Παπαδοπούλου Λιάνα/ ∆ικτυακός Τόπος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου/ Μάθηµα
Θρησκευτικά

Ο προφήτης Μιχαίας: Το όραµα της παγκόσµιας ειρήνης
Προσέγγιση δια της µεθόδου Project (Ερευνητική ∆ιαθεµατική Εργασία).
Προοργανωτής: ειρήνη (εσωτερική: ψυχή µε προεκτάσεις στο βιολογικό σώµα και περιβάλλον)
δικαιοσύνη, κοινωνική αδικία, «τέλος» του κόσµου= ο αληθινός σκοπός του κόσµου.
Ο προοργανωτής (λέξεις – έννοιες κλειδιά) αποτελούν το σηµείο αναφοράς µου σε κάθε διδακτική
ενότητα, καθοδηγούν το µαθησιακό στόχο µου, περιστρέφονται στο µαθησιακό στόχο και δοµούν τη
γνωσιολογική συνέχεια ως εφόδιο για τις διδακτικές ενότητες που ακολουθούν. Στα καινούρια βιβλία ο
προοργανωτής µπαίνει εµβόλιµα -αντί στην αρχή της κάθε διδακτικής ενότητας- στο µέρος των διδακτικών
δραστηριοτήτων.

ΤΟ ΘΕΜΑ

ΟΙ ΣΥΝΕΠΑΓΩΓΕΣ

1. Το θέµα: Ο προφήτης Μιχαίας οραµατίζεται την πανανθρώπινη ειρήνη σε µια
εποχή µη ειρηνική. Η ειρήνη επικρατεί όπου βασιλεύει η δικαιοσύνη. Πηγή
της ειρήνης, η δικαιοσύνη µεταξύ των ανθρώπων.

Προβληµατισµός: Γιατί ο αγωνιστής της ειρήνης είναι ο αγωνιστής απόδοσης και
δικαιοσύνης;

1.1.∆ραστηριότητα:
1.1.1. Οι µαθητές της οµάδας που θα ασχοληθούν µε «Το θέµα» προτρέπονται
να διερευνήσουν και να παρουσιάσουν στην τάξη τρία ως τέσσερα
παραδείγµατα

ιστορικών

προσωπικοτήτων,

διαχρονικά

και

διαπολιτισµικά, που σε δύσκολους για την εποχή (το συγκείµενο1) και το
λαό τους καιρό, βρήκαν το σθένος, µίλησαν και έδρασαν δυναµικά για την
επίτευξη της ειρήνης. Τα συγκεκριµένα πρόσωπα -πρότυπα, µπορεί να τα

1

Συγκείµενο ορίζω τις τοπικού χρώµατος συνθήκες και κοινωνικοπολιτισµικές συνήθειες που
επικρατούν σε κάθε εποχή και διαµορφώνουν κατά αντίστοιχο τρόπο τη σκέψη και τον ηθικό
προβληµατισµό των συγκεκριµένων ανθρώπων.
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προτείνει ο διδάσκων επεξηγώντας τα κριτήρια επιλογής, ή να ζητήσει
από την οµάδα στην επόµενη συνεδρία –και- αφού διερευνήσει το θέµα
κατευθυνόµενη από τον ίδιο, να προτείνει αυτή τις επιλογές της. Προσέχω
όπως τα πρόσωπα-πρότυπα να προέρχονται από:


διαφορετικούς πολιτισµούς



διαφορετικές ιστορικές περιόδους



διαφορετικά κοινωνικά στρώµατα (άρση του στερεότυπου πως ο
πλούσιος δεν µπορεί να καταστεί κοινωνικός εργάτης απονοµής
δικαιοσύνης).

Οι µαθητές, αφού παρουσιάσουν στην τάξη τη ζωή, το έργο και τα µηνύµατα
των «Εργατών της ειρήνης2» - όπως θα τους ονοµάσουν- θα καταλήξουν στα
κοινά σηµεία που συνδέουν τις προσωπικότητες αυτές. Τέτοια σηµεία
επιδιώκω να είναι από τη διδασκαλία ή τη δράση τους περίπου τα εξής:
 Η ειρήνη δεν βρίσκεται κάπου έξω στον κόσµο και προσπαθώ αφού την
εντοπίσω να την κλείσω σε ένα πολύτιµο κουτί, αλλά πολύ κοντά µας:
ξεκινά από µέσα µας, από τον καθένα χωριστά, αγκαλιάζοντας το
πρόσωπο, την οµάδα, την κοινότητα, την κοινωνία.
 Για να βασιλέψει η ειρήνη χρειάζεται πρώτα να ανακαλύψουµε την
προϋπόθεσή της, αυτό που γεννά δηλαδή την ειρήνη: τη δικαιοσύνη
µεταξύ των ανθρώπων. Το αντίστροφο, η αδικία, γεννά τα µίση και τον
ανταγωνισµό µεταξύ των ανθρώπων σε κάθε εποχή. Όπου αδικία (η
εστιασµένη από το διδάσκοντα στο κυνήγι του πλούτου ή του




