν 
οι άξονες που συνέδραμαν δυναμικά όχι μόνο την υλοποίηση αλλά και την προσπάθεια 
βελτίωσης του εγχειρήματός μας. 

Αποτελέσματα-αξιολόγηση του προγράμματος 

Κατά την εφαρμογή του σεναρίου προέκυψαν αντικειμενικές δυσκολίες κυρίως ως 
προς το τεχνικό μέρος. Η χρήση του εργαστηρίου πληροφορικής δεν ήταν πάντα εφικτή 

και η αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα και λίγων φορητών υπολογιστών στη σχο-
λική αίθουσα -που προτάθηκαν ως αντισταθμιστικό μέτρο- ήταν μεν ικανοποιητική 
αλλά όχι επαρκής. Οι μαθητές εκ των πραγμάτων δούλεψαν αρκετά κι από το σπίτι 
τους. Παράλληλα ο προτεινόμενος χρόνος υλοποίησης των δραστηριοτήτων αποδεί-
χθηκε υπεραισιόδοξος καθώς η κάθε μια από τις θεματικές που διαπραγματευθήκαμε 
θα μπορούσε να αποτελέσει από μόνη της ένα ανεξάρτητο project. 

Στον αντίποδα, η αλληλεπίδραση διαφορετικών στη φιλοσοφία τους γνωστικών αντικει-
μένων που επιστρατεύτηκαν αποδείχθηκε συναρπαστική. Όταν η πληροφορική, η τέ-
χνη και οι βιωματικές τεχνικές συνάντησαν τις υπαρξιακές αναζητήσεις, τις συμπερι-
φορές και εκτροπές που σχετίζονταν με το δικαίωμα του θρησκεύειν, όλοι νιώσαμε πως 
η απόσταση και η αμηχανία που συνοδεύουν τη διαπραγμάτευση ενός τόσο ιδιαίτερου 
θέματος- μπορούν να μειωθούν. H ομαδοσυνεργατική μέθοδος βοήθησε τους μαθητές 
να αναπτύξουν όχι μόνο την κριτική τους ικανότητα αλλά και τις διαπροσωπικές τους 
σχέσεις. Εξασφαλίστηκε η ενεργός συμμετοχή τους καθώς «… η ομαδικότητα της ερ-
γασίας μέσα από ένα πνεύμα αμοιβαιότητας απελευθερώνει από το φόβο της προσωπι-
κής αστοχίας» (Παπαβασιλείου 2001,37). Η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. κατά τη διάρκεια 
του προγράμματος αποτέλεσε μια επιπλέον καινοτομία. Aς μην ξεχνάμε πως κληθή-
καμε να διδάξουμε στη γενιά του διαδικτύου που έχει δημιουργήσει ένα διαφορετικό 
τύπο μαθητή (Mabrito & Medley, 2008) που αναζητά πληροφορίες και παράγει γνώση 
σ’ ένα νέου τύπου εκπαιδευτικό περιβάλλον, το ψηφιακό. 

Συνοψίζοντας, θεωρώ πως οι μαθητές μας απελευθερώθηκαν αρκετά από την τυπική, 

απρόσωπη και σε πολλές περιπτώσεις κατευθυνόμενη ιστορική και θεολογική πληρο-
φορία. Η χρήση των ψηφιακών πόρων τους κέντρισε το ενδιαφέρον, ενεργοποίησε τη 
σκέψη τους και έδωσε αφορμή για προβληματισμό σε ένα διδακτικό αντικείμενο που 
πολλές φορές θεωρείται δύσκολο και «ανιαρό». Δεν προσδοκούσαμε βέβαια να μετα-
σχηματιστούν εξ ολοκλήρου οι αρχικές τους απόψεις και οι παγιωμένες πεποιθήσεις 
τους -που σε κάποια σημεία ήταν και αρκετά ακραίες - υπήρξε όμως η αναμενόμενη 
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επαναδιαπραγμάτευση των αρχικών τους παραδοχών, γεγονός που έγινε αισθητό στην 
τελική αποτίμηση του προγράμματος.  

