
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 
Γξ Θενινγίαο Όιγα Γξηδνπνύινπ 

Αζήλα, Ννέκβξηνο 2008 

 

πγθξηηηθή Δπηζθόπεζε ησλ εμειίμεσλ 

ζηε Θξεζθεπηηθή Δθπαίδεπζε (ΘΔ) θαη ην Μάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθώλ (ΘΜ)  

ζηηο ρώξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
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ΔΤΘΤΝΗ ΓΙΑ ΣΑ 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 

(ΑΠ)  
& ΣΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΟΤ 

ΘΜ 

 
ΙΓΙΑΙΣΔΡΟΣΗΣΔ &  
ΤΓΥΡΟΝΔ ΣΑΔΙ 

1. Δνωμένο Βαζίλειο 
       (60.441.457) 

 

       Αγγλία & Ουαλία 
       (53.600.000) 
 
71,2%  Υπιζηιανοί 
3,1% Μοςζοςλμάνοι 
1,1% Ινδοςϊζηέρ 
1,5% άλλοι 
23,1% σωπίρ πποζδιοπιζμό ή 
σωπίρ θπηζκεία 
 
 
Δπίζημη θπηζκεία 

Με νκνινγηαθή ζηε 
δεκόζηα εθπαίδεπζε / 
νκνινγηαθή ζηα 
ζρνιεία 
ζξεζθεπηηθώλ 
θνηλνηήησλ 
 
 
 

Γηδάζθεηαη (θαηά κέζν 
όξν) 3 ώξεο ηελ εβδνκάδα 
ζε όιεο ηηο βαζκίδεο.   
Βαζκνινγείηαη θαη 
εμεηάδεηαη. 
Δπηηξέπνληαη ζπιινγηθέο 
ιαηξεπηηθέο εθδειώζεηο κε 
επξύ ρξηζηηαληθό 
ραξαθηήξα, θαζώο θαη κε 
ρξηζηηαληθέο (εθηόο 
ζρνιηθνύ πξνγξάκκαηνο) 
 

Τπνρξεσηηθή,  
κε δηθαίσκα 
απαιιαγήο 
(ρσξίο αλαθνξά 
ζηνπο ιόγνπο). 
Γηθαίσκα 
εμαίξεζεο 
καζεηώλ θαη 
εθπαηδεπηηθώλ 
από 
δξαζηεξηόηεηεο 
ζξεζθεπηηθνύ 
ραξαθηήξα 

Ο
Υ

Ι 

LEA / SACRE1 γηα ηα 
Αλαιπηηθά 
Πξνγξάκκαηα. 
Δθδόηεο, ζξεζθεπηηθέο 
νκάδεο, ηνπηθέο αξρέο 
γηα ην δηδαθηηθό πιηθό 

 Γηαζξεζθεηαθό ΘΜ ζηε δεκόζηα εθπαίδεπζε κε 
έκθαζε ζηνλ δηαινγηθό ραξαθηήξα ηνπ / κεγάιε 
ζεκαζία ζηε ζύγθξηζε θαη ζρέζε ησλ ζξεζθεηώλ 

 Τπάξρνπλ αξθεηά ζρνιεία ζξεζθεπηηθώλ θνηλνηήησλ 
(37,9% πξσηνβάζκηαο & 15,1% δεπηεξνβάζκηαο). ην 
ΘΜ  ησλ ζξεζθεπηηθώλ ζρνιείσλ ζπκπεξηιακβάλεηαη 
δηδ/ιία άιισλ νκνινγηώλ θαη ζξεζθεηώλ 

 Δπξύηαηε γθάκα δηδαθηηθώλ πξνζεγγίζεσλ / 
«ζξεζθεπηηθέο ζπνπδέο», έκθαζε ζηε ζπγθξηηηθή 
κειέηε ησλ ζξεζθεηώλ  

 2004:  Eζληθό Πιαίζην γηα ηε ΘΔ (από ην QCA2) πνπ 
επζπγξακκίδεη ην ΘΜ κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ 
εζληθνύ ζρνιηθνύ curriculum θαη ππνγξακκίδεη ηε 
ζεκαζία ηεο ζξεζθεπηηθήο εθπαίδεπζεο ησλ 
ζεκεξηλώλ λέσλ αλεμάξηεηα από ηε ζξεζθεπηηθή 
πίζηε ηνπο 

 Γηα ηελ Οπαιία ζπγθεθξηκέλα, ζην ΘΜ πξέπεη λα 
αληαλαθιάηαη ε νπαιηθή θιεξνλνκηά  

 

       Σκωτία 
      (5.100.000) 
 
49% Πποηεζηάνηερ 
(Αγγλικανοί) 
16% Καθολικοί 
1% Μοςζοςλμάνοι 
6% άλλοι 
28% σωπίρ πποζδιοπιζμό ή 
σωπίρ θπηζκεία 
 
 
Δπίζημη θπηζκεία 

Με νκνινγηαθή / 
νκνινγηαθή, αλάινγα 
κε ηνλ ηύπν ζρνιείνπ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΘΜ δηδαζθόκελν ζε όιεο 
ηηο βαζκίδεο ηεο 
εθπαίδεπζεο. 
Βαζκνινγείηαη θαη 
εμεηάδεηαη 
 

Τπνρξεσηηθή,  
κε δηθαίσκα 
απαιιαγήο 
(ρσξίο αλαθνξά 
ζηνπο ιόγνπο). 
Γηθαίσκα 
εμαίξεζεο 
καζεηώλ θαη 
εθπαηδεπηηθώλ 
από 
δξαζηεξηόηεηεο 
ζξεζθεπηηθνύ 
ραξαθηήξα 

Ο
Υ

Ι 

Γελ ππάξρεη ζεζκηθά 
θαηνρπξσκέλν ΑΠ, αιιά 
δηεπξπκέλεο 
θαηεπζύλζεηο / νδεγίεο 
από ηελ πνιηηεία, 
ρσξηζηέο γηα ηα κε 
νκνινγηαθά & 
νκνινγηαθά ζρνιεία.  
Σα νκνινγηαθά 
πξνζρώξεζαλ ζην 
πξόγξακκα πνπ 
αλέπηπμε ε θσηηθή 
Καζνιηθή Δπηηξνπή 
Δθπ/ζεο. 
Σν δηδαθηηθό πιηθό είλαη 
πνηθίιεο πξνέιεπζεο  

 Τπάξρνπλ 3 ηύπνη ζρνιείσλ: δεκόζηα κε νκνινγηαθά, 
δεκόζηα νκνινγηαθά (30% ησλ ζρνιείσλ & θπξίσο 
θαζνιηθά) θαη ηδησηηθά (ηα πεξηζζόηεξα ησλ νπνίσλ 
είλαη κε νκνινγηαθά) 

 Αθόκε θαη ζηα νκνινγηαθά ζρνιεία ην ΘΜ είλαη 
παηδαγσγηθά επηθεληξσκέλν ζηελ  νιόπιεπξε 
αλάπηπμε ησλ καζεηώλ θαη όρη ζηελ θαηήρεζε 

 ηα θαζνιηθά ζρνιεία δηδάζθνληαη θαη νη παγθόζκηεο 
ζξεζθείεο 

 Γίλεηαη κεγάιε έκθαζε ζηε ζξεζθεπηηθή εθπαίδεπζε 
θαη αλάπηπμε ηνπ ΘΜ ζηα ζρνιεία θάζε ηύπνπ θαη 
ζηνλ επαγγεικαηηζκό ησλ δαζθάισλ 

 Πηέζεηο γηα δεκηνπξγία κνπζνπικαληθνύ ζρνιείνπ 
ζηελ Γιαζθώβε 

                                                           
1 LEA (Local Education Autohority) = Τοπικζσ Εκπαιδευτικζσ Αρχζσ, 150 ςε όλη τη χώρα, και SACRE (Standing Advisory Councils on Religious Education)  = Διαρκείσ Συμβουλευτικζσ Επιτροπζσ για τη Θρηςκευτική Εκπαίδευςη. Τα 

όργανα αυτά (LEA και SACRE) ζχουν τετραμερή ςφνθεςη και αντιπροςωπεφονται: εκπρόςωποσ του κράτουσ, η επίςημη Αγγλικανική Εκκληςία, τα άλλα δόγματα που ζχουν κάποια παρουςία ςτη ςυγκεκριμζνη γεωγραφική περιοχή 

και ο τοπικόσ ςφλλογοσ των εκπαιδευτικών.  

