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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 
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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. 

 

Λέξεις-κλειδιά: Ενσυναίσθηση, Θρησκευτικά, παιδαγωγικά εργαλεία, 

βιωματική μάθηση, ετερότητα 
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Εισαγωγή  

Η ελληνική κοινωνία εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια με ταχύτατους ρυθμούς 

σε πολυπολιτισμική, λόγω της εισόδου μεταναστών στους κόλπους της. Οι 

μεταναστευτικές αυτές ομάδες ανήκουν σε διαφορετικούς πολιτισμούς, έχουν 

διαφορετικές παραδόσεις, ήθη και έθιμα, διαφορετικές αξίες και θρησκευτικές 

πεποιθήσεις. Με τη νέα αυτή πραγματικότητα γεννιούνται νέες απαιτήσεις 

στην παιδαγωγική πράξη όλων των μαθημάτων που διδάσκονται στα 

ελληνικά σχολεία, και προπάντων εκείνων του ανθρωπιστικού πεδίου, όπως 

είναι το μάθημα των Θρησκευτικών.  

Παράλληλα, η ισχυρή επίδραση των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και των 

Κοινωνικών Δικτύων στην ψυχοσύνθεση των εφήβων, η παγκοσμιοποίηση, η 

έξαρση ρατσιστικών εκδηλώσεων προς όλες τις κατευθύνσεις και ειδικές 

ομάδες, κάνουν ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη να επανεξετασθούν και να 

ενταχθούν νέες παιδαγωγικές μέθοδοι που ενισχύουν τις 

ψυχοσυναισθηματικές δεξιότητες των μαθητών/τριών του σύγχρονου κόσμου. 

Επιπλέον, υπάρχουν μαθητές και μαθήτριες -αυξανόμενοι μάλιστα αριθμητικά 

τα τελευταία χρόνια- με μαθησιακές δυσκολίες, αναπηρίες και αναπτυξιακές 

διαταραχές, οι οποίοι εντάσσονται και συνεκπαιδεύονται ισότιμα στο γενικό 

σχολείο. Εκτός των προαναφερθέντων, κρίνεται σημαντικό να λάβουμε 

υπόψη μας ότι κάθε μαθητής και κάθε μαθήτρια είναι άνθρωποι μοναδικοί και 

πολυδιάστατοι, με διαφορετικές ανάγκες, ερμηνεύουν την πραγματικότητα με 

διαφορετικό τρόπο, έχουν τη δική τους συναισθηματική αντίληψη, προσωπικά 

βιώματα, επιθυμίες, επιδιώξεις και ευαισθησίες. Είναι τόσο μοναδικοί/ες όσο 

το δακτυλικό τους αποτύπωμα.  

Στο πλαίσιο αυτό η εκπαίδευση αποτελεί μαθησιακή και ψυχολογική 

διαδικασία που επηρεάζεται από τις κοινωνικοπολιτικές συνθήκες που 

επικρατούν στη χώρα που συντελείται η μάθηση, από το εκπαιδευτικό 

σύστημα που έχει υιοθετήσει η πολιτεία, από την περιοχή που βρίσκεται το 
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σχολείο, την οικονομική κατάσταση της οικογένειας των μαθητών/τριών, τις 

κοινωνικές μεταβολές των μαθητών/τριών και τη μορφή διαπροσωπικών 

σχέσεων που θα αναπτύξουν μεταξύ τους. Οι μαθητές/ τριες δεν θα ήταν 

συνετό να περιορίζονται στη συσσώρευση στεγνών γνώσεων, αλλά να 

εξελίσσονται ως άνθρωποι, να αναπτύσσουν κοινωνικές δεξιότητες και να 

διαμορφώνουν αξίες για τη μετέπειτα ζωή τους. Επομένως,  γίνεται όλο και 

πιο επιτακτική η ανάγκη να προαχθεί στη σχολική ζωή ο ενσυναισθηματικός 

εγγραμματισμός των μαθητών/ τριών.  

 

Η καλλιέργεια της ενσυναίσθησης στο μάθημα των Θρησκευτικών 

Ο Θεολόγος ως εκπαιδευτικός στο ελληνικό σχολείο διδάσκει δύο (2) 

διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως στην Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου, Α΄ Λυκείου, Β΄ 

Λυκείου και μία (1) διδακτική ώρα εβδομαδιαίως στη Γ΄ Λυκείου. Σε αυτό το 

πλαίσιο οργανώνει τη μαθησιακή διαδικασία με τέτοιο τρόπο, ώστε να 

διαμορφώνεται η προσωπική ταυτότητα του μαθητή/  της μαθήτριας και να 

καλλιεργείται η ανθρωπιστική παιδεία και ο θρησκευτικός γραμματισμός. Σε 

μια κοινωνία, όμως, που οι απαιτήσεις που θα βρουν μπροστά τους οι 

μαθητές και μαθήτριές μας, όταν φύγουν από την αγκαλιά των Μαριανών μας 

σχολείων, είναι πολύ μεγάλες σε επαγγελματικό και διαπροσωπικό επίπεδο, ο 

θεολόγος-εκπαιδευτικός καλείται να κάνει το επόμενο βήμα και να δράσει 

δυναμικά υπέρ της εξέλιξης των μαθητών/τριών του. Τα τελευταία χρόνια 

συζητείται στον ερευνητικό κόσμο, όλο και περισσότερο, η σημασία της 

καλλιέργειας της ενσυναίσθησης στον άνθρωπο και της κατανόησης του 

διαφορετικού. Μια διαδικασία επίπονη και δύσκολη, ώστε να οικοδομήσουν οι 

μαθητές/τριες μας σε βάθος τις συναισθηματικές και κοινωνικές τους 

δεξιότητες. Να αναπτύξουν ολόπλευρα την προσωπικότητά τους και να 

καλλιεργήσουν την κοινωνική τους συνείδηση.  