Δυνατότητα Επέκτασης 

Το πρόγραμμα θα μπορούσε να υλοποιηθεί με τη μορφή project και στο Λύκειο. Τα 
φύλλα εργασίας θα μπορούσαν να τύχουν δημιουργικής επέκτασης στα πλαίσια του μα-
θήματος των Θρησκευτικών, της Ιστορίας, των Εικαστικών και της Λογοτεχνίας και 
να δώσουν την αφόρμηση για γόνιμες διαθεματικές «συναντήσεις» εκπαιδευτικών και 
μαθητών. Επιπρόσθετα, το τελικό προϊόν του προγράμματος θα μπορούσε να τύχει γό-
νιμης επέκτασης και σε ένα πρόγραμμα e-twinning που θα επέτρεπε σε μαθητές διαφο-
ρετικών εθνικοτήτων και ομολογιών του ευρωπαϊκού χώρου να ανταλλάξουν απόψεις 
επάνω στο ακανθώδες θέμα των δικαιωμάτων, με έμφαση σ’ αυτό της θρησκευτικής 
ελευθερίας και της ανεξιθρησκίας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ 

«Ο φανατικός είναι εκείνος που σφιχταγκαλιάζει την αλήθεια τόσο πολύ, ώστε τελικά 
την πνίγει» Σταύρος Γιαγκάζογλου 

1η δραστηριότητα (αφόρμηση): Ακούστε το παρακάτω τραγούδι στη διεύθυνση 
https://www.youtube.com/watch?v=rL2OvTQkKeU.Σε ποιο ιστορικό γεγονός αναφέ-
ρεται; Καταγράψτε το χρονικό-ιστορικό των Σταυροφοριών. Με τη βοήθεια του camp-

tools κάντε τον εννοιολογικό χάρτη τους. 

2η δραστηριότητα: «Εν ονόματι του Θεού». Συντάξτε το χρονολόγιο των θρησκευτικών 
πολέμων. Επιπρόσθετα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή time toast 
(http://www.timetoast.com/) και να κάνετε τη χρονογραμμή τουλάχιστον τριών βασι-
κών σταθμών στην ιστορία της «πάλης των Θεών».  

3η δραστηριότητα: Αφού εντοπίσετε το θρησκευτικό χάρτη της Ευρώπης στον παρα-
κάτω σύνδεσμο http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3333 με τη βοήθεια του εργαλείου 

think ling που θα βρείτε στη διεύθυνση https://www.thinglink.com/ κάντε το χάρτη 
διαδραστική εικόνα και προσθέστε πάνω από τα κράτη της Ευρώπης ότι εσείς κρίνετε 
χρήσιμο για την θρησκευτική της ανθρωπογεωγραφία από τις έως τώρα αποκτηθείσες 
γνώσεις σας. 

4η δραστηριότητα (Βιωματική): ρόλος στον τοίχο. Σ’ ένα μεγάλο χαρτί σχεδιάστε το 
περίγραμμα μιας ανθρώπινης μορφής που αναπαριστά την Υπατία. Καταγράψτε εντός 
του περιγράμματος μια σκέψη και τρία συναισθήματα της κατηγορουμένης φιλοσόφου 
για τις θρησκευτικές της πεποιθήσεις κατά τη διάρκεια της δίκης της και εκτός του 
περιγράμματος μια σκέψη και τρία συναισθήματα των δικαστών της και του ακροατη-
ρίου αντίστοιχα. 

5η δραστηριότητα: Παρακολουθήστε το video στη διεύθυνση  

https://www.youtube.com/watch?v=RwsYgHDAR581 και καταγράψτε τα αίτια και τα 
γεγονότα που οδήγησαν σε μια από τις μεγαλύτερες «θρησκευτικές» σφαγές στην ι-
στορία, στη σφαγή της νύχτας του αγίου Βαρθολομαίου. 

6η δραστηριότητα: Με τη βοήθεια του εργαλείου glogster κάντε τη δική σας αφίσα 
ενάντια στη θρησκευτική μισαλλοδοξία και αναρτήστε την στον ηλεκτρονικό πίνακα 
ανακοινώσεων (padlet) της ομάδας σας. 
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ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ 

«Μίσος εγείρει νείκος, πάντας δε τους μη φιλονεικούντας καλύπτει φιλία»(Πα-
ροιμ.10,12) 

1η δραστηριότητα (αφόρμηση): Με αφορμή το παρακάτω κείμενο να εντοπίσετε τα 
χαρακτηριστικά του θρησκευτικού φανατισμού: «Θεωρώ τον θρησκευτικό φανατισμό 
ως παρέκκλιση του γνήσιου θρησκευτικού βιώματος. Ο φανατισμός αυτός, που συχνά 
εξελίσσεται σε μισαλλοδοξία, αναπτύσσεται είτε από σπέρματα θρησκευτικού τύπου είτε 
από μη θρησκευτικές ρίζες, όπως από παράγοντες πολιτικούς, εθνικιστικούς, που ζητούν 
να χρησιμοποιήσουν τη θρησκεία για άλλες επιδιώξεις...» (Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Α-
ναστάσιος). 