2 Qualifications and Curriculum Authority = ππόκειηαι για εθνικό όπγανο σωπίρ νομική ιζσύ αλλά με εςθύνη για ηο curriculum και όλερ ηιρ εξεηάζειρ ζε εθνικό ζσολικό επίπεδο. 
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       Βόρεια Ιρλανδία 
      (1.700.000) 
 
43,8% Ρωμαιοκαθολικοί 
53,2% Πποηεζηάνηερ 
(Αγγλικανοί) 
0,3% άλλοι 
2,7% καμία θπηζκεία 
 
 
Δπίζημη θπηζκεία 

Οκνινγηαθή ΘΔ ζηα 
δεκόζηα ζρνιεία 
πξνζαξκνζκέλε 
ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο 
ζηόρνπο ηνπ ζρνιείνπ. 
Οκνινγηαθή / 
θαηερεηηθή ζηα 
θαζνιηθά ζρνιεία 
 
 

ΘΜ δηδαζθόκελν ζε όιε 
ηελ ππνρξεσηηθή 
εθπαίδεπζε. 
Βαζκνινγνύκελν θαη 
εμεηαδόκελν κάζεκα. 
Πξαγκαηνπνίεζε 
ζξεζθεπηηθώλ / 
ιαηξεπηηθώλ εθδειώζεσλ. 
ηα δεκόζηα δελ γίλνληαη 
ρσξηζηέο ιαηξεπηηθέο 
εθδειώζεηο 
 

Τπνρξεσηηθή 
κε δπλαηόηεηα 
απαιιαγήο ζηα 
δεκόζηα ζρνιεία 

Ο
Υ

Ι 

Δθθιεζία. 
1992: 3 πξνηεζηαληηθέο 
εθθιεζίεο θαη θαζνιηθή 
εθπόλεζαλ ΑΠ 
επηθεληξσκέλν ζηε 
κειέηε ηνπ 
ρξηζηηαληζκνύ. 
2002: αλαζεώξεζε ηνπ 
ΑΠ κε πεξηζζόηεξεο 
αλαθνξέο ζηηο 
παγθόζκηεο ζξεζθείεο 
θαη ιακβάλνληαο ππόςε 
ηνπο λόκνπο πεξί 
ηζόηεηαο θαη ζεβαζκνύ 
ησλ αλζξσπίλσλ 
δηθαησκάησλ 

 Γηπιό ζύζηεκα εθπαίδεπζεο: α) δεκόζηα ζρνιεία 
(πξνηεζηαληηθά) θαη β) ηδησηηθά θαζνιηθά. Πξόθεηηαη 
γηα όξν πνπ ζεσξείηαη ηδηαίηεξα πξνβιεκαηηθόο από 
ηνπο παηδαγσγνύο  

 ηα δεκόζηα ζρνιεία νη ζηόρνη ηνπ ΘΜ είλαη 
πξνζαξκνζκέλνη ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο ζηόρνπο ηνπ 
ζρνιείνπ. Σα ζξεζθεπηηθά ζρνιεία ιεηηνπξγνύλ σο 
θνηλόηεηεο πίζηεο  

 Σάζε γηα δεκηνπξγία ελνπνηεκέλσλ ζρνιείσλ (ήδε 
ππάξρνπλ 5%), ε νπνία όκσο βξίζθεη αληίζεηεο ηηο 
Δθθιεζίεο 

 Η «Μειέηε ηνπ Υξηζηηαληζκνύ» ηνπ 1992 πεξηείρε: 
Απνθάιπςε ηνπ Θενύ, Υξηζηηαληθή Δθθιεζία, 
Υξηζηηαληθή Ηζηθή 

 Σα λέα ΑΠ (θαη ηα αλαζεσξεκέλα ηνπ 2002) 
ειέγρνληαη γηα δνγκαηηθή θαη ζπληεξεηηθή δηδαθηηθή 
πξνζέγγηζε ηνπ ΘΜ πνπ δελ επηηπγράλεη λα 
αληηκεησπίζεη ηηο ζπγθξνύζεηο θαη ηηο ζξεζθεπηηθέο 
πξνθαηαιήςεηο ηεο θνηλσλίαο.  Δθθξάδεηαη ε αλάγθε 
γηα λεθάιηα δηαζξεζθεηαθή ΘΔ 

 
 

2. Αςζηπία 
       (8.184.691) 
 
73,6% Ρωμαιοκαθολικοί 
4,7  Πποηεζηάνηερ 
4,2 Μοςζοςλμάνοι 
5,5% άλλοι 
12% καμία θπηζκεία 
 
Γιάκπιζη / ζςνεπγαζία με 
κογκοπδάηα 

Οκνινγηαθή ΘΔ γηα 
ηηο λόκηκα 
αλαγλσξηζκέλεο 
ζξεζθεπηηθέο 
θνηλόηεηεο (13) 
 
 
 
 
 
 
 

ΘΜ θάζε ζξεζθεπηηθήο 
θνηλόηεηαο δηδαζθόκελν 2 
ώξεο ηελ εβδνκάδα ζε όιε 
ηελ ππνρξεσηηθή 
εθπαίδεπζε (1 ώξα αλ νη 
καζεηέο είλαη ιηγόηεξνη 
από 10). 
2 νκάδεο ζηόρσλ ηνπ ΘΜ: 
κία θνηλή (από ηελ 
πνιηηεία) θαη κία πνπ 
αθνξά ηελ θάζε ζξεζθεία 
/ νκνινγία. 
Βαζκνινγνύκελν θαη 
εμεηαδόκελν κάζεκα  

Τπνρξεσηηθή κε 
δηθαίσκα 
απαιιαγήο. 
Πξναηξεηηθή 
ζπκκεηνρή ζηηο 
ιαηξεπηηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο 

Ο
Υ
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Θξεζθεπηηθέο 
θνηλόηεηεο γηα ην 
πεξηερόκελν ΑΠ & 
βηβιία), πνιηηεία γηα ηελ 
εμαζθάιηζε ησλ 
ζπλζεθώλ 
 

 Βαζηθή ηδέα ηνπ ΘΜ: «Η εθθιεζία ζην ζρνιείν» 
Ωζηόζν, παξά ηα ρσξηζηά ΘΜ,  ζην θαζέλα 
επηρεηξείηαη ε ππέξβαζε ηνπ θαηερεηηζκνύ θαη ε 
έληαμε ησλ καζεηώλ ζηηο πινπξαιηζηηθέο ζπλζήθεο 
ηεο επνρήο. Έηζη ζηα ΘΜ επηζεκαίλνληαη πνιιά 
νηθνπκεληθά ζέκαηα θαη ζηνηρεία γηα ηηο παγθόζκηεο 
ζξεζθείεο 

 πλεξγαζία θαζνιηθώλ / πξνηεζηαληώλ γηα 
ζπλεξγαηηθό νκνινγηαθό ΘΜ (KOKORU) 

 Δπηπιένλ ηα δηάθνξα ΘΜ ζπκκεηέρνπλ θαη ζε 
δηεπηζηεκνληθά / δηαζξεζθεηαθά projects3   

 πλεξγαζία θαζνιηθώλ / πξνηεζηαληώλ ζηελ 
εθπαίδεπζε / επηκόξθσζε ησλ δαζθάισλ ηνπ ΘΜ 

 Τςειά standards ηεο ΘΔ σο πξνο ηε δηδαθηηθή 
κεζνδνινγία 

 

                                                           
3 Π.σ. ηο διεπιζηημονικό project “sustainability & religion(s) – a pilgrim” (= Υποζηήπιξη και θπηζκείερ), με ζηόσο να εςνοήζει ηην ανάπηςξη ηηρ ςποζηήπιξηρ, ζςμπεπιλαμβάνονηαρ ζςνεπγαζία μεηαξύ θπηζκειών, θιλοζοθικών 

πποζεγγίζεων, επιζηημών, εκπαιδεςηικών ιδπςμάηων κ.ά.    



 4 

3. Βέλγιο 
       (10.364.338) 
 
75% Ρωμαιοκαθολικοί 
25% Πποηεζηάνηερ και άλλοι 
 
 
Γιάκπιζη 

Οκνινγηαθή ΘΔ γηα 
ηηο αλαγλσξηζκέλεο 
ζξεζθεπηηθέο 
θνηλόηεηεο 
(θαζνιηθνύο, 
πξνηεζηάληεο, 
εβξαίνπο, 
κνπζνπικάλνπο, 
νξζνδόμνπο θαη 
αγγιηθαλνύο) 
 
 
 
 

ΘΜ θάζε θνηλόηεηαο 
δηδαζθόκελν 2 ώξεο ηελ 
εβδνκάδα απ’ ηελ 1ε έσο 
ηελ 12ε ηάμε (3 ώξεο ζηα 
θαζνιηθά ηεο 
πξσηνβάζκηαο ζηελ 
πεξηνρή ηεο Φιάλδξαο). 
Βαζκνινγνύκελν θαη 
εμεηαδόκελν κάζεκα. ε 
κεξηθά ζρνιεία ηεο 
δεπηεξνβάζκηαο δελ 
εμεηάδεηαη 

Πξναηξεηηθή / 
Τπνρξεσηηθή 

«
Φ

ηι
ν

ζ
ν

θ
ηθ

ά
 Θ

έκ
α
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Θξεζθεπηηθέο 
θνηλόηεηεο  