Στο Μαριανό σχολείο, λοιπόν, της Λεοντείου Σχολής Αθηνών, η συντάκτρια 

του παρόντος κειμένου, ως εργαζόμενη θεολόγος και διδάσκουσα στις τάξεις: 

Γ' Γυμνασίου, Β' Λυκείου και Γ' Λυκείου, κατά το σχολικό έτος 2019-2019,  

εμπνεύστηκε από τις παιδαγωγικές σκέψεις του ιδρυτή του σχολείου Αγίου 

Μαρκελλίνου Champagnat: «Για να μορφώσουμε σωστά τα παιδιά, πρέπει να 
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τα αγαπάμε και να τα αγαπάμε όλα το ίδιο. Γιατί το να αγαπάς τα παιδιά 

σημαίνει να αφιερώνεσαι ολοκληρωτικά στη διαπαιδαγώγησή τους. Δεν 

πρέπει ποτέ να ξεχνάς ότι τα παιδιά είναι αδύναμες υπάρξεις και γ' αυτό 

έχουν ανάγκη να τους φέρεσαι με καλοσύνη, αγάπη, υπομονή και κατανόηση. 

Πρέπει να υποφέρεις χωρίς να παραπονιέσαι γα τα ελαττώματά τους, την 

ανυπακοή τους, ακόμα και την αχαριστία τους και να έχεις μόνο καλές 

προθέσεις απέναντί τους». Έχοντας ως γνώμονα τις παραπάνω αρχές η 

συντάκτρια ενέταξε μεθόδους διδασκαλίας, παιδαγωγικές τεχνικές και 

εργαλεία και κατάλληλες πηγές της ειδικότητάς της με σκοπό να καλλιεργηθεί 

στη σχολική τάξη η ενσυναίσθηση.  

Συγκεκριμένα: 

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος των Θρησκευτικών χρησιμοποιούνται 

παιδαγωγικές δομές 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, οι νέες τεχνολογίες, η εννοιολογική χαρτογράφηση και 

άλλα. Οι μαθητές/τριες με τον τρόπο αυτό αναπτύσσουν τις 

αναλυτικοσυνθετικές και μεταγνωστικές ικανότητες, καλλιεργούν τη φαντασία 

και την κριτική σκέψη, προβληματίζονται, μεγιστοποιούν την ενεργητική 

συμμετοχή, οξύνουν τη νοημοσύνη και καλλιεργούν την ενσυναίσθηση.  

Πώς πραγματοποιείται αυτό: 

Η ανάπτυξη της ενσυναίσθησης πραγματοποιείται με την προσέλκυση 

συναισθημάτων που θεωρούνται γενικώς αποδεκτά ως πολιτισμικοί κώδικες 

και μέσω αυτών των συναισθημάτων εξελίσσεται η ηθική σφαίρα των 

μαθητών/ μαθητριών. Για να πραγματοποιηθεί κάτι τέτοιο, ο θεολόγος-

εκπαιδευτικός ενεργοποιείται, κινητοποιεί τη διανόηση και το συναίσθημα των 

μαθητών/ τριών μέσω της βιωματικής μάθησης, η οποία προτείνει όχι τη 

στείρα απομνημόνευση πληροφοριών αλλά την αναζήτηση του νοήματος.  

Χρησιμοποιούνται βιωματικές μέθοδοι στη μάθηση, διότι σχετίζονται με την 

κατανόηση του εαυτού των μαθητών/ τριών και των εμπειριών που 

προσλαμβάνουν στην καθημερινότητά τους. Αυτού του τύπου η μάθηση 



6 
 

συμβάλλει στην ανάπτυξη του συνόλου της προσωπικότητας των παιδιών σε 

περιβάλλον σεβασμού και αποδοχής της διαφορετικής σκέψης και 

συναισθήματος. Επιπλέον, το μάθημα των Θρησκευτικών δεν απευθύνεται 

μόνο σε μέλη της Ορθόδοξης Χριστιανικής Εκκλησίας, αλλά σε μαθητές/τριες 

που κατοικούν στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από τις θρησκευτικές πεποιθήσεις 

τους. Μάλιστα, κατά το σχολικό έτος 2019-2020, παρακολουθούν το μάθημα 

των Θρησκευτικών -εκτός των χριστιανών- μαθητές/τριες με αθεϊστικές 

απόψεις αλλά και Βουδιστές μαθητές/τριες καταγόμενοι από την Κίνα  (χωρίς 

απαλλαγή από το μάθημα). 

Με αυτό τον τρόπο οι μαθητές/τριες ανοίγονται σε νέους κόσμους, 

διαφορετικούς -ή και με ομοιότητες- από τους δικούς τους, 

ευαισθητοποιούνται, αναστοχάζονται ως προς τη δική τους θρησκευτική 

ταυτότητα και προβληματίζονται για το πώς διαμορφώνονται ζητήματα πίστης 

και ηθικού προσανατολισμού και πώς αυτά επηρεάζουν τις κοινωνικές 

ζυμώσεις. Οι θεματικές ενότητες του μαθήματος των Θρησκευτικών κινούνται 

γύρω από αξίες και αρχές που διέπουν τη δημοκρατία, τη δικαιοσύνη, την 

ειρήνη, την κοινωνική συνοχή, την ανεξιθρησκία, τις ευθύνες απέναντι στην 

ανθρωπότητα, την αναζήτηση προσωπικού νοήματος, της συνάντησης και της  

σχέσης με τον Θεό και το συνάνθρωπο, τη δημιουργικότητα, την ηθική 

συμπεριφορά, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ευθύνη για τα κοινωνικά 

προβλήματα. 