2η δραστηριότητα: Να ορίσετε με συντομία τους παρακάτω όρους: 

Φανατισμός: Ανεξιθρησκία:  Θρησκευτική ελευθερία: 

3η δραστηριότητα: Αφού περιηγηθείτε στις πληροφορίες που σας δίνει ο παρακάτω 
σύνδεσμος http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/5068 αναγνωρίστε τις μορφές του 
φανατισμού στις οποίες εστιάζει. 

4η δραστηριότητα: Δημιουργική γραφή. Καταγράψτε αυθόρμητα τις σκέψεις που σας 
γεννά η παρακάτω γελοιογραφία. 

 

5η δραστηριότητα: Με τη βοήθεια του εργαλείου Toondoo κάντε τα δικά σας σκίτσα 
σε σχέση με το θρησκευτικό φανατισμό. 

6η δραστηριότητα (προαιρετική): Μέσα από το παρακάτω κείμενο να σκιαγραφήσετε 
το προφίλ του φανατικού. 

 «Ο φανατισμός, … μπορεί να εμφανισθεί στους άθεους όπως και στους πιστούς, στους 
προοδευτικούς όπως και στους συντηρητικούς. Ριζώνει στο άγχος και στην αλαζονεία. 
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…Ο φανατικός έχει συχνά την ψύχωση της συνωμοσίας! Μάλιστα, μια μορφή απελπι-
σμένης αλαζονείας μπορεί να οδηγήσει τον καθένα να πεισθεί ότι είναι ο μόνος που 
μένει στην αλήθεια, μια αλήθεια την οποία απολυτοποιεί, και την οποίαν κατέχει… Αν 
είσαι διαφορετικός από εμένα, αυτό σημαίνει ότι θέλεις το θάνατό μου! Ο φανατικός 
είναι συχνά ένα ον αβέβαιο, ανήσυχο, αποδιοργανωμένο…, θεωρεί πως εκείνος που 
διαφωνεί μαζί του σε ένα σημείο, έστω και δευτερεύον, έχει άδικο σε όλα και για όλα. 
Είναι ανίκανος να περάσει μέσα στην ετερότητα του άλλου, να τον καταλάβει λίγο, να 
δεχτεί πως ίσως έχει δίκιο, έστω και εν μέρει. Ορισμένες λέξεις, που αγνοεί την πραγ-
ματική τους σημασία, τον κάνουν μανιακό» (Ολιβιέ Κλεμάν). 

7η δραστηριότητα (μελέτη περίπτωσης): Παρακολουθήστε το video που αφορά στα ση-
μειώματα που έστελναν οι εβραίοι μέσα από τα τρένα που τους οδηγούσαν στα στρα-
τόπεδα στην παρακάτω διεύθυνση:  

https://www.youtube.com/watch?v=iMkY3RUNAlQ.Τώρα φανταστείτε πως με συνο-
πτικές διαδικασίες και εξαιτίας της καταγωγής και της θρησκείας σας είστε εσείς αυτοί 
που επανδρώνουν τα τρένα της ντροπής. Στείλτε τα δικά σας σημειώματα μέσα από 
αυτά. 

8η δραστηριότητα: η καρέκλα της αφήγησης(βιωματική)  

Ένας από εσάς θα καθίσει στην καρέκλα της αφήγησης, θα συναισθανθεί, θα θυμηθεί, 
θα περιγράψει και θα αφηγηθεί τη στιγμή της σύλληψης, την επιβίβαση στα τρένα και 
το… ταξίδι. Στο τέλος της αφήγησης θα δεχτεί ερωτήσεις από τους συνταξιδιώτες-α-
κροατές.  

 9η δραστηριότητα: Με τη βοήθεια του εργαλείου glogster κάντε τη δική σας αφίσα 
ενάντια στο θρησκευτικό φανατισμό και τη μισαλλοδοξία. 

ΟΙ ΝΟΜΙΚΟΙ 

1η δραστηριότητα: αφόρμηση (Artful thinking): Αφού παρατηρήσετε προσεκτικά τον 
παρακάτω πίνακα επεξεργαστείτε τον με τη βοήθεια της παλέτας του artful thinking : 

 

(Ο Γαλιλαίος αντιμετωπίζει την Ιερά Εξέταση ,πίνακας του Κριστιάνο Μπάντι, 1857) 
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Γαλάζιο: αναρωτηθείτε, εξετάστε και περιγράψτε την απεικόνιση της μορφής του Γα-
λιλαίου και αναζητήστε τις αιτίες που τον έφεραν ενώπιον του δικαστηρίου της ιεράς 
εξέτασης. 