 Μεγάιε απηνλνκία ησλ γισζζηθά δηαθνξεηηθώλ 
θνηλνηήησλ (Οιιαλδηθή, Γαιιηθή) σο πξνο ηα ΑΠ θαη 
ηε λνκνζεζία πεξί δηδ/ιίαο. Ρπζκίζεηο ζε ηνπηθό 
επίπεδν 

 52% θαζνιηθά ζρνιεία 

 Παξά ηελ ηζρπξή παξάδνζε ρσξηζηώλ ΘΜ, ζηα 
ζρνιεία νξγαλώλνληαη πνιιά θνηλά projects 

 ηα ΑΠ ησλ ΘΜ δίλεηαη κεγάιε έκθαζε ζηελ 
αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο, ηεο «αγσγήο πνιίηε», 
ηεο  «αλνρήο» θαη ηνπ δηαιόγνπ 

 
 

4. Βοςλγαπία 
       (7.450.349) 
 
84,5% Οπθόδοξοι 
12,2% Μοςζοςλμάνοι 
1,2% άλλοι Υπιζηιανοί 
4,0% άλλοι 

Οκνινγηαθή ΘΔ γηα 
ηνπο νξζνδόμνπο  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οξζόδνμν ΘΜ 
δηδαζθόκελν 1 ώξα ηελ 
εβδνκάδα ζε  όιε ηε 
δεκόζηα εθπαίδεπζε. 
πρλά δελ κπνξεί λα 
δηδαρζεί εμαηηίαο έιιεηςεο 
δαζθάισλ 
  
 

Πξναηξεηηθή / 
ππνρξεσηηθή 
(από ην 2005-6) 
 

Ο
Υ

Ι 

Πνιηηεία   Σν ΘΜ εηζήρζε ην 1997 ζηελ πξσηνβάζκηα θαη ην 
1998 ζηε δεπηεξνβάζκηα. Ο ξόινο ηνπ ζεσξείηαη 
εξγαιείν γηα ηελ αλαλέσζε ησλ αμηώλ ηεο 
βνπιγαξηθήο θνηλσλίαο 

 38% ησλ καζεηώλ παξαθνινπζνύλ ΘΜ 

 Πξνζθέξνληαη γλώζεηο θαη γηα άιιεο ζξεζθείεο, 
ηδηαίηεξα ην Ιζιάκ 

 Δίλαη εκθαλήο ε ηάζε ππέξβαζεο ηεο ηζηνξηθήο / 
πνιηηηζηηθήο δηάζηαζεο θαη  ε έκθαζε ζηα ππαξμηαθά 
/ αλζξσπνινγηθά δεηήκαηα (εξσηήκαηα γύξσ από 
ηνλ Θεό, ηνλ ζάλαην, ην λόεκα ηεο δσήο, ηελ επηπρία, 
ηελ αγάπε, ηε δηθαηνζύλε, ηελ εηξήλε) 

 Παξαδνζηαθή, ζεσξεηηθή θαη θαηερεηηθή δηδαθηηθή 
πξνζέγγηζε 

 

5. Γαλλία 
       (60.656.178) 
 
51% Ρωμαιοκαθολικοί 
3% Πποηεζηάνηερ 
1% Δβπαίοι 
4% Μοςζοςλμάνοι 
31% σωπίρ θπηζκεςηικούρ 
δεζμούρ 
 
Αςζηηπή διάκπιζη 

 
 
 

Κ Α Ν Δ Ν Α  Μ Α Θ Η Μ Α  

Δπζύλε απνθιεηζηηθά 
ησλ εθθιεζηώλ 

 20% ηδησηηθά θαζνιηθά ζρνιεία 

 Οκνινγηαθή πξναηξεηηθή ΘΔ ζηελ Αιζαηία θαη ζηε 
Λσξαίλε γηα θαζνιηθνύο, κεηαξξπζκηζκέλνπο, 
ινπζεξαλνύο θαη εβξαίνπο 

 Γηα ηελ ππόινηπε Γαιιία ζρεδηάδεηαη  ην κάζεκα 
«Πνιηηηζκόο ηεο ζξεζθείαο» 
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6. Γεπμανία 
      (81.400.000) 
 
34% Πποηεζηάνηερ 
33% Καθολικοί 
4% Μοςζοςλμάνοι 
28% άλλοι & σωπίρ 
θπηζκεςηική δέζμεςζη 
 
Γιάκπιζη / ζςνεπγαζία με 
κογκοπδάηα 

Οκνινγηαθή ΘΔ γηα 
θαζνιηθνύο, 
επαγγειηθνύο, 
νξζνδόμνπο, εβξαίνπο 
θαη κνπζνπικάλνπο 
ζηα πεξηζζόηεξα 
θξαηίδηα 

ΘΜ θάζε θνηλόηεηαο 
δηδαζθόκελν 2 ώξεο ηελ 
εβδνκάδα ζε όιε ηελ 
ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε. 
Βαζκνινγείηαη θαη ππάξρεη 
δπλαηόηεηα επηινγήο ηνπ 
γηα ηηο εμεηάζεηο 
  

Τπνρξεσηηθή κε 
δηθαίσκα 
απαιιαγήο 

Η
ζ

ηθ
ή

 /
 Κ

α
λ

ό
λ

εο
 &

 Α
μί

εο
, 

Φ
ηι

ν
ζ

ν
θ

ία
 

(ζ
ε 

θ
ά

π
ν

ηα
 θ

ξ
α

ηί
δ

ηα
 γ

ηα
 ό

ζ
ν

π
ο 

α
π

α
ι

ι
ά

ζ
ζ

ν
λ

ηα
η)

 πλεξγαζία πνιηηείαο / 
ζξεζθεπηηθώλ 
θνηλνηήησλ (ε πνιηηεία 
νξίδεη ην πιαίζην 
εθπαίδεπζεο, νη ζξ. 
θνηλόηεηεο ηνπο ζηόρνπο 
θαη ηα πεξηερόκελα 

 ε όια ηα ΘΜ επηρεηξείηαη ζπλδπαζκόο νκνινγηαθήο / 
δηαινγηθήο πξνζέγγηζεο θαη δίλεηαη πξνηεξαηόηεηα 
ζηε δηαζξεζθεηαθή κάζεζε 

 Αλ θαη ε επζύλε γηα ην ΜΘ αλήθεη ζηα 16 Länder 
(θξαηίδηα) ππάξρεη θνηλό πιαίζην θαη νπζηαζηηθή 
ζπλεξγαζία ησλ δηαθνξεηηθώλ ΘΜ 

 Δπηπιένλ αλαπηύζζεηαη ζπλεξγαζία ΘΜ θαη 
ελαιιαθηηθώλ καζεκάησλ 

 Ιδηαηηεξόηεηεο θξαηηδίσλ: Βερολίνο (πξναηξεηηθό θαη 
ρσξίο βαζκνινγία κε απόιπηε επζύλε ησλ 
εθθιεζηώλ),  Βρέμη (δηνκνινγηαθό ΘΜ: «Βηβιηθή 
Ιζηνξία» κε απόιπηε επζύλε ηεο πνιηηείαο) θαη 
Βραδεμβούργο (απόιπηα νπδέηεξν ΘΜ: «Σξόπνη δσήο 
– Ηζηθή – Θξεζθεία» κε επζύλε ησλ θνηλνηήησλ), 
Αμβούργο (ΘΜ ζε πξνηεζηαληηθή βάζε θαη κε 
δηαζξεζθεηαθή δηδ/θή πξνζέγγηζε 
παξαθνινπζνύκελν από όινπο ηνπο καζεηέο) 

 
 

7. Γανία 
      (5.400.000) 
 
83% Δςαγγελικοί/λοςθηπανοί 
3% Μοςζοςλμάνοι 
12% άλλερ σπιζηιανικέρ 
ομολογίερ 
2% σωπίρ πποζδιοπιζμό 
 
Δπίζημη θπηζκεία 

Με νκνινγηαθή ΘΔ   ΘΜ δηδαζθόκελν 1-2 ώξεο 
ηελ εβδνκάδα ζε όιε ηε 
δεκόζηα εθπαίδεπζε.   
Κπξίσο ινπζεξαληθό ζην 
δεκνηηθό, κε δηδ/ιία θαη 
άιισλ νκνινγηώλ θαη 
ζξεζθεηώλ ζηε 
δεπηεξνβάζκηα.   
Δμεηαδόκελν κάζεκα από 
ην 2007  

Τπνρξεσηηθή κε 
δηθαίσκα 
απαιιαγήο 

Ο
Υ

Ι 

Τπεξεζίεο εθπ/ζεο 
θεληξηθέο θαη ηνπηθέο ζε 
ζπλεξγαζία κε ηηο 
ελώζεηο εθπαηδεπηηθώλ 