Έχοντας ως αφετηρία την αυτονομία και την προσωπική ανάπτυξη κάθε 

μαθητή/ μαθήτριας, το υλικό του μαθήματος προσεγγίζεται κριτικά, 

στοχαστικά, ερμηνευτικά και διαλογικά. Συμπεριλαμβάνονται και τίθενται υπό 

επεξεργασία σημαντικές υπαρξιακές διαστάσεις, όπως η αντίσταση στην 

απανθρωπιά, η συγχώρεση, η δικαιοσύνη, η ειρήνη, η αναζήτηση της 

ευτυχίας, η αγάπη, η πίστη, η δημιουργικότητα, η αυτογνωσία, η διερεύνηση 

της προσωπικής ταυτότητας και η αναζήτηση του Θεού, χωρίς φανατισμό, 

μισαλλοδοξία, δογματική ιδεοληψία και ηθικισμό. Μέσα στο πλαίσιο αυτό οι 

μαθητές/τριες καλλιεργούν δεξιότητες ενσυναίσθησης, διαλόγου και 

προσεκτικής ακρόασης του συνομιλητή, διαμορφώνουν αξίες, αναπτύσσουν 

την ηθική τους σφαίρα και κατανοούν την κοινωνία, ώστε να λειτουργήσουν 

στο μέλλον ως συνειδητοποιημένοι πολίτες. Παράλληλα καλλιεργούν την 
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ενσυναίσθηση, την ευαισθησία, την αλληλοκατανόηση, τον αμοιβαίο σεβασμό 

και την ανοχή στο διαφορετικό, διευρύνουν τους πνευματικούς τους ορίζοντες 

και οξύνουν την κριτική στοχαστικότητα.  

Άλλωστε, έρευνες έχουν δείξει στενή σχέση της θρησκευτικότητας και της 

ενσυναίσθησης. Στη χριστιανική παράδοση έχουμε στη διάθεσή μας πηγές 

από την Αγία Γραφή -και όχι μόνο- που υπογραμμίζουν τη σπουδαιότητα της 

ενσυναίσθησης, παρόλο που δεν χρησιμοποιείται ο όρος αυτός καθαυτός. 

Ενδεικτικά, στην Α' Επιστολή του Πέτρου αναφέρεται χαρακτηριστικά: "Εν 

τέλει δε σας συμβουλεύω και σας προτρέπω να έχετε όλοι το ίδιο φρόνημα 

του Θεού, να είστε συμπαθείς δια τους άλλους και συμμέτοχοι στη θλίψη και 

τη χαρά των αδελφών σας" (Α Πε 3,8).  Άλλη μία ενδιαφέρουσα αναφορά είναι 

η επιταγή του Παύλου προς τους ανθρώπους στην προς Ρωμαίους Επιστολή 

του: "Πλημμυρισμένοι από ανεπίφθονο αγάπη να χαίρετε μαζί με εκείνους 

που χαίρουν και να κλαίτε μαζί με εκείνους που θλίβονται και κλαίνε" (Ρωμ 

12,15). Ο Ιωάννης με τη σειρά του αναρωτιέται: "Όποιος, όμως, έχει τα αγαθά 

του κόσμου και βλέπει τον αδελφό του να έχει ανάγκη, κλείσει δε τα σπλάχνα 

του και μείνει αναίσθητος στη δυστυχία εκείνου, πώς είναι δυνατόν η αγάπη 

του Θεού να μένει μέσα του;" (Α Ιω 3,17). Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 

έχουμε πληροφορία για τον ίδιο τον Χριστό, ο οποίος, σύμφωνα με το 

Ευαγγέλιο, όταν είδε τα πλήθη τα σπλαχνίσθηκε, ένιωσε συμπόνια, διότι ήταν 

παραπεταμένοι και αβοήθητοι, όπως τα πρόβατα χωρίς τον βοσκό (Μτ 9,36). 

Στο κεφάλαιο 25 του Ευαγγελίου του Ματθαίου, κατά την περιγραφή της 

τελικής κρίσης παρουσιάζονται κοινωνικές συμπεριφορές που έχουν άμεση 

σχέση και επίδραση από την ενσυναίσθηση, για παράδειγμα, σημειώνει ο 

Ευαγγελιστής ότι θα κερδίσουν τη Βασιλεία των Ουρανών και την αιώνια ζωή 

όσοι Τον είδαν να είναι πεινασμένος και του έδωσαν φαγητό, διψασμένος και 

Του έδωσαν νερό, γυμνός και Τον έντυσαν, ασθενής και Τον επισκέφθηκαν 

κ.ο.κ., τονίζοντας την ενσυναισθηματική στάση των ανθρώπων προς τους 

συνανθρώπους τους. Γενικότερα, η δεξιότητα της ενσυναίσθησης τοποθετείται 

σε κεντρικό σημείο και επιθυμητό χαρακτηριστικό στον χριστιανικό τρόπο 

ζωής. Παρόμοιες, βέβαια, στάσεις παρουσιάζονται και σε άλλες θρησκείες.  

Επιπλέον, τα παιδιά μαθαίνουν να κάνουν ενδοσκόπηση, είτε πρόκειται για 

κατανόηση κάποιου κειμένου, ενός έργου τέχνης, μιας ιστορικής πηγής, μιας 
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πολιτιστικής εκδήλωσης, είτε πρόκειται για την κατανόηση των 

συναισθημάτων ενός ανθρώπου. Η ενσυναίσθηση μπορεί να προκαλέσει 

θετική προκοινωνική συμπεριφορά. Άλλωστε, πολύπλοκα κοινωνικά 

συναισθήματα όπως η ενσυναίσθηση, η συμπόνια και η ευγνωμοσύνη 

συνθέτουν την έννοια της ηθικής συμπεριφοράς και προϋποθέτουν τον 

αλτρουισμό. 