2

∆εν στοχεύω να υποκαταστήσω τη συνθετική αποστολή του προφήτη (κοινωνική: ως
οριζόντια σύνδεση ανθρωπότητας και θεολογική: ως κατακόρυφη σύνδεση Θεού + ανθρώπου)
µε αξιοµνηµόνευτους κοινωνικούς εργάτες. Ούτε και η εν Χριστώ ειρήνη, όπως αυτή θα
εµπεδωθεί γερά στη Β΄ Γυµνασίου, θα µπορούσε ποτέ να εξισορροπηθεί µε την παγκόσµια
(κοινωνιολογική) ειρήνη.
Στόχος µου, η επαναφορά κοινών σηµείων στις επισηµάνσεις των προσωπικοτήτων αυτών, µε
απαρχές και παραµέτρους συναφείς προς τη διδασκαλία του Μιχαία, επισηµάνσεις που
πολυπρισµατικά / διαπολιτισµικά θα αποτελέσουν την επιδιωκόµενη µεταγνώση για το
µαθητή µου. Μεταγνώση καλείται το είδος της γνώσης εκείνης, που µεταφεροµένη
σπειροειδώς από τα προηγούµενα στα επόµενα µαθήµατα, µπορεί να χρησιµοποιηθεί
δηµιουργικά στη µαθησιακή διαδικασία και που συνδέει αυτά που ο µαθητής γνώριζε, αυτά
που διδάσκεται τώρα κι αυτά που θα γνωρίσει στη συνέχεια. Η στοχοθεσία στη µεταγνώση
που προσφέρω, παρέχεται –αλλά και ελέγχεται ως προς την προστιθέµενη µαθησιακή της
αξία-από τον προοργανωτή, τις αρχικές δηλαδή έννοιες- λέξεις κλειδιά.
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συµφέροντος των λίγων σε βάρος των πολλών) εκεί και πόλεµος, το
αντίθετο της ειρήνης. Ο πόλεµος όµως αυτός πραγµατοποιείται πρώτα
στις ψυχές των ανθρώπων.
 Ότι όλες οι προσωπικότητες που µελέτησαν τα παιδιά, ασκούν µε θάρροςαψηφώντας ακόµα και τη ζωή τους-

κριτική στους άρχοντες. Οι

άρχοντες, πολιτικοί ή θρησκευτικοί ηγέτες ή κατακτητές, έχουν ως κοινό
χαρακτηριστικό γνώρισµά τους την επιβολή στον αδύναµο, που κατά
παράδοξο τρόπο τυγχάνει να αποτελεί και την πλειοψηφία, τη βάση
δηλαδή σε κάθε ταξική πυραµίδα. Εµπλοκή της Ιστορίας, της
Κοινωνιολογίας και της Πολιτικής Οικονοµίας µέσα από επιλεγµένες
πηγές που να αρµόζουν στο στάδιο Νοητικής και Γνωστικής Ανάπτυξης
των µαθητών της Α΄ Γυµνασίου. Ευελιξία του εκπαιδευτικού ως προς την
απλοποίηση τέτοιων πηγών.

2. ΣΥΝΕΠΑΓΩΓΕΣ:

Ειρήνη = εσωτερική

κοινωνική δικαιοσύνη

Μιχαίας, η πρώτη φωνή

διακήρυξης των ανθρώπινων δικαιωµάτων. Σκοπός (τέλος) του κόσµου: η
επικράτηση της ειρήνης και της δικαιοσύνης στις καρδιές των ανθρώπων.

1.2.1. ∆ραστηριότητες µέσα από το προτεινόµενο διαθεµατικό υλικό :
 Απόσπασµα από τον «Πλούτο» του Αριστοφάνη.
 Κοινωνική διδασκαλία των Τριών Ιεραρχών (P.G.62,72-73. P.G.31, 276-277.
P.G.35, 908-909 κ.α.).
 Μεταφρασµένα χωρία από την Ιλιάδα και την Οδύσσεια (κατάλληλα
εστιασµένα προς εξυπηρέτηση του διδακτικού στόχου επιλεγµένα από το
διδάσκοντα).
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 Πηγές από το διδακτικό εγχειρίδιο της Ιστορίας Α΄ Γυµνασίου, που αφορούν
σε αίτια (πλεονεξία) και αποτελέσµατα (αδικία- βιαιοπραγία –θάνατος)
επεκτατικών πολέµων τους οποίους τα παιδιά διδάκτηκαν στο µάθηµα της
Ιστορίας τους. Στο σηµείο αυτό ο εκπαιδευτικός µπορεί να αξιοποιήσει
κάλλιστα την παιδαγωγική αρχή περί πολυπρισµατικής θεώρησης της
Ιστορίας, προσφέροντας όπου δύναται αντιφατικές µεταξύ τους ιστορικές
πηγές3.
 Πληροφορίες από τη Γεωγραφία και το διαδίκτυο για το φυσικό πλούτο και τη
γεωγραφική θέση χωρών της Μεσογειακής Λεκάνης που συνάντησαν στο
µάθηµα της Ιστορίας και αποτέλεσαν εστίες πολέµων.
 ∆ηµοσιεύµατα στον Τύπο και διαδίκτυο για τα συµφέροντα των
υπερδυνάµεων της σύγχρονης οικονοµίας (Ευρώπη- Ιαπωνία- Αµερική) ανά
το παγκόσµιο σε σχέση µε τους πόλεµους που διεξάγονται στις συγκεκριµένες
περιοχές / τα σύγχρονα τραγικά παραδείγµατα.
 Πληροφορίες για την οικονοµική κατάσταση ηγετών και λαού σε σύγχρονα
απολυταρχικά καθεστώτα ανά το παγκόσµιο.
 Αποσπάσµατα από τη ∆ιακήρυξη των Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων του Ο.Η.Ε
(1948).

Τα παιδιά καλούνται να παρουσιάσουν στους συµµαθητές τους συνθετικές εργασίες
όπως:

3

Προτείνω συγκεκριµένο παράδειγµα πολυπρισµατικής θεώρησης της Ιστορίας µε βάση το
συγκεκριµένο στάδιο Γνωστικής Ανάπτυξης των µαθητών της Α΄ Γυµνασίου και τις προϋπάρχουσες
γνώσεις τους από την Ιστορία της Κύπρου της Στ΄ ∆ηµοτικού, τη µορφή του Μεγάλου Αλεξάνδρου ως
«σηµείο αντιλεγόµενο»: Πηγή 1η: ο Αλέξανδρος ως λυτρωτής (Ιώσηπου Αρχαιολογία ΧΙ,8,4) και ως
πηγή 2η:ο Αλέξανδρος ως κατακτητής-σφετεριστής του πλούτου (Αγουρίδη, Σ. Ιστορία των Χρόνων
της Καινής ∆ιαθήκης,σ.19).
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«Η ειρήνη, το παιδί της δικαιοσύνης, άλλοτε και τώρα».



«Αν ο προφήτης Μιχαίας ζούσε σήµερα ποιους θα µπορούσε να επικρίνει»;



Να αποδώσουν εικαστικά µε την οµάδα το όραµα του προφήτη Μιχαία για το
τέλος (αληθινό σκοπό και όχι συντέλεια) του κόσµου, σύµφωνα µε το οποίο
τα όπλα κάθε εποχής µετασκευάζονται σε σύµβολα ειρήνης µε τίτλο: «Τι θα
γινόταν στον κόσµο αν4 το όραµα του προφήτη για παγκόσµια ειρήνη γινόταν
πραγµατικότητα».



Υπόδυση ρόλου5: Ο προφήτης Μιχαίας υψώνει τη φωνή του στην
Ευρωβουλή, στο ∆ικαστήριο Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων, στον Οργανισµό
Ηνωµένων Εθνών για:

1. Τα παιδιά που ζουν κάτω από τα όρια της φτώχιας σε χώρες της Αφρικής, της
Ασίας
2. Τα παιδιά του «Τέταρτου Κόσµου».
3. Τα παιδιά θύµατα πολέµου στα συµφέροντα των «µεγάλων» του πλανήτη.
4.

Τους ισχυρούς της γης που κλεισµένοι στα γραφεία τους αποφασίζουν για
την τύχη της ανθρωπότητας ισοπεδώνοντας πόλεις, χώρες, όνειρα µε το
πάτηµα ενός κουµπιού.

4

Με το σκεπτικό «Τι θα γινόταν αν» σε διάφορες διδακτικές δραστηριότητες, παρέχω στο µαθητή
έµµεσα την ευκαιρία αξιοποίησης της µεταγνωστικής δεξιότητας που του πρόσφερα, ως εφαλτήριο
εφαρµογών στις διδακτικές ενότητες που ακολουθούν.
5
Στη συγκεκριµένη περίπτωση προηγείται έρευνα εστιασµένη στην καταπάτηση των δικαιωµάτων του
παιδιού και την κατάσταση των παιδιών στο σύγχρονο κόσµο, την έννοια «τέταρτος κόσµος»:
εποπτικό υλικό –πορίσµατα-εκθέσεις ∆ιεθνών Οργανισµών. Οι µαθητές προτρέπονται να
χρησιµοποιήσουν για το σκοπό αυτό το διαδίκτυο: [ανεύρεση όρων στα Ελληνικά: θέµα «Καταπάτηση
των δικαιωµάτων του παιδιού», ιστοσελίδα της Unicef, ιστοσελίδα Οργάνωσης ∆ιεθνούς Αµνηστείας
κ.ά.]
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