Πράσινο: παρατηρείστε και περιγράψτε τα πρόσωπα που συνθέτουν το δικαστήριο και 
τον τρόπο που απεικονίζονται. Πως θα περιγράφατε τη στάση του σώματος και τις εκ-
φράσεις των προσώπων; 

Πορτοκαλί Να συγκρίνετε τον πίνακα με άλλους πίνακες που έχουν την ίδια θεματο-
λογία. 

Βιολετί: Διερευνείστε την πολυπλοκότητα του έργου αν και όπου κρίνετε ότι υπάρχει. 

Κίτρινο: Εξετάστε το από διαφορετικές οπτικές γωνίες θέασης. Τι πιστεύετε πως θα 
ένιωθε όταν το παρατηρούσε ο καλλιτέχνης που τον φιλοτέχνησε, ο κατηγορούμενος 
Γαλιλαίος ,οι ιεροεξεταστές, το ακροατήριο, εσείς; 

Κόκκινο: Αιτιολογείστε τις απαντήσεις σας. 

2η δραστηριότητα (προαιρετική): Καλούνται τα μέλη της ομάδας σας να ενσαρκώσουν 
το τριμελές δικαστήριο της ιεράς εξέτασης που απεικονίζεται στον πίνακα και τον κα-
τηγορούμενο Γαλιλαίο. Το ρόλο του ακροατηρίου θα έχει η ολομέλεια.  

3η δραστηριότητα: Περιηγηθείτε στο διαδίκτυο και αναζητήστε τις διεθνείς συμβάσεις 

που αφορούν στη θρησκευτική ελευθερία. Εντοπίστε και καταγράψτε τα ακριβή άρθρα. 

4η δραστηριότητα: Η θρησκευτική ελευθερία στην Ελλάδα: Αναζητήστε την εξέλιξη 
της συνταγματικής κατοχύρωσης του δικαιώματος του θρησκεύειν από την ίδρυση του 
νεώτερου Ελληνικού κράτους έως σήμερα. 

5η δραστηριότητα: Όταν τα δικαιώματα παραβιάζονται(μελέτη περίπτωσης): Αναζητή-
στε και παρουσιάστε μια υπόθεση που απασχόλησε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και α-
φορούσε σε παραβίαση της θρησκευτικής ελευθερίας. 

6η δραστηριότητα: μοντέλο προσομοίωσης: Η τάξη σας αποτελεί την αρμόδια κοινο-
βουλευτική επιτροπή που επεξεργάζεται το νομοσχέδιο για τη θρησκευτική ελευθερία 
και ανεξιθρησκία στην Ελλάδα μετά τις εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα 
και στην Ευρώπη γενικότερα. Επεξεργαστείτε τα βασικά του άρθρα πριν το παραπέμ-
ψετε στην Ολομέλεια προς ψήφιση. 

7η δραστηριότητα: Με τη βοήθεια του εργαλείου glogster κάντε τη δική σας αφίσα 
ενάντια στο θρησκευτικό φανατισμό και τη μισαλλοδοξία. 
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OI ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ 

1η δραστηριότητα (αφόρμηση): Αφού ακούσετε το τραγούδι των U2 στην παρακάτω 
διεύθυνση https://www.youtube.com/watch?v=LQZLPV6xcHI αναζητήστε την ιστο-
ρική συγκυρία, τον τόπο, το χρόνο και το γεγονός στο οποίο αναφέρεται. Ποιες άλλες 
αντίστοιχα ακραίες συμπεριφορές εξαιτίας της πολιτικής- θρησκευτικής ετερότητας 
σας θυμίζει;  

2η δραστηριότητα: Τα… σπίτια του Θεού: Ναοί, τζαμιά και συναγωγές στις ευρωπαϊκές 
χώρες. Περιηγηθείτε στο διαδίκτυο, συλλέξτε πληροφορίες και αναλογιστείτε τι μαρ-
τυρούν όλα αυτά για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Η απάντησή σας θα έχει τη μορφή 
άρθρου που θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα ή στο περιοδικό του σχολείου σας. 

3η Δραστηριότητα: Αναζητήστε και καταγράψτε τις θρησκευτικές κοινότητες στην Ελ-
λάδα σήμερα. 

4η δραστηριότητα: Στα πλαίσια της δημοσιογραφικής σας έρευνας συντάξτε ένα ερω-
τηματολόγιο που θα εστιάζει σε καίρια περί θρησκείας θέματα στην Ελλάδα και στην 
Ευρώπη του σήμερα. Το ερωτηματολόγιο θα το δώσετε να συμπληρωθεί ανώνυμα από 
τους συμμαθητές σας. Τα αποτελέσματα, αφού τα συγκεντρώσετε και τα επεξεργα-
στείτε, θα τα παρουσιάσετε στην ολομέλεια με τη μορφή powerpoint. 