Με τη χρήση συγκεκριμένων παιδαγωγικών τεχνικών και μεθόδων οι 

μαθητές/τριες προσπαθούν να κατανοήσουν συναισθηματικά την ψυχική 

κατάσταση ενός άλλου ανθρώπου, να ερμηνεύσουν τη συμπεριφορά, τη 

θέση, τα συναισθήματα, τις σκέψεις του και τα κίνητρά του. Καλλιεργούν τα 

εφόδια, για να κατανοήσουν την υποκειμενική πραγματικότητα1 του άλλου και 

χτίζουν στάση ζωής ως προς την επικοινωνία τους με τους άλλους.  

Έρευνες μας έχουν δείξει ότι οι έφηβοι συναισθάνονται ευκολότερα 

ανθρώπους παρόμοιας ηλικίας με τη δική τους, ή του ίδιου φύλου, ή της ίδιας 

εθνικότητας και πολιτισμικής ομάδας, ειδικά τα αγόρια.2 Αυτό ως συμπέρασμα 

δημιουργεί έντονο προβληματισμό. Η ενσυναίσθηση στην εκπαίδευση είναι 

δυνατόν να ενθαρρύνει τη θετική αξιολόγηση και να απαλλάξει τους νέους 

από τα στερεότυπα, τις προκαταλήψεις και το ρατσισμό στο διαφορετικό, στο 

άλλο.  

Ακόμη, η καλλιέργεια της ενσυναίσθησης στους μαθητές/τριες επηρεάζει την 

ηθική ανάπτυξή τους και λειτουργεί επικουρικά  στην ευαισθητοποίηση για το 

περιβάλλον, καθώς αλλάζει συμπεριφορές, στάσεις και αξίες απέναντι στο 

φυσικό κόσμο. Η οικοδόμηση της ηθικότητας προς το περιβάλλον σε 

συνδυασμό με τη θεολογική οικολογία δραστηριοποιούν τους μαθητές/τριες 

και ενισχύουν την προσωπική ευθύνη τους και τη φιλοπεριβαλλοντική 

συμπεριφορά τους.  

                                                           
1 Αυγέρη, Σ., Διδακτικές προτάσεις με στόχο την καλλιέργεια της ενσυναίσθησης στο μάθημα της 

Ιστορίας της Α΄Γυμνασίου. Διαθέσιμο στο: 
http://www.pischools.gr/download/publications/epitheorisi/teyxos17/131-143.pdf [ανακτημένο: 10 
Φεβρουαρίου 2018], σ. 133. 

2
 Cooper, B. (2013). Empathy in Education, Engagement. Values and Achievement. NewYork: 

BloomsburyPublishingPlc, σ. 12. 
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Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκαν στρατηγικές παιδαγωγικής μη κατευθυνόμενες 

και το οργανωτικό πλαίσιο της θεολόγου ήταν εξελισσόμενο και ευέλικτο. Είχε 

ως αρχή της τη "συνυπευθυνότητα", δηλαδή θεωρούσε ότι ο μαθητής/ τρια και 

ο καθηγητής/τρια είναι συνυπεύθυνοι για τη μάθηση και προοδεύουν μαζί. Οι 

μαθητές και οι μαθήτριες διευκολύνονται και βοηθούνται να προοδεύσουν όχι 

μέσω κατευθυνόμενων στρατηγικών αλλά μέσω της ενσυναίσθησης, καθώς 

μια πετυχημένη διδακτική βασίζεται κυρίως στις θετικές σχέσεις μεταξύ 

μαθητών και δασκάλου. Ακόμη, για να ενισχυθεί όλη η παραπάνω 

παιδαγωγική διαδικασία, η εκπαιδευτικός θεωρεί απαραίτητη την εργασία σε 

μικρές ομάδες, ώστε να πραγματοποιηθεί η συνάντηση.  

Ποιες βασικές αρχές ακολουθούνται στη διαδικασία του μαθήματος: 

Ο Rogers περιέγραψε τις βασικές αρχές ως προς τη διδασκαλία που 

καθίστανται ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες και σημαντικές για τη διδακτική πράξη 

και υιοθετήθηκαν στο μάθημα των Θρησκευτικών. Συγκεκριμένα πρότεινε τα 

εξής:  

1. Πρέπει να διευκολύνουμε τη μάθηση, χωρίς να διδάσκουμε άμεσα έναν 

μαθητή/τρια. 

2. Η διαδικασία της μάθησης επιτυγχάνεται, όταν ο μαθητής/τρια 

αντιλαμβάνεται τη μάθηση αυτή ως αναγκαία για τη διατήρηση ή πρόοδό του.  

3. Όταν χρησιμοποιείται η μέθοδος της απειλής, ο άνθρωπος γίνεται 

άκαμπτος. Οι εμπειρίες αποκομίζονται, όταν ο άνθρωπος είναι χαλαρός.  

4. Η εκπαιδευτική κατάσταση που οδηγεί στην ουσιαστική μάθηση δεν είναι 

δυνατόν να συνδέεται με την απειλή στο μαθητή/τρια.3 

Τι παρατηρείται:  

Οι μαθητές/τριες παρουσιάζουν σταδιακά -αναλόγως με τις ιδιαιτερότητες της 

προσωπικότητας του καθενός- ανεξάρτητο πνεύμα, λαμβάνουν ευκολότερα 

πρωτοβουλίες, γίνονται δημιουργικοί, διατυπώνουν ευκολότερα τους 

                                                           
3
 Houssaeye, J. (2000). Δεκαπέντε παιδαγωγοί, Σταθμοί στην ιστορία της παιδαγωγικής 

σκέψης. Αθήνα: Μεταίχμιο, σ. 317. 
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προβληματισμούς τους, αυξάνουν την αυτοπεποίθησή τους και 

αυτοαξιολογούνται (παρά κρίνονται).  

