
Abstract 

The proposal presents specific pedagogical techniques and methods through 

which students can understand the mental state of their fellow human beings, 

interpret their behaviors, thoughts and feelings, as well as understand the 

reality of the other, so to feel empathy for the other. Modern society, 

characterized by cultural diversity, diversity in personality and mental 

capacity, creates new demands on educational reality. The course of 

Religious Studies, with the use of appropriate pedagogical tools and methods, 

takes seriously the multidimensionality of the human entity and contributes 

decisively to the development of students' social skills. The emotional literacy 

that takes place through the lesson decisively intervenes in the regulation of 

emotions, in the development of personality, in the cultivation of self-

perception, in the adoption of attitudes and in the development of healthy 

interpersonal relationships of adolescents. The use of pedagogical structures 

such as drama, theater, music, arts, storytelling, experiential representations, 

as well as the use of supervisory media and images, dialogue, research, 

experimental process, cognitive conflict, active listening and more sharpen 

intelligence and cultivate empathy. Searching for meaning through the 

experiential learning of the lesson leads the students to raise awareness and 

process important existential dimensions. 

 

Περίληψη 

Στην πρόταση παρουσιάζονται συγκεκριμένες παιδαγωγικές τεχνικές και 

μέθοδοι μέσω των οποίων οι μαθητές/τριες είναι δυνατόν να κατανοήσουν την 

ψυχική κατάσταση του συνανθρώπου τους, να ερμηνεύσουν τη συμπεριφορά, 

τις σκέψεις και τα συναισθήματά του, καθώς και να κατανοήσουν την 

πραγματικότητα του άλλου, να καλλιεργήσουν δηλαδή την ενσυναίσθηση. Η 

σύγχρονη κοινωνία που χαρακτηρίζεται από πολιτισμική ποικιλομορφία, 

ετερότητα στην προσωπικότητα και στις νοητικές δυνατότητες  γεννά νέες 

απαιτήσεις στην εκπαιδευτική πραγματικότητα. Το μάθημα των Θρησκευτικών 

με τη χρήση κατάλληλων παιδαγωγικών μέσων και εργαλείων λαμβάνει 

σοβαρά υπόψη του το πολυδιάστατο της ανθρώπινης οντότητας και 



συμβάλλει αποφασιστικά στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων των 

μαθητών/τριών. Ο ενσυναισθητικός εγγραματισμός που πραγματοποιείται 

μέσω του μαθήματος παρεμβαίνει αποφασιστικά στη ρύθμιση των 

συναισθημάτων, στην εξέλιξη της προσωπικότητας, στην καλλιέργεια της 

αυτοαντίληψης, στην υιοθέτηση στάσεων και στην ανάπτυξη υγιών 

διαπροσωπικών σχέσεων των εφήβων. Η χρήση παιδαγωγικών δομών, όπως 

το δράμα, το θέατρο, η μουσική, οι τέχνες, το αφήγημα, το διήγημα, 

βιωματικές αναπαραστάσεις, η χρήση των εποπτικών μέσων και των εικόνων, 

ο διάλογος, η έρευνα, η πειραματική διαδικασία, η γνωστική σύγκρουση, η 

ενεργητική ακρόαση και άλλα οξύνουν τη νοημοσύνη και καλλιεργούν την 

ενσυναίσθηση. Η αναζήτηση νοήματος μέσα από τη βιωματική μάθηση του 

μαθήματος οδηγεί τους μαθητές/τριες στην ευαισθητοποίηση και στην 

επεξεργασία σημαντικών υπαρξιακών διαστάσεων. 
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