5η δραστηριότητα: Παρακολουθήστε την ταινία « Ρώτα την καρδιά σου» στον παρα-
κάτω σύνδεσμο: https://www.youtube.com/watch?v=YKZbkIg-8Z4 Στη συνέχεια κά-
ντε μια παρουσίαση για το θέμα. Εάν το επιθυμείτε αναζητήστε και πάρτε συνέντευξη 
από ένα σύγχρονο κρυπτοχριστιανό. 

6η δραστηριότητα: στρογγυλή τράπεζα και 4 δημοσιογράφοι… συνομιλούν: Γιατί είναι 
σημαντικός ο διάλογος μεταξύ των θρησκειών; Η ολομέλεια κάνει τις δικές της παρεμ-
βάσεις. 

7η δραστηριότητα: Με τη βοήθεια του εργαλείου glogster κάντε τη δική σας αφίσα 
ενάντια στο θρησκευτικό φανατισμό και τη μισαλλοδοξία 

8η δραστηριότητα (έλεγχος γνώσεων): Με τη βοήθεια του movie maker κάντε ένα σύ-
ντομο video ενάντια στο θρησκευτικό φανατισμό και τη μισαλλοδοξία με τίτλο: «ο… 
δικός μου θεός». Η ταινία θα παρουσιαστεί στο κανάλι στο οποίο εργάζεστε (η ολομέ-
λεια της τάξης). 

ΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ 

1η δραστηριότητα: Όταν ο Θεός …εμπνέει. Αναζητήστε πίνακες ζωγραφικής με θρη-
σκευτικό περιεχόμενο και κάντε τα δικά σας ψηφιακά photoalbum.  
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2η δραστηριότητα: Αφού διαβάσετε το άρθρο «Καταστρέφοντας την Ιστορία» στον πα-
ρακάτω σύνδεσμο: http://www.tovima.gr/world/article/?aid=693979 αναζητήστε στο 
διαδίκτυο περαιτέρω πληροφορίες για την καταστροφή έργων τέχνης ανά τους αιώνες 
με αφορμή τον θρησκευτικό φονταμενταλισμό. 

3η δραστηριότητα: Αφού παρατηρήσετε προσεκτικά τις παρακάτω εικόνες  

 

Εικόνα 1 

 

Εικόνα 2 

 

Εικόνα 3 

γράψτε με μορφή Λίμερικ και Χαϊκού τις σκέψεις και τα συναισθήματα που σας προ-
κάλεσαν. 
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 4η δραστηριότητα: στην παρακάτω διεύθυνση: 

 https://www.youtube.com/watch?v=ge-PoZ8RRco δείτε και μελετήστε τα σκίτσα που 
αναφέρονται στο θρησκευτικό φανατισμό. Στη συνέχεια αναλάβετε δράση και ως μι-
κροί καλλιτέχνες- σκιτσογράφοι καταθέστε τις δικές σας δημιουργίες!  

5η δραστηριότητα: Η διακήρυξη των καλλιτεχνών. Έχοντας ως κεντρικό πυρήνα την 
άποψη της υπουργού πολιτισμού της Γαλλίας Φλερ Πελερέν πως «Η τέχνη είναι η κα-
λύτερη απάντηση στον τρόμο», συντάξτε τη διακήρυξη των καλλιτεχνών του τμήματος 
σας. Κεντρικός πυρήνας της διακήρυξης θα είναι οι τρόποι με τους οποίους η τέχνη 
μπορεί να συμβάλλει στην απάλειψη του θρησκευτικού φανατισμού.  

 6η δραστηριότητα: Με το εργαλείο glogster φιλοτεχνήστε τη δική σας αφίσα που θα 
έχει ως θέμα την αρμονική θρησκευτική-ιδεολογική συνύπαρξη των λαών. 

7η δραστηριότητα: Αφού ακούσετε το μελοποιημένο ποίημα του Τάσου Λειβαδίτη 
στην παρακάτω διεύθυνση: https://www.youtube.com/watch?v=BfyrN9uWEpA,ποια 
πιστεύετε πως θα πρέπει να είναι η στάση ζωής ενός ευρωπαίου πολίτη στα σημεία των 
καιρών του σήμερα; Η απάντηση σας μπορεί να πάρει οποιασδήποτε μορφής εικαστική 
έκφραση.  
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