Η θεολόγος τηρεί από την έναρξη του σχολικού έτους "αυτορυθμιζόμενη 

διδασκαλία" με την οποία λαμβάνει σοβαρά υπόψη ότι οι μαθητές/τριες της 

είναι όντα με νόηση και συναισθήματα, και έτσι έχει την ευκαιρία να καταφέρει 

να διεισδύσει βαθύτερα σε αυτά. Ακόμη, φροντίζει να δημιουργεί θετικό κλίμα 

στην τάξη και να δείχνει κάθε στιγμή ότι εμπιστεύεται τους μαθητές/ τις 

μαθήτριές της. Έτσι, σταδιακά, χτίζεται ένα κλίμα αμοιβαίας αποδοχής και 

συμμετέχει ως παιδαγωγός στη συλλογική διαδικασία μάθησης. 

Η διδάσκουσα επιλέγει να εκφράζει τα συναισθήματά της και τις σκέψεις της 

και να είναι αληθινή απέναντι στους μαθητές/τριες της, όταν το κρίνει 

απαραίτητο, όμως, με τρόπο αυθεντικό, όχι εσκεμμένο και χειριστικό. 

Ορμώμενη από τις αρχές της ενσυναίσθησης αντιμετωπίζει με σοβαρότητα 

που της αρμόζει την πολυπλοκότητα της ανθρώπινης ύπαρξης των 

μαθητών/τριών της, καθώς αποδέχεται όχι μόνο ό,τι είναι ορθολογικό αλλά και 

ό,τι είναι συναισθηματικό. Είναι έτοιμη να δεχθεί τις εντάσεις ή εκφράσεις που 

χαρακτηρίζονται από θυμό, που μπορεί να εμφανιστούν στο πλαίσιο της 

ομάδας της τάξης. Αποδέχεται τον μαθητή/τριά της ακριβώς όπως είναι και 

καταλαβαίνει και δείχνει ενδιαφέρον για τα συναισθήματά του. Έτσι, άλλωστε 

διαμορφώνονται οι συνθήκες, για να επιτευχθεί η πραγματική γνώση.  

Ακόμα και κατά τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων, γραπτών κειμένων, 

προβολή βίντεο, γραπτού υλικού κατά τη διδασκαλία, δεν επιβάλλει το υλικό 

αυτό, απλώς το παρουσιάζει ως ενδεχόμενη πηγή βοήθειας που θα 

χρησιμοποιηθεί από τους διδασκομένους, όπως εκείνοι επιθυμούν. Προτείνει 

παιδαγωγικές διαδικασίες, δεν τις επιβάλλει.  

Επιπλέον, διαχειρίζεται την τάξη με ενσυναίσθηση, γνωρίζει ή προσπαθεί να 

ανακαλύψει σε ικανοποιητικό βαθμό τις ανάγκες των μαθητών της, οργανώνει 

το σχέδιο διδασκαλίας της σύμφωνα με ενσυναισθητικά κριτήρια και 

επιτυγχάνει σε μεγάλο βαθμό τα προσδοκώμενά της αποτελέσματα. Ακόμα, 

όμως, και το ίδιο το πρότυπό της ως άνθρωπος στην τάξη δρα δυναμικά στην 

ανάπτυξη συμπεριφορών εκ μέρους των μαθητών που χαρακτηρίζονται από 

ενσυναίσθηση. Μιας τέτοιας μορφής κατάκτηση κοινωνικής δεξιότητας εκ 
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μέρους των μαθητών/τριών θεμελιώνει χαρακτηριστικά προσωπικοτήτων που 

είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις στο επαγγελματικό και 

διαπροσωπικό μέλλον τους, καθώς και στο να διαδραματίσουν καταλυτικό 

ρόλο στη μορφή της κοινωνίας.  

Ακόμα και στον τομέα που σχετίζεται με την υιοθέτηση μεθόδων στην 

εκπαιδευτική πράξη έχει διαπιστωθεί ότι, όταν η ενσυναίσθηση προς τα 

παιδιά αντικαθιστά την τιμωρία στη μαθησιακή διαδικασία, τότε ο 

εκπαιδευτικός με τους μαθητές/ τις μαθήτριές του αναπτύσσουν θετικές 

σχέσεις εμπιστοσύνης, ακόμα και με εκείνους τους μαθητές/ τριες που 

συμπεριφορά τους χαρακτηριζόταν από προβλήματα πειθαρχίας. Επίσης, ο 

εκπαιδευτικός που χαρακτηρίζεται από ενσυναίσθηση δημιουργεί χαμηλή 

ένταση, άγχος και φοβία στο μαθησιακό περιβάλλον. Με αυτό τον τρόπο και οι 

μαθητές/ τριες με τη σειρά τους νιώθουν την άνεση να μιλήσουν ανοιχτά για 

τυχόν δυσκολίες και προβλήματα που τους απασχολούν. Είναι σημαντικό να 

επισημανθεί ότι τα παραπάνω χαρακτηριστικά είναι χρήσιμα και σε μια 

πολυπολιτισμική τάξη.  

Ποια στάδια χρησιμοποιεί η θεολόγος- εκπαιδευτικός:  

Σύμφωνα με τους ερευνητές της ενσυναίσθησης χρησιμοποιεί τα εξής στάδια 

σε κάθε ενότητα του μαθήματος των Θρησκευτικών και σε κάθε τάξη της: 

1. Ο καθηγητής ενθαρρύνει τον μαθητή να εκφράζει τα συναισθήματά του και 

προσπαθεί να προσεγγίσει το πρόβλημά του. 

2. Ο μαθητής σχολιάζει ελεύθερα εκφράζοντας είτε αρνητικά είτε θετικά 

συναισθήματα. Ο καθηγητής δρα επικουρικά σε αυτή την ανακάλυψη. 

3. Σταδιακά ο μαθητής αποκτά μια σφαιρική άποψη για τη συμπεριφορά του. 

Αναγνωρίζοντας έτσι βήμα-βήμα το πρόβλημά του, αποκρυπτογραφεί τα 

συναισθήματά του και κατανοεί τι συμβαίνει στον εσωτερικό του κόσμο.  

4. Σταδιακά ο μαθητής πλησιάζει στη στιγμή που θα πρέπει να αποφασίσει. Ο 

καθηγητής, αν το κρίνει αναγκαίο, απλώς του υποδεικνύει τις δυνατότητες που 

έχει.  
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5. Διαδικασία ανατροφοδότησης: ο μαθητής επανέρχεται με το ζήτημα που 

τον απασχολεί, περιγράφει στον καθηγητή του τις ενέργειες στις οποίες 

προέβη. Με αυτό τον τρόπο ο μαθητής αποκτά μια πιο σφαιρική εικόνα των 

πράξεων που θα πραγματοποιήσει στο μέλλον. Γνωστές τεχνικές ανάπτυξης 

ενσυναισθηματικών δεξιοτήτων είναι: το παιχνίδι ρόλων, η αντιστροφή ρόλων, 

οι αντισταθμιστικές στρατηγικές, προσομοιώσεις, μελέτη περίπτωσης, κ.α.  

Τι ανακαλύπτουν οι μαθητές/τριες: 

Με την ανάπτυξη της ενσυναίσθησης κατά τη μαθησιακή διαδικασία, 

καλλιεργείται ένα συγκεκριμένο είδος σχέσης, οι μαθητές/τριες ανακαλύπτουν 

την ικανότητα να βελτιώνονται ως άνθρωποι, ειδικά όταν αντιλαμβάνονται ότι 

γίνονται αποδεκτοί. Και, όταν λέμε ότι πραγματοποιείται μάθηση, δεν 

εννοούμε απλή συσσώρευση γνωστικών πληροφοριών, αλλά αλλαγή 

στάσεων και προσωπικότητας. Ο μαθητής/η μαθήτρια βλέπει τον εαυτό του 

διαφορετικά, αποδέχεται τα συναισθήματά του και έτσι αποκτά αυτοεκτίμηση 

και αυτοπεποίθηση4, υποχωρεί η ακαμψία του ως προς τις αντιλήψεις του και 

είναι περισσότερο επιεικής με το διαφορετικό, καθώς αποδέχεται τα γεγονότα 

του εσωτερικού και εξωτερικού του κόσμου.  

Ο λόγος που είναι χρήσιμη μια τέτοια προσέγγιση είναι, επειδή ταιριάζει σε 

όλους τους μαθητές/ τριες ανεξαρτήτως του εκπαιδευτικού τους επιπέδου, 

καθώς θα έρθουν σε επαφή με τα προβλήματα που τους απασχολούν ως 

ύπαρξη και αναζητούν τρόπους αντιμετώπισης αυτών. Το μαθησιακό 

περιβάλλον, στο πλαίσιο αυτής της προσέγγισης, δεν έχει μόνο 

βραχυπρόθεσμους στόχους αλλά μακροπρόσθεσμους, ως προς την 

ανάπτυξη της προσωπικότητας του ανθρώπου. Ο εκπαιδευτικός βλέπει μέσα 

από τα μάτια των μαθητών/τριών του, ώστε να επικοινωνήσει με αυτούς, να 

αναπτύξει ατμόσφαιρα ενσυναίσθησης και έτσι να επιτύχει όχι μόνο καλύτερη 

γνώση του εαυτού τους, αλλά να διευκολύνει τους μαθητές/ τριες στην 

ανακάλυψη των πτυχών του συναισθηματικού τους κόσμου που οι ίδιοι 

φοβούνται να ανακαλύψουν/αποκαλύψουν και μπορούν να βρουν θετικές 

λύσεις σε αυτά.  

                                                           
4
 Μαλικιώση- Λοΐζου, Μ. (2011). Η Συμβουλευτική Ψυχολογία στην Εκπαίδευση. Αθήνα: 

Πεδίο, σ. 53. 
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Οι μαθητές και οι μαθήτριες από τη φύση τους έχουν την ενόρμηση προς υγιή 

ανάπτυξη. Τα συναισθήματα κατέχουν ουσιαστικό ρόλο στην ανθρώπινη 

συμπεριφορά και είναι απαραίτητο συστατικό της ανθρώπινης συμπεριφοράς. 

Με την ανάπτυξη ενσυναίσθησης οι μαθητές/ τριες μας μαθαίνουν να 

αναπτύσσουν υγιείς διαπροσωπικές σχέσεις και όπως δείχνουν σύγχρονες 

έρευνες η ενσυναίσθηση έχει αρνητική συσχέτιση με επιθετικές και 

παραβατικές συμπεριφορές, και με τον σχολικό εκφοβισμό. Επιπλέον, έχει 

αποδειχθεί ότι η καλλιέργεια της ενσυναίσθησης λειτουργεί επικουρικά στην 

ακαδημαϊκή επιτυχία των μαθητών/τριών σε όλες της βαθμίδες της 

Εκπαίδευσης.  

Στη σχολική τάξη αναπτύσσεται κλίμα που χαρακτηρίζεται από ενσυναίσθηση 

οι μαθητές/ τριες εξελίσσουν την αυτοεκτίμησή τους και αισθάνονται ασφάλεια 

και εμπιστοσύνη, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η πρωτοβουλία των 

μαθητών/τριών. Η ενσυναίσθηση ενεργοποιεί την ηθική πράξη στις 

διαπροσωπικές σχέσεις των μαθητών/τριών. Η φιλοκοινωνική συμπεριφορά 

χαρακτηρίζεται από αλτρουιστικά στοιχεία με πηγαία και εθελοντική επιθυμία 

προς τέτοιου είδους πράξεις. 

 

Ενδεικτικά παραδείγματα-προτάσεις παιδαγωγικών δραστηριοτήτων 

που καλλιεργούν την ενσυναίσθηση στο μάθημα των Θρησκευτικών: 

1. Εικόνες - μπες στη θέση του άλλου 

Προβάλλονται οι παρακάτω εικόνες στους μαθητές/τριες με σύγχρονους 

ανθρώπους που προσεύχομαι στον Θεό.  Στη συνέχεια τους τίθενται τα εξής 

ερωτήματα: Τι σκέφτονται; Πώς αισθάνονται; Γιατί το κάνουν; Πού είναι ο 

Θεός για τον καθένα από αυτούς;   
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2. Κάρτες ρόλων:  

Τοποθετούμε τους μαθητές/τριες σε ολομέλεια. Στη συνέχεια τους μοιράζουμε 

κάρτες στις οποίες υπάρχει και ένας ρόλος: Για παράδειγμα: κάρτα 1: Είσαι 

χριστιανός με πλούσια λειτουργική ζωή, κάρτα 2: Είσαι αγνωστικιστής, κάρτα 

3: Είσαι χριστιανός χωρίς λειτουργική ζωή, κάρτα 4: Είσαι άθεος κ.τ.λ. Στη 

συνέχεια τους ζητάμε να έρθουν στη θέση του νέου τους ρόλου, σύμφωνα με 

τις πληροφορίες της κάρτας του καθενός και τους θέτουμε ερωτήματα στα 

οποία καλούνται να απαντήσουν και να μοιραστούν με τους συμμαθητές τους: 
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Ποιο είναι το νόημα της ζωής σου; Πώς νιώθεις; Πώς σκέφτεσαι για τη στάση 

του άλλου; Πώς λες να νιώθει απέναντί σου; Επηρεάζεσαι αν ακούς τη γνώμη 

του άλλου; κ.τ.λ.         

3. Ανακριτική καρέκλα      

Επιλέγεται ένας μαθητής/μια μαθήτρια και τοποθετείται σε καρέκλα μπροστά 

στους συμμαθητές του. Του ζητείται να μπει στη θέση του παρακάτω 

προσώπου και στη συνέχεια οι συμμαθητές/τριες του διατυπώνουν ερωτήσεις 

και πραγματοποιείται διάλογος.    

Για παράδειγμα:  

"Είσαι ο μαθητής του Χριστού, ο Θωμάς.  Επειδή απουσίαζες στην πρώτη 

εμφάνιση του Χριστού μετά την Ανάστασή Του, ζητάς να αποκτήσεις 

προσωπική εμπειρία μαζί Του. Του ζητάς να δεις τα σημάδια των καρφιών, να 

ψηλαφίσεις την πληγή Του". 

Ερωτήματα που τίθενται: 

Πώς νιώθει άραγε ο Θωμάς; Από ποια στάδια πέρασαν οι σκέψεις του; 

Ανησύχησε; Γιατί ήταν δύσπιστος αρχικά; Έχεις βρεθεί ποτέ στη θέση του 

Θωμά;   

Η παραπάνω παιδαγωγική δραστηριότητα μπορεί να γίνει εναλλακτικά με 

έντεχνο συλλογισμό (Artful Thinking) κατά τον οποίο παρουσιάζεται ένας 

πίνακας ζωγραφικής και ζητείται από τους μαθητές/τριες να μπουν στη θέση 

των εικονιζομένων και να περιγράψουν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους. 

               Saint Thomas, Caravaggio 
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4. Ανίχνευση στάσης του άλλου ανθρώπου 

Χωρίζονται οι μαθητές/τριες σε ομάδες των 4-5 ατόμων. Στη συνέχεια τους 

δίνεται κείμενο με τη ζωή ενός Αγίου/Αγίας. Καλούνται να διερευνήσουν τα 

βαθύτερα κίνητρα του προσώπου αυτού που καθόρισαν την συμπεριφορά 

του και την στάση του. Τι σκεφτόταν; Πώς αισθανόταν; Από ποια κριτήρια 

καθορίζονταν οι επιλογές του;                  

5. Κείμενο και ενεργητική ακρόαση 

Ο εκπαιδευτικός χωρίζει τους μαθητές/τριες σε δυάδες ή σε ομάδες τεσσάρων 

ατόμων και τους δίνει ένα κείμενο.  

Για παράδειγμα: Κοινό μήνυμα των Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, 

Πάπα Ρώμης Φραγκίσκου και Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος 

Ιερωνύμου στη Λέσβο για τους πρόσφυγες το 2016. Στη συνέχεια τους ζητά 

να σχολιάσουν το κείμενο με ενεργητική ακρόαση. Συγκεκριμένα: Τους 

προτρέπει κατά τη διάρκεια του διαλόγου τους να διατηρούν οπτική επαφή με 

τον άλλο και να τον ενθαρρύνουν, όταν μιλάει. Τους προτείνει να 

παρατηρήσουν τη στάση σώματος του συνομιλητή και να ακολουθήσουν τη 

στάση του, δηλαδή να μην δείχνουν υπερβολική αυτοπεποίθηση μπροστά σε 

ένα συνεσταλμένο συμμαθητή/τριά τους ή να αποφεύγουν να μιλούν με 

υψηλή ένταση σε μία συζήτηση που κρατούνται χαμηλοί τόνοι. Τους 

συμβουλεύει να αποφεύγουν άσχετες ερωτήσεις με το θέμα του κειμένου, 

αλλά να εμβαθύνουν περισσότερο σε ό,τι επιλέγει να αναπτύξει ο άλλος. 

Επίσης, προτείνεται να μην διακόπτεται ο άλλος, αλλά αφήνεται ελεύθερος να 

εκφράζει τις απόψεις του και τα συναισθήματά του ούτε όμως και κάποιος να 

μονοπωλεί τη συζήτηση.  

6. Ποιος είναι μακάριος; Εσύ πότε είσαι μακάριος; Χαρτογράφηση των 

συναισθημάτων στον πίνακα της τάξης (αυτό μπορεί να 

πραγματοποιηθεί και με τον ψηφιακό πίνακα στην εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση) 

Στο πλαίσιο διδασκαλίας των Μακαρισμών του Χριστού, ζητήθηκε               

από τους μαθητές/τριες να μοιραστούν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους 

στον πίνακα. Πότε είσαι "μακάριος"; Στη συνέχεια τους ζητήθηκε να 
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παρατηρήσουν ομοιότητες και διαφορές στο τι κάνει ευτυχισμένο τον κάθε 

άνθρωπο. Συζήτησαν τις διαφωνίες τους και σχολίασαν τις ομοιότητές τους. 

Προσπάθησαν να μπουν στη θέση του άλλου και να κατανοήσουν την οπτική 

της ευτυχίας του.  

Σύγχρονοι μακαρισμοί σε μαθητές/τριες Γ ' Γυμνασίου κατά τη σχολική χρονιά 

2019-2020 

 

7. Η παραβολή του Σπλαχνικού Πατέρα-  δρώμενο 

Δίνεται στους μαθητές/τριες το κείμενο μεταφρασμένο της παραβολής του 

Σπλαχνικού πατέρα, χωρίζονται σε ομάδες των 4-5 ατόμων. Τους ζητείται να 

προετοιμάσουν και να παρουσιάσουν σε δρώμενο, με μια σύγχρονη ματιά, 

την παραβολή του Σπλαχνικού Πατέρα. Δίνονται βοηθητικές ερωτήσεις: Πώς 

θα παρουσίαζε ένας σύγχρονος νέος στον πατέρα του τη ζωή του; Τι θα του 

ζητούσε; Πώς αισθάνεται ο εργατικός αδελφός; Αν ήσασταν ο πατέρας πώς 

θα συμπεριφερόσασταν; Τι νιώθει ο πατέρας για τα παιδιά του και γιατί; Θα 

συγχωρούσατε εύκολα έναν "άσωτο υιό"; Ποια η σημασία της συγχώρησης 

στη ζωή σας;  

8. Ηθικό δίλημμα - προσομοίωση Βιοηθικής Επιτροπής 

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της καραντίνας που 

πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα λόγω του ιού COVID- 19 το Μαριανό 
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σχολείο μας συνέχισε το διδακτικό του έργο δημιουργώντας εικονικές τάξεις 

με τη βοήθεια εφαρμογών τηλεδιάσκεψης. Σε αυτό το πλαίσιο η συντάκτρια 

συνέχισε να χρησιμοποιεί διδακτικές επιλογές που συμβάλλουν στον 

ενσυναισθητικό γραμματισμό.  

Συγκεκριμένα, αφού παρουσιάστηκαν από τη διδάσκουσα νέα ηθικά 

διλήμματα που γεννήθηκαν λόγω της πανδημίας: χαρακτηριστικά 

παραδείγματα είναι α) το μείζον ηθικό δίλημμα της επιλογής των ανθρώπων 

που θα τους προσφερθεί ιατρική και μηχανική υποστήριξη εκ μέρους του 

ιατρικού προσωπικού, ώστε να διατηρηθούν στη ζωή. Σημαντικά ερωτήματα: 

Πώς θα επιλέξουμε ποιοι θα ζήσουν και ποιοι θα πεθάνουν; Ποια είναι η αξία 

της ζωής σε καιρούς κρίσης;  Αποτελεί αυτό μια νέα μορφή ευθανασίας;  

β) Αναστολή του ορίου των 50 ετών στην εξωσωματική γονιμοποίηση και  

γ) Η βιοηθική διάσταση της ατομικής ευθύνης στην αντιμετώπιση του COVID-

19.  

Η πλατφόρμα του Zoom προσφέρει τη δυνατότητα διενέργειας Poll στους 

μαθητές/τριες και έτσι μπορούμε να εντάξουμε τα παιδιά σε κλίμα 

προσομοίωσης βιοηθικής επιτροπής. Το ίδιο μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε 

με τη χρήση του μικροφώνου εκ μέρους των μαθητών/τριών ή με τη χρήση 

του chat.  

9. Σταυρός- Ανάσταση- Κάρτα φροντίδας 

Επίσης, μέσα στο πλαίσιο των έκτακτων συνθηκών της πανδημίας, με τη 

χρήση σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης διαμορφώθηκε και 

επαναπροσδιορίστηκε το υλικό που θα επεξεργάζονταν οι μαθητές/τριες σε 

συνθήκες σχολικής τάξης σύμφωνα με τις έκτακτες ανάγκες.  

Συγκεκριμένα: Στάλθηκαν προς μελέτη σύγχρονα θεολογικά κείμενα που 

πραγματεύονταν λόγω της περιόδου της Τεσσαρακοστής την έννοια του 

προσωπικού σταυρού και της προσωπικής ανάστασης. Ζητήθηκε από τα 

παιδιά να διατυπώσουν πώς βιώνουν τη δοκιμασία της καραντίνας, να 

εκφράσουν τα συναισθήματά τους και να αποτυπώσουν τις σκέψεις και τις 

ελπίδες τους. Στη συνέχεια, