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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ 

 
 
Οι διδακτικές ενότητες του βιβλίου της Γ΄ Λυκείου έχουν ως κύριο στόχο να 

πληροφορήσουν τους µαθητές για βασικά θέµατα της Χριστιανικής Ηθικής. 

Πρέπει εξαρχής να τονίσουµε ότι η Ηθική αποτελεί ένα κατ’ εξοχήν ανθρω-
πολογικό µάθηµα. Ιδιαίτερα θα θέλαµε να υπογραµµίσουµε ότι το περί ήθους 
ερώτηµα είναι ένα, αλλ’ όµως οι απαντήσεις που δίνονται πολλές. 

Όπως είναι γνωστό, κάθε κοσµοθεωρία προσπαθεί να δηµιουργήσει το δικό 
της τύπο ανθρώπου. Οι άνθρωποι που συναντούµε καθηµερινά δίπλα µας αντι-
προσωπεύουν έναν ή πολλούς τέτοιους τύπους. Για παράδειγµα, ο Ελληνισµός 
έδωσε τη δική του απάντηση στο περί ήθους ερώτηµα µε τη γνωστή φράση 
“γνώθι σαυτόν”. Ο Χριστιανισµός, χωρίς να αγνοήσει την ελληνική απάντηση 
(και κάθε διαφορετική ανθρωπολογική θεώρηση), αναπτύσσει από τη δική του 
πλευρά τον προβληµατισµό για τις προτεραιότητες της ηθική δράσης σε κάθε 
τοµέα της ανθρώπινης ζωής.  

Αυτό ακριβώς είναι το έργο της Χριστιανικής Ηθικής: να θέτει τις αρχές και 
τις προτεραιότητες της ανθρώπινης δράσης και να επισηµαίνει τα όρια της 
προσωπικής ελευθερίας εν Χριστώ. Ποτέ και σε καµιά περίπτωση δεν αξιώνει 
τον αυταρχικό έλεγχο της προσωπικής και κοινωνικής ζωής των ανθρώπων.  

Στο ερώτηµα της χριστιανικής ηθικής για το ποιο είναι το πρότυπο και οι 
προτεραιότητες του χριστιανικού ήθους, την απάντηση µας δίνει ο ίδιος ο Χρι-
στός. Ο Θεάνθρωπος µε τη ζωή και τη διδασκαλία Του έδωσε το µέτρο και ανέ-
δειξε την αξία του ανθρώπου, προτείνοντας ένα εντελώς νέο ήθος. Είναι το ήθος 
του εκκλησιαστικού ανθρώπου. Όλο το βάρος πέφτει στα κίνητρα του ανθρώ-
που, του ανακαινιζοµένου εν Χριστώ εντός της Εκκλησίας, τα οποία αποτελούν 
συγχρόνως και τη δύναµη για κάθε του πράξη. 

Κατά συνέπεια, εκείνο που έχει ιδιαίτερη σηµασία, στα πλαίσια της διδασκα-
λίας της Χριστιανικής Ηθικής, είναι να µπορέσουν οι µαθητές να οικειοποιη-
θούν τα ανάλογα κριτήρια για την αξιολόγηση της ανθρώπινης πράξης. 
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Ειδικότερα όσον αφορά στη αξιολόγηση του συγκεκριµένου µαθήµατος, 
ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη του: 

• Το βαθµό κατανόησης - από την πλευρά του µαθητή - της διάκρισης µεταξύ 
“κοσµικής”  ηθικής και εκκλησιαστικού ήθους. 

• Την ικανότητα του µαθητή να κατανοεί και να επεξεργάζεται κείµενα και διδα-
σκαλίες εκκλησιαστικού ήθους, χριστιανικού πολιτισµού, φιλοσοφικού, κοι-
νωνικού, λογοτεχνικού, αλλά και του νεότερου επιστηµονικού στοχασµού. 

• Το βαθµό κριτικής στάσης του µαθητή απέναντι στα παραπάνω. 

• Την ικανότητα του µαθητή να αξιοποιεί θέσεις ηθικού προβληµατισµού για 
την εξαγωγή προσωπικών συµπερασµάτων, βάσει αυθεντικών χριστιανικών 
κριτηρίων. 

Επιπλέον, πρέπει να σηµειωθεί ότι πολλές διδακτικές ενότητες - λόγω της θε-
µατικής τους - εκ των πραγµάτων παρουσιάζουν δυσκολίες. Οι µαθητές ίσως να 
µην έχουν τις απαραίτητες προσλαµβάνουσες παραστάσεις. Γι’ αυτό το λόγο, 
πέραν της βιβλιογραφίας του σχολικού εγχειριδίου, προτείνουµε σε κάθε 
διδακτική ενότητα µια σειρά από κείµενα για εργασίες δηµιουργικές, οι οποίες 
θα µπορούσαν να βοηθήσουν τους µαθητές να κατανοήσουν ευρύτερα το 
περιεχόµενο και τα ιδιαίτερα µηνύµατα κάθε ενότητας. 

Θέλουµε να πιστεύουµε ότι το παρόν εγχειρίδιο “Αξιολόγηση των µαθητών 
της Γ΄ Λυκείου στα Θρησκευτικά”, θα αποτελέσει ένα χρήσιµο βοήθηµα στο δύ-
σκολο έργο του Θεολόγου Εκπαιδευτικού σχετικά µε την αξιολόγηση των µαθη-
τών. 

 
 
 