 Από ην 1975 ην ΘΜ έρεη ραξαθηήξα πεξηζζόηεξν 
αθαδεκατθήο κειέηεο ηεο ζξεζθείαο κε ηδηαίηεξν 
βάξνο ζηελ πνιηηηζηηθή δηάζηαζε. Παξά ηελ νπδέηεξε 
δηδ/ιία ηνπ ρξηζηηαληζκνύ αλαγλσξίδεηαη ε αλάγθε 
γηα ηδηαίηεξε γλώζε ηνπ 

 ε ζπλαληήζεηο κε γνλείο εμεγείηαη ν κε νκνινγηαθόο 
ραξαθηήξαο ηνπ ΘΜ θαζώο θαη ν ξόινο ηνπ ζηε 
δεκηνπξγία δεζκώλ κεηαμύ ησλ καζεηώλ 

 Καζόινπ ΘΜ ζηελ 7 ή 8 ηάμε ιόγσ πξνεηνηκαζίαο 
ησλ καζεηώλ γηα ην Υξίζκα 

 πλεξγαζία ζρνιείσλ – Δθθιεζίαο ζε κε νκνινγηαθά, 
δηεπηζηεκνληθά projects 

 Πνιιέο ζπδεηήζεηο γηα ηελ νλνκαζία θαη ην 
πεξηερόκελν ηνπ ΘΜ 

 Γηδαθηηθή πξνζέγγηζε: ζε κεγάιε ζρέζε κε ηελ 
αλάπηπμε ησλ καζεηώλ 

 

8. Δλλάδα 
      (10.668.354) 
 
98% Οπθόδοξοι 
1,3% Μοςζοςλμάνοι 
0,7% Άλλοι 
 
Δπίζημη θπηζκεία 

Οκνινγηαθή ΘΔ γηα 
νξζνδόμνπο.  
Από ην 1985 
δπλαηόηεηα ζηνπο 
κνπζνπικάλνπο ηεο 
Θξάθεο θαη ηνπο 
θαζνιηθνύο ηεο ύξνπ 
λα νξγαλώζνπλ ΘΜ 
κε κίληκνπκ 5 καζεηέο 

ΘΜ δηδαζθόκελν ζε 
ηέζζεξηο ηάμεηο ηεο 
πξσηνβάζκηαο θαη ζε όιε 
ηε δεπηεξνβάζκηα.  
2 ώξεο ηελ εβδνκάδα, 1 
ώξα ζηελ ηειεπηαία ηάμε 
ηεο πξναηξεηηθήο 
δεπηεξνβάζκηαο (Λύθεην) 

Τπνρξεσηηθή κε 
δηθαίσκα 
απαιιαγήο 

Ο
Υ

Ι 

Τπνπξγείν Παηδείαο / 
κνπζνπικαληθή 
θνηλόηεηα 

 Οξζόδνμν ΘΜ. Νεόηεξεο ηάζεηο: νηθνπκεληθέο 
δηαζηάζεηο, άλνηγκα ζηηο ζξεζθείεο ηνπ θόζκνπ 

 Διάρηζην πνζνζηό απαιιαγήο 
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9. Δζθονία 
       (1.332.893) 
 
13,% Δςαγγελικοί/λοςθηπανοί 
12,8 Οπθόδοξοι 
1,4 άλλοι Υπιζηιανοί 
34,1 αδέζμεςηοι 
32% σωπίρ πποζδιοπιζμό 
6,1% αθεϊζηέρ 
 
Γιάκπιζη 

 

Με νκνινγηαθή ΘΔ ΘΜ πνπ νξγαλώλεηαη αλ ην 
απαηηήζνπλ νη γνλείο θαη 
ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ 15 
καζεηέο. 
ε ιίγα ζρνιεία δηδάζθεηαη 
ζε όιεο ηηο ηάμεηο. ηα 
πεξηζζόηεξα είηε κόλνλ 
ζηηο πξώηεο είηε κόλν ζην 
Γπκλάζην 
 

Πξναηξεηηθή 

Ο
Υ

Ι 

Δπηηξνπή ΘΔ (δάζθαινη, 
Τπνπξγείν Παηδείαο, 
Θενινγηθέο ρνιέο) γηα 
ηα ΑΠ θαη ηε βειηίσζε 
ηνπ δηδαθηηθνύ πιηθνύ, 
ην νπνίν παξάγεηαη από 
ηελ ειεύζεξε αγνξά θαη 
είλαη δηαζέζηκν ζην 
δηαδίθηπν 

 Λίγα ηδησηηθά ρξηζηηαληθά ζρνιεία κε ΘΜ (10%) 

 ΘΜ κε δηαζξεζθεηαθά, εζηθά θαη θνηλσληθά ζηνηρεία 
(ζέκαηα αλά βαζκίδα: παηξνγνληθή θιεξνλνκηά, 
εζηθή, παγθόζκηεο ζξεζθείεο, άλζξσπνο θαη 
ζξεζθεία) 

 Αλ θαη είλαη αξθεηά αμεθαζάξηζηε ε νξγάλσζε ηνπ 
ΘΜ, θαίλεηαη λα αλαγλσξίδεηαη ε ζεκαζία ηνπ θαη 
ηαπηόρξνλα εθθξάδεηαη ε ηάζε – θπξίσο από ηνπο 
γνλείο – γηα ππνρξεσηηθό κάζεκα ζε όιε ηε δ/ζκηα 

 Οη καζεηέο επηδεηθλύνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ 
 
 

10. Ιπλανδία 
       (4.020.000) 
 
88,4% Ρωμαιοκαθολικοί 
3% Αγγλικανοί 
1,6% άλλοι Υπιζηιανοί 
1,5% άλλη θπηζκεςηική πίζηη 
2% σωπίρ πποζδιοπιζμό 
3,5% καμία πίζηη 
 
Γιάκπιζη (με ιζσςποποιημένη 
ηην ηάζη αποζύνδεζηρ) 

Οκνινγηαθή ΘΔ    
  
 
 
 
 
 
 

Ρσκαηνθαζνιηθό ΘΜ ζε 
όιεο ηηο βαζκίδεο ηεο 
εθπαίδεπζεο. Γηδαζθόκελν 
ζε θαζεκεξηλή βάζε ζηελ 
πξσηνβάζκηα θαη 2 ώξεο 
ηελ εβδνκάδα ζηε 
δεπηεξνβάζκηα. 
Βαζκνινγείηαη θαη 
εμεηάδεηαη 

Τπνρξεσηηθή κε 
δηθαίσκα 
απαιιαγήο 

Ο
Υ

Ι 

Δθθιεζία. Από ην 1998 
ππάξρεη πιαίζην γηα ην 
ΘΜ δεκηνπξγεκέλν από 
ηελ πνιηηεία 
  
  

 Σα πεξηζζόηεξα ζρνιεία είλαη εθθιεζηαζηηθά ηδησηηθά 
(κε πςειό αθαδεκατθό πξνθίι) 

 ηε δεπηεξνβάζκηα παξαηεξείηαη δηδαθηηθή 
πξνζέγγηζε αθαδεκατθή, πνιπζξεζθεπηηθή κε ηάζεηο 
κε νκνινγηαθήο ΘΔ, ελώ ζηα επαγγεικαηηθά / ηερληθά 
ζρνιεία πην πνιπνκνινγηαθή 

 Τπάξρεη έλαο κηθξόο αιιά απμαλόκελνο αξηζκόο 
δεκνηηθώλ (Educate Together) όπνπ αληί ΘΜ 
πξνζθέξεηαη έλα θνηλό πξόγξακκα Ηζηθήο 
(ηαπηόρξνλα βέβαηα νη γνλείο κπνξνύλ λα 
νξγαλώζνπλ νκνινγηαθό ΘΜ εθηόο σξώλ δηδ/ιίαο) 

 Απμαλόκελν consensus γηα πεξηζζόηεξν 
εθπαηδεπηηθνύο ζηόρνπο θαη καζεηνθεληξηθόηεηα, 
αθόκε θαη ζην εμεηαδόκελν ΘΜ 

 Διάρηζην πνζνζηό απαιιαγήο από ην ΘΜ 
 

11. Ιζπανία 
       (44.100.000) 
 
94% Ρωμαιοκαθολικοί 
2,3% άλλοι Υπιζηιανοί 
1,1 Μοςζοςλμάνοι 
0,1% Δβπαίοι 
0,5 σωπίρ πποζδιοπιζμό 
 
Γιάκπιζη / ζςνεπγαζία με 
κογκοπδάηα 

Οκνινγηαθή ΘΔ γηα 
ξσκαηνθαζνιηθνύο, 
πξνηεζηάληεο, 
κνπζνπικάλνπο θαη 
εβξαίνπο. 
 
 
 
 

ΘΜ δηδαζθόκελν ζε όιεο 
ηηο βαζκίδεο ηεο 
εθπαίδεπζεο (δεκόζηαο θαη 
ηδησηηθήο). 
Βαζκνινγνύκελν κάζεκα 

Πξναηξεηηθή / 
Τπνρξεσηηθή  

«
Θ

ξ
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ζ
θ

εί
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»
 /

   
Δ
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έο
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ξ
ηό

ηε
ηε

ο 
(θ

ν
ηλ

σ
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θ
α

ι
ιη

ηε
ρ

λ
ηθ

έο
) 

Δθθιεζίεο / εθπξόζσπνη 
ησλ ζξεζθεηώλ ζε 
ζπλεξγαζία κε ηελ 
Πνιηηεία 

 Αλ θαη νκνινγηαθό ΘΜ νη ζηόρνη ηνπ είλαη 
πξνζαλαηνιηζκέλνη πξνο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο 
ζηόρνπο ηνπ ζρνιείνπ, ζηηο αμίεο, ζηνλ δηάινγν θαη 
ζηνλ ζεβαζκό θάζε ζξεζθεπηηθήο πίζηεο 

 Σν 79,3% ησλ καζεηώλ παξαθνινπζνύλ θαζνιηθό ΜΘ 
(2004-2005) 

 Η πνιηηεία εγγπάηαη ηε κε δηάθξηζε ζε βάξνο όζσλ 
δελ παξαθνινπζνύλ ην ΘΜ 

 Δπηθξίλνληαη νη ελαιιαθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, θαζώο 
ζπρλά θαηαιήγνπλ ζε playtime 

 ρεδηάδεηαη ξύζκηζε γηα ηε δηδ/ιία ηεο ζξεζθείαο κε 
consensus όισλ ησλ εκπιεθόκελσλ ζξεζθεπηηθώλ 
θνηλνηήησλ 
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12. Ιηαλία 
       (57.800.000) 
 
85% Ρωμαιοκαθολικοί 
0,9% Πποηεζηάνηερ 
0,9% Οπθόδοξοι 
1,5% Μοςζοςλμάνοι 
0,05% Δβπαίοι 
12,1% Άλλοι 

 
Γιάκπιζη / ζςνεπγαζία με 
κογκοπδάηα 

Οκνινγηαθή πξνο 
όινπο (έρνληαο γίλεη 
ζαθήο δηάθξηζε 
κεηαμύ 
εθθιεζηαζηηθήο 
θαηήρεζεο θαη 
ζρνιηθνύ καζήκαηνο) 

(IRC: «Γηδαζθαιία 
Καζνιηθήο Θξεζθείαο»): 
ΘΜ πνπ δηδάζθεηαη 2 ώξεο 
ηελ εβδνκάδα ζηελ 
πξσηνβάζκηα θαη 1 ώξα 
ζηε δεπηεξνβάζκηα, 
θαηόπηλ αηηήζεσλ καζεηώλ 
θαη γνλέσλ. 
Γελ βαζκνινγείηαη θαη δελ 
εμεηάδεηαη 

Πξναηξεηηθή  
 

Ο
Υ

Ι 

Ρσκαηνθαζνιηθή 
Δθθιεζία (ηειεπηαίν ΑΠ 
2004/5) ζε ζπκθσλία 
κε ην Τπνπξγείν 
Παηδείαο 

 ηόρνη ΘΜ απόιπηα πξνζαλαηνιηζκέλνη ζηνπο 
εθπαηδεπηηθνύο ζηόρνπο ηνπ ζρνιείνπ 

 Παξαθνινπζείηαη από ηελ πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ 
(2005/6: 95%  ηεο πξσηνβάζκηαο θαη 84% ηεο 
δεπηεξνβάζκηαο) ρσξίο λα απαηηείηαη λα είλαη 
ρξηζηηαλνί 

 12% ηδησηηθά ζρνιεία (ε πιεηνλόηεηα ησλ νπνίσλ 
είλαη θαζνιηθά) & 5% εθθιεζηαζηηθά ζρνιεία κε 
ηάζεηο κείσζήο ηνπο 

 ηελ α/ζκηα: θπξίσο Βίβινο, ζηε β/ζκηα επηθέληξσζε 
ζε δεηήκαηα δσήο. Σειεπηαία πεξηζζόηεξε ύιε & 
νπζηαζηηθόηεξε γλώζε γηα ηηο ζξεζθείεο ηνπ θόζκνπ 

 Θεσξείηαη πξόβιεκα ε έιιεηςε ελαιιαθηηθνύ 
καζήκαηνο γηα όζνπο δελ παξαθνινπζνύλ 

 Απμεκέλεο πξσηνβνπιίεο γηα ηε δεκηνπξγία λνκηθώλ 
θαη πνιηηηθώλ όξσλ πνπ λα εμαζθαιίδνπλ ηε 
ζξεζθεπηηθή εθπαίδεπζε όισλ ησλ καζεηώλ ζε κηα 
κε νκνινγηαθή βάζε 

 Γηδαθηηθή πξνζέγγηζε θπξίσο εξκελεπηηθή – 
αλζξσπνινγηθή θαη ιηγόηεξν ηζηνξηθνπνιηηηζηηθή 

 

13. Κύππορ 
       (780.133) 
 
78% Οπθόδοξοι 
18% Μοςζοςλμάνοι 
4% Μαπωνίηερ, Απμένιοι κ.ά. 
 
Δπίζημη θπηζκεία 

Οκνινγηαθή ΘΔ ζε 
ειιελνξζόδνμε βάζε 

ΘΜ δηδαζθόκελν 2 ώξεο 
ηελ εβδνκάδα ζε όιεο ηηο 
βαζκίδεο ηεο δεκόζηαο 
εθπαίδεπζεο 

Τπνρξεσηηθή κε 
δηθαίσκα 
απαιιαγήο κόλν 
γηα ηνπο 
αιιόζξεζθνπο  Ο

Υ
Ι 

Διιεληθά ΑΠ  βηβιία  Σν ΘΜ απνιακβάλεη κεγάιεο ππόιεςεο ζηελ 
θππξηαθή θνηλσλία 

 
 
 
 
 
 

14. Λεηονία 
     (2.300.000) 
 
20,8% Ρωμαιοκαθολικοί 
16% Πποηεζηάνηερ 
12,5% Οπθόδοξοι 
2,9 Παλαιοί πιζηοί 
47,8% άλλοι  
 
Γιάκπιζη 

 

Οκνινγηαθή κόλνλ 
γηα  ηηο 
αλαγλσξηζκέλεο  
«παξαδνζηαθέο» 
ζξεζθείεο / 
νκνινγίεο: 
θαζνιηθνύο,  
επαγγειηθνύο / 
ινπζεξαλνύο, 
νξζνδόμνπο, 
βαπηηζηέο θαη 
«παιαηόπηζηνπο» 

Αξθεηά courses ΘΜ γηα ηα 
δεκόζηα ζρνιεία  

Πξναηξεηηθή / 
ππνρξεσηηθή 

Η
ζ

ηθ
ή

 

Δθθιεζίεο ζε 
ζπλεξγαζία κε ηελ 
πνιηηεία 

 «Υξηζηηαληθή πίζηε» γηα ηελ α/ζκηα, «Ιζηνξία ησλ 
ζξεζθεηώλ») γηα ηε δ/ζκηα  

 Η ΘΔ δε δηαζέηεη θακηά αθαδεκατθή βάζε θαη 
ππάξρεη ζε εμέιημε δεκόζηα ζπδήηεζε γύξσ από ην 
δήηεκα 

 Δθθξάδεηαη ε ηάζε γηα κε νκνινγηαθή θαηεύζπλζε 
ηεο ΘΔ θαη επηζεκαίλεηαη πνηθηιία ζρεηηθώλ 
πξνζεγγίζεσλ ζηα δεκόζηα ζρνιεία (νκνινγηαθή θαη 
δηνκνινγηαθή)  

 Δπλνείηαη ε επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ ζξεζθεπηηθώλ 
θνηλνηήησλ θαη ζε αλαθνξά ηνπ 1999 αλαδεηθλύεηαη ε 
ζεκαζία ηεο νηθνπκεληθόηεηαο 

 Τπάξρνπλ θαη κεηνλνηηθά ζρνιεία πνπ δηδάζθνληαη – 
ζε πξναηξεηηθή βάζε – ηε ζξεζθεία ηεο κεηνλόηεηαο 
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15. Λιθοςανία 
       (3.596.617) 
 
79% Ρωμαιοκαθολικοί 
4,1% Οπθόδοξοι 
1,9% Πποηεζηάνηερ 
5,5% άλλοι και σωπίρ 
πποζδιοπιζμό 
9,5% καμία πίζηη 

 
Γιάκπιζη 

 

Οκνινγηαθή ζε 
θαζνιηθνύο (κεηά από 
ζπκθσλία Βαηηθαλνύ 
– Ληζνπαλίαο) θαη ζε 
ινπζεξαλνύο (ζε ιίγα 
ζρνιεία) 
  

Κπξίσο θαζνιηθό ΘΜ ζε 
όιεο ηηο βαζκίδεο ηεο 
δεκόζηαο εθπαίδεπζεο 
δηδαζθόκελν 1 ώξα ηελ 
εβδνκάδα. 
Γελ βαζκνινγείηαη θαη δελ 
εμεηάδεηαη 

Τπνρξεσηηθή / 
Πξναηξεηηθή 

Η
ζ

ηθ
ή

 

Δθθιεζία. 
ύλνδνο Ληζνπαλώλ 
Δπηζθόπσλ θαη 
Τπνπξγείν Παηδείαο 
εγθξίλεη πξνγξάκκαηα 
θαη βηβιία. Κξαηηθέο 
ππεξεζίεο & Καηερεηηθό 
Κέληξν ζπλεξγάδνληαη 
γηα ηα βηβιία 

 2005: 57% ησλ καζεηώλ παξαθνινπζνύλ ΘΜ 
αλεμάξηεηα από ηελ πίζηε ηνπο 

 Τπάξρεη ζεβαζκόο ηεο ζξεζθεπηηθήο ηαπηόηεηαο ησλ 
καζεηώλ, αιιά απνπζηάδεη κηα θαζαξή ζηξαηεγηθή 
γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ΘΔ 

 Διιηπήο αληηκεηώπηζε ησλ ζύγρξνλσλ θνηλσληθώλ θαη 
εθπαηδεπηηθώλ αιιαγώλ θαη απνπζία ζπλεξγαζίαο 
κεηαμύ ησλ δηαθόξσλ ζξεζθεπηηθώλ νκνινγηώλ 

 Θεσξνύληαη αλεπαξθή ηα βηβιία θαη ην δηδαθηηθό 
πιηθό 

 

16. Λοςξεμβούπγο 
       (486.006) 
 
87% Ρωμαιοκαθολικοί 
13% άλλοι (Πποηεζηάνηερ, 
Δβπαίοι και Μοςζοςλμάνοι) 
 
Γιάκπιζη / ζςνεπγαζία με 
κογκοπδάηα 

Οκνινγηαθή ζε 
θαζνιηθνύο 
 

ΘΜ ζε όιεο ηηο βαζκίδεο 
ηεο εθπαίδεπζεο 

Πξναηξεηηθή / 
Τπνρξεσηηθή  

Η
ζ

ηθ
ή

 

Βαξύλνληα ιόγν έρεη ε 
Καζνιηθή Δθθιεζία – 
βάζεη θνλθνξδάηνπ – 
ηόζν σο πξνο ηελ ύιε 
όζν θαη σο πξνο ηελ 
εθπαίδεπζε ησλ 
δαζθάισλ κεξηθνί από 
ηνπο νπνίνπο είλαη 
θιεξηθνί  
 

 Απνθιεηζηηθά θαζνιηθό ΜΘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. Μάληα 
       (403.532) 
 
98% Ρωμαιοκαθολικοί 
 
Δπίζημη θπηζκεία 

Οκνινγηαθή ζε 
ξσκαηνθαζνιηθνύο 

Απνθιεηζηηθά θαζνιηθό 
ΘΜ δηδαζθόκελν 2 ώξεο 
ηελ εβδνκάδα ζε όιεο ηηο 
βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο 
 

Πξναηξεηηθή  

Ο
Υ

Ι 

Δθθιεζία   ην ΘΜ θαιιηεξγείηαη θιίκα εηξεληθήο ζπλύπαξμεο, 
κε δηάθξηζεο θαη αλαγλώξηζεο ησλ αλαγθώλ ηεο 
πνιππνιηηηζκηθήο θνηλσλίαο (αλ θαη ην ίδην ην εζληθό 
curriculum βαζίδεηαη ζηηο ρξηζηηαληθέο αμίεο θαη 
αξρέο) 

 Πνιιά ζρνιεία – πξσηνβάζκηαο & δεπηεξνβάζκηαο – 
είλαη εθθιεζηαζηηθά & ρξεκαηνδνηνύκελα από ηελ 
πνιηηεία κεηά από ζπκθσλία κε ην Βαηηθαλό (1991): 
18% λεπηαγσγεία, 24% πξσηνβάζκηα θαη πξώηκε 
δεπηεξνβάζκηα & 8% ύζηεξε δεπηεξνβάζκηα 

 

18. Ολλανδία 
       (16.407.491) 
 
17% Ρωμαιοκαθολικοί 
10% Πποηεζηάνηερ 
6% Μοςζοςλμάνοι 
4% άλλοι 
63% καμία πίζηη 
 
Γιάκπιζη 

 

Οκνινγηαθή / κε 
νκνινγηαθή, αλάινγα 
κε ηελ επηινγή ηνπ 
ζρνιείνπ. 
Όια ηα ζρνιεία 
ππνρξενύληαη λα 
πξνζθέξνπλ ΘΔ ζε 
κηα δηεπξπκέλε βάζε  
   

Σν πξνζθεξόκελν ΘΜ 
είλαη κέξνο ηεο ηαπηόηεηαο 
ηνπ ζρνιείνπ. 
Γηδάζθεηαη 1 ώξα ηελ 
εβδνκάδα. 
ηα δεκόζηα δεκνηηθά: 
νκνινγηαθό ΘΜ δηαθόξσλ 
ζξεζθεηώλ / νκνινγηώλ, κε 
ηδηαίηεξε επαηζζεζία ζην 
context ηνπ ζρνιείνπ. ηε 
δ/ζκηα: κε νκνινγηαθό ΘΜ 
(«Θξεζθεία» ή 
«Κνζκνζεσξίεο» ή 
ζπλδπαζκόο ησλ δύν). 
Σν ζρνιείν απνθαζίδεη αλ 
ην ΘΜ βαζκνινγείηαη ή 
εμεηάδεηαη 

Πξναηξεηηθή / 
Τπνρξεσηηθή 
αλάινγα κε ηελ 
πνιηηηθή ηνπ 
ζρνιείνπ 

Ο
Υ

Ι 

Διεύζεξε εθδνηηθή 
αγνξά 

 Γηαζξεζθεηαθή  / πνιππνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε ζε 
θάζε ΘΜ   

 Γηπιό ζύζηεκα εθπ/ζεο: 2/3  όισλ ησλ ζρνιείσλ 
(65%) είλαη ηδησηηθά (ε πιεηνλόηεηα ησλ νπνίσλ είλαη 
εθθιεζηαζηηθά δηαθόξσλ νκνινγηώλ, ελώ ππάξρνπλ 
48 κνπζνπικαληθά δεκνηηθά θαη 2 δεπηεξνβάζκηαο, 
θαζώο θαη ιίγα ηλδνπτζηηθά θαη εβξατθά). Δπίζεο 
ππάξρνπλ ζρνιεία δηαθνξεηηθώλ παηδαγσγηθώλ 
επηινγώλ (π.ρ. Montessori, Dalton θ.ά.) 

 ηελ πξσηνβάζκηα δίλεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ 
αληηθεηκεληθή  δηδαζθαιία ησλ ζξεζθεηώλ ηνπ θόζκνπ 
θαη ζηε ζηάζε δσήο πνπ απνξξέεη απ’ απηέο 

 Σν ΘΜ κπνξεί λα είλαη κέξνο ελόο άιινπ δηδ/θνύ 
αληηθεηκέλνπ (Φηινζνθία ή Αγσγή ηνπ Πνιίηε) 

 



 9 

19. Οςγγαπία 
       (10.100.000) 
 
51,9% Ρωμαιοκαθολικοί 
15,9% Καλβινιζηέρ 
3% Λοςθηπανοί 
2,6% Έλληνερ Καθολικοί 
1% άλλοι Υπιζηιανοί 
11,1% σωπίρ πποζδιοπιζμό 
14,5% σωπίρ θπηζκεςηική 
δέζμεςζη 
 
Γιάκπιζη 
 

ε νκνινγηαθή βάζε, 
ζε θαζνιηθνύο, 
θαιβηληζηέο / 
ινπζεξαλνύο θαη 
νξζνδόμνπο 
  

ΘΜ κε έκθαζε ζηε γλώζε 
ηεο ρξηζηηαληθήο 
παξάδνζεο, δηδαζθόκελν 
ζε όιεο ηηο βαζκίδεο ηεο 
εθπαίδεπζεο ζπλήζσο πξηλ 
ή κεηά ην ζρνιηθό 
πξόγξακκα. 
Γελ βαζκνινγείηαη θαη δελ 
εμεηάδεηαη 

Πξναηξεηηθή 

Ο
Υ

Ι 
(ζ

ρ
εδ

ηά
δε

ηα
η)

 

Παηδαγσγηθέο επηηξνπέο 
ησλ εθθιεζηώλ  

 Αλ θαη θάζε εθθιεζία νξγαλώλεη ην δηθό ηεο 
πξόγξακκα ππάξρεη θαη κηα θνηλή θαηεύζπλζε 
ζηόρσλ κε ζνβαξό πνζνζηό ηελ αλαγλώξηζε ηεο 
ηζηνξηθήο θαη πνιηηηζηηθήο δηαδξνκήο ηεο ρώξαο 

 Σα εθθιεζηαζηηθά ζρνιεία παξά ηνλ κηθξό ηνπο 
αξηζκό (5%) ζεσξνύληαη πνιύ ζεκαληηθά 

 Αλαγλσξίδεηαη ε αλάγθε γηα επέθηαζε ζε γλώζε θαη 
άιισλ ζξεζθεηώλ θαη αλάπηπμε νηθνπκεληθνύ 
πλεύκαηνο 

 Δπηζεκαίλνληαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο 
πξναηξεηηθόηεηαο 

 

20. Πολωνία 
       (38.116.000) 
 
88% Ρωμαιοκαθολικοί 
1,3% Οπθόδοξοι 
0,6% Μάπηςπερ ηος Ιεσωβά 
0,4% Πποηεζηάνηερ 
0,2% Έλληνερ Καθολικοί 
 
Γιάκπιζη (με ιζσςποποιημένη 
ηάζη επαναζύνδεζηρ) 
 

Οκνινγηαθή ΘΔ ζε 
θαζνιηθνύο ή ζε 
αλαγλσξηζκέλεο 
ζξεζθεπηηθέο 
θνηλόηεηεο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Όια ηα ζρνιεία είλαη 
ππνρξεσκέλα λα 
νξγαλώλνπλ ΘΜ θαη 
πξόγξακκα Ηζηθήο. 
Γηα ιηγόηεξν από 7 
καζεηέο νξγαλώλνληαη 
δηαζρνιηθά καζήκαηα 

Πξναηξεηηθή  

Η
ζ

ηθ
ή

  

Δθθιεζία & 
ζξεζθεπηηθέο 
θνηλόηεηεο κε ηελ 
έγθξηζε ηεο πνιηηείαο 

 

 Γεληθέο γλώζεηο γηα ηηο ζξεζθείεο ηνπ θόζκνπ 
πξνζθέξνληαη ζην κάζεκα ηεο Ιζηνξίαο ζηελ 
πξσηνβάζκηα & ζηε δεπηεξνβάζκηα 

 
 
 

21. Ποπηογαλία 
       (10,642,836) 
 
80% Καθολικοί 
2% Πποηεζηανηικέρ ομολογίερ 
1% μη σπιζηιανοί 
3% καθόλος θπηζκεία 
 
 
 
Αςζηηπή διάκπιζη 

Οκνινγηαθή, ζε 
θαζνιηθνύο ή άιιεο 
ζξεζθείεο / νκνινγίεο 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΘΜ δηδαζθόκελν ζε όιεο 
ηηο βαζκίδεο ηεο 
εθπαίδεπζεο.  
Courses άιισλ ζξεζθεηώλ 
/ νκνινγηώλ κπνξνύλ λα 
νξγαλώλνληαη αλ 
ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ 15 
καζεηέο ζην ζρνιείν.  
Γελ βαζκνινγείηαη θαη δελ 
εμεηάδεηαη 

Τπνρξεσηηθή / 
Πξναηξεηηθή 

P
S

E
 (

Π
ξ

ν
ζ

σ
π

ηθ
ή

 &
 θ

ν
ηλ

σ
λ

ηθ
ή

 
ζ

π
γ

θ
ξ

ό
ηε

ζ
ε

) 

Δθθιεζία   
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22. Ροςμανία 
       (22.329.977) 
 
86,8% Οπθόδοξοι 
7,5% Πποηεζηάνηερ 
4,7% Ρωμαιοκαθολικοί 
0,9% άλλοι ή σωπίρ 
πποζδιοπιζμό 
0,1 καμία θπηζκεςηική πίζηη 
 

Οκνινγηαθή, ζε 
νξζνδόμνπο, 
πξνηεζηάληεο, 
θαζνιηθνύο θαη 
κνπζνπικάλνπο 

Γηδάζθεηαη ζε όιεο ηηο 
βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τπνρξεσηηθή κε 
δηθαίσκα 
απαιιαγήο 

;Ο
Υ

Ι 

πλεξγαζία εθθιεζίαο – 
πνιηηείαο.  
Σα ΑΠ όισλ ησλ ΘΜ 
νξγαλώλνληαη ζύκθσλα 
κε ην πιαίζην πνπ δίλεη ε 
πνιηηεία θαη δηαζέηνπλ 
& θνηλνύο ζηόρνπο 

 Σν ΘΜ είλαη επηθεληξσκέλν ζηελ εζηθή θαη ζεσξείηαη 
σο εηζαγσγή ηνπ καζεηή ζηελ εθθιεζηαζηηθή / 
ζξεζθεπηηθή δσή 

 Γελ ππάξρεη πιεξνθόξεζε γηα άιιεο ζξεζθείεο & 
απνπζηάδεη ε δηνκνινγηαθή πξνζέγγηζε 

 Σειεπηαία ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ επηρεηξεί κηα 
δηαζξεζθεηαθή πξνζέγγηζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο 
ζξεζθεπηηθήο θαη ζενινγηθήο δηδαζθαιίαο. 
Σαπηόρξνλα από ηελ Δθθιεζία εθθξάδεηαη ε ηάζε γηα 
έκθαζε ζηελ «εζληθή ζξεζθεία» 

 Δίλαη ειάρηζην ην πνζνζηό απαιιαγήο ησλ καζεηώλ 
από ην ΘΜ 

 

23. λοβακία 
        (5.431.363) 
 
68,9% Ρωμαιοκαθολικοί 
10,8% Πποηεζηάνηερ & 
Οπθόδοξοι 
4,1% Έλληνερ Καθολικοί 
3,2% άλλοι και σωπίρ 
πποζδιοπιζμό 
13% καμία θπηζκεςηική πίζηη 
 
 

 

Οκνινγηαθή ΘΔ ζηηο 
δηάθνξεο ζξεζθείεο / 
νκνινγίεο (13)  

ΘΜ θάζε ζξεζθείαο / 
νκνινγίαο δηδαζθόκελν 1 
ώξα ηελ εβδνκάδα ζηα 
δεκόζηα ζρνιεία, ζηελ 
αξρή ή ζην ηέινο ηνπ 
ζρνιηθνύ πξνγξάκκαηνο.  
Γε βαζκνινγείηαη θαη δελ 
εμεηάδεηαη 

Πξναηξεηηθή / 
Τπνρξεσηηθή 
 
Πξναηξεηηθή ζηα 
δύν ηειεπηαία 
έηε ηεο 
δεπηεξνβάζκηαο 
(17 – 19) 

Η
ζ

ηθ
ή

 

Θξεζθεπηηθέο 
θνηλόηεηεο. 

 Γπζθνιίεο δηδ/ιίαο ΘΜ γηα όιεο ηηο κεηνλόηεηεο, ηάζε 
γηα δεκηνπξγία ελνπνηεκέλνπ ΜΘ θαη αλάπηπμε 
θνηλνύ πιαηζίνπ ζηόρσλ ζηα δηάθνξα ΘΜ 

 ηα ζρνιεία ηεο εθθιεζίαο ην ΘΜ ππνρξεσηηθό , 
δηδαζθόκελν 2 ώξεο ηελ εβδνκάδα θαη εμεηαδόκελν 

 Δκθαλήο ε ηάζε γηα αλάπηπμε κε νκνινγηαθήο ΘΔ 

 Παξά ηε ζξεζθεπηηθή νπδεηεξόηεηα ηνπ θξάηνπο  
ππάξρεη έκθαζε ζηηο ρξηζηηαληθέο ξίδεο θαη ηελ 
θπξηιινκεζνδηθή παξάδνζε ηεο ρώξαο 

 Βειηησκέλεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο 

 2003/4: ηξεηο θνξέο πεξηζζόηεξνη καζεηέο επέιεμαλ 
ΘΜ αληί ηεο Ηζηθήο 

 

24. λοβενία 
       (2.000.000) 
 
57,8% Ρωμαιοκαθολικοί 
2,3% Οπθόδοξοι 
2,4% Μοςζοςλμάνοι 
0,9% άλλοι Υπιζηιανοί 
3,5% σωπίρ δέζμεςζη 
23% άλλοι ή σωπίρ 
πποζδιοπιζμό 
10,1% καμία θπηζκεςηική 
πίζηη 

 
Αςζηηπή διάκπιζη 

Με νκνινγηαθή  ΘΔ ΘΜ («Θξεζθείεο θαη 
Ηζηθή») γηα 1 ώξα ηελ 
εβδνκάδα ζε όιεο ηηο 
βαζκίδεο ηεο δεκόζηαο 
εθπαίδεπζεο. 
Βαζκνινγείηαη θαη κπνξεί 
λα επηιέγεηαη γηα ηηο 
εμεηάζεηο 

Πξναηξεηηθή  

  

Πνιηηεία (ζηηο επηηξνπέο 
νη ζενιόγνη ζπκκεηέρνπλ 
σο εηδηθνί θαη όρη σο 
εθπξόζσπνη ηεο 
Δθθιεζίαο) 

 Από ην 1996 ην ΘΜ είλαη έλα από ηα 6 καζήκαηα 
επηινγήο ηνπ ζρνιείνπ. Από ην 2002/03 πξνζθέξεηαη 
ζε όια ηα δεκόζηα ζρνιεία, αλ ππάξρεη ηθαλόο 
αξηζκόο καζεηώλ 

 Θξεζθεπηηθά δεηήκαηα είλαη ελζσκαησκέλα ζε άιια 
δηδαθηηθά αληηθείκελα (Ηζηθή & Κνηλσλία, Ιζηνξία, 
Λνγνηερλία) 

 Γνλείο δηακαξηπξήζεθαλ πξνο ην «Δπξσπατθό 
πκβνύιην γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ» 
δηεθδηθώληαο ην δηθαίσκα λα εθπαηδεύνπλ 
ζξεζθεπηηθά ηα παηδηά ηνπο. Σν 2001 ηειηθά 
απαγνξεύζεθε ε νκνινγηαθή ΘΔ ζηα δεκόζηα ζρνιεία 

 Η ξσκαηνθαζνιηθή Δθθιεζία ππνζηεξίδεη ηε 
δεκηνπξγία νκνινγηαθνύ καζήκαηνο 

 Δκθαλήο ε δηαζξεζθεηαθή δηδαθηηθή πξνζέγγηζε 
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25. οςηδία 
       (9.050.000) 
 
78% Λοςθηπανοί 
1% Ρωμαιοκαθολικοί 
1% Οπθόδοξοι 
3% άλλοι Υπιζηιανοί 
2% Μοςζοςλμάνοι 
10% καμία θπηζκεία 
5% σωπίρ πποζδιοπιζμό 
 
Γιάκπιζη / ζςνεπγαζία με 
κογκοπδάηα 

Με νκνινγηαθή ΘΔ ΘΜ δηδαζθόκελν ζε όιεο 
ηηο βαζκίδεο ηεο 
εθπαίδεπζεο 
(«Θξεζθεηνγλσζία»). 
Βαζκνινγείηαη θαη 
εμεηάδεηαη. 
ην Λύθεην είλαη έλα από 
ηα ππνρξεσηηθά βαζηθά 
καζήκαηα 

Τπνρξεσηηθή  

Ο
Υ

Ι 

Πνιηηεία   ην ΘΜ ππάξρεη ζπλδπαζκόο δηαινγηθήο γλώζεο, 
θξηηηθνύ ζηνραζκνύ θαη ππαξμηαθώλ δεηεκάησλ 

 Μεγάιε είλαη ε απηνλνκία ησλ ζρνιείσλ. Σν ίδην ΑΠ 
γηα ην  ΘΜ  ηζρύεη  θαη ζηα ηδησηηθά  (6,9% ζηελ 
πξσηνβάζκηα, 11,6% ζηε δεπηεξνβάζκηα θαη 
εκθαλίδνπλ ζεκαληηθή αύμεζε)  

 99% ησλ καζεηώλ ζπκκεηέρνπλ ζην ΘΜ 

  Δλδηαθέξνπζεο εμειίμεηο θαη δηάινγνο γύξσ από ην 
«δηθαίσκα γηα ζξεζθεπηηθή γλώζε» καδί κε ην 
«ζρνιείν γηα όινπο». Υαξαθηεξηζηηθό είλαη όηη νη 
κεηαξξπζκίζεηο πξνεηνηκάδνληαη ρξόληα!  

 Μεγάιε ζπδήηεζε γύξσ από ηε ζεκαζία ηεο 
θνπιηνύξαο θαη ηνπ δηεπξπκέλνπ πλεύκαηνο ησλ 
δαζθάισλ ηνπ ΘΜ (“comprehensive teacher”) 

 

26. Σζεσία 
        (10.200.000) 
 
26,8% Ρωμαιοκαθολικοί 
1,4% Πποηεζηάνηερ 
1% Υοςζίηερ σπιζηιανοί 
0,7% άλλοι Υπιζηιανοί 
2,1% άλλη πίζηη 
59% καμία θπηζκεςηική πίζηη 
9% σωπίρ πποζδιοπιζμό 
 
 

Οκνινγηαθή / 
θαηερεηηθή ΘΔ πξνο 
όιεο ηηο 
αλαγλσξηζκέλεο 
ζξεζθεπηηθέο 
θνηλόηεηεο 

ΘΜ δηδαζθόκελν ζε όια ηα 
δεκόζηα θαη ηδησηηθά 
ζρνιεία.  
Γελ βαζκνινγείηαη θαη δελ 
εμεηάδεηαη 

Πξναηξεηηθή 

Ο
Υ

Ι 

Θξεζθεπηηθέο 
θνηλόηεηεο 

 Ιζρπξή ε ζέζε ησλ εθθιεζηαζηηθώλ ζρνιείσλ 

 Υαξαθηεξηζηηθά ρακειή ζξεζθεπηηθόηεηα ηεο 
θνηλσλίαο, πεξηζσξηαθόο ν ξόινο ηεο Δθθιεζίαο, 
ρακειό ην ελδηαθέξνλ γύξσ από ηε ΘΔ 

 Οη ζπδεηήζεηο γύξσ από ηε ζξεζθεπηηθή δηδαζθαιία 
αλαπηύζζνληαη ζηνπο θόιπνπο ηεο Δθθιεζίαο  

 

27. Φινλανδία 
       (5.200.000) 
 
84,2% Λοςθηπανοί 
1,1% Οπθόδοξοι 
1,1% άλλοι Υπιζηιανοί 
0,1% άλλη πίζηη 
13,5% καμία δέζμεςζη 
 
Γιάκπιζη / ζςνεπγαζία με 
κογκοπδάηα 

Οκνινγηαθή 
«ζύκθσλα κε ηε 
ζξεζθεία ηνπ 
θαζελόο» (από ην 
2003)  πξνο ηηο 
αλαγλσξηζκέλεο 
ζξεζθεπηηθέο 
θνηλόηεηεο (11) 

ΘΜ θάζε ζξεζθείαο / 
νκνινγίαο δηδαζθόκελν ζε 
όιε ηελ πξσηνβάζκηα θαη 
δεπηεξνβάζκηα 
εθπαίδεπζε (αλ ππάξρνπλ 
ηνπιάρηζηνλ 3 καζεηέο). 
Σν θάζε ΘΜ έρεη ηε δηθή 
ηνπ νλνκαζία.  
Σν ινπζεξαληθό ΘΜ 
πξνζθέξεηαη ζε όινπο ηνπο 
καζεηέο. 
Βαζκνινγείηαη θαη 
εμεηάδεηαη  

Τπνρξεσηηθή κε 
δηθαίσκα 
απαιιαγήο  

Α
λ
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ή
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πλεξγαζία πνιηηείαο -  
ζξεζθεηώλ / νκνινγηώλ.  
Γηδαθηηθό πιηθό: ζην 
ειεύζεξν εκπόξην 
Νέα ΑΠ: 2004 

 Καηά 84% δηδάζθεηαη ινπζεξαληθό ΘΜ κε 
δηεξεύλεζε ησλ ζξεζθεπηηθώλ θαη εζηθώλ 
δηαζηάζεσλ ηεο πξνζσπηθήο θαη θνηλνηηθήο δσήο θαη 
ηεο αλαγλώξηζεο ηεο ζξεζθείαο σο παξάγνληαο ηνπ 
θηλιαλδηθνύ πνιηηηζκνύ  

 Σηο δύν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ε νκνινγηαθόηεηα ηνπ 
ινπζεξαληθνύ ΘΜ ζεσξείηαη δηεπξπκέλα θαη ήπηα θαη 
επηρεηξείηαη ε αληηκεηώπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ 
δεκηνύξγεζαλ ζηα curricula ηα «ζθιεξά» νκνινγηαθά 
ζηνηρεία ηνπ παξειζόληνο 

 πκκεηνρή ζην ΜΘ: 97% ησλ καζεηώλ 

 Η ζξεζθεία αθελόο ζεσξείηαη σο «ζεηηθό δηθαίσκα» 
(Πξάμε ηνπ 2003: «ειεπζεξία για ζξεζθεία, όρη 
ειεπζεξία από ηε ζξεζθεία»)  θαη αθεηέξνπ 
θαηαλνείηαη σο ηζρπξόο παξάγνληαο πνιηηηζκνύ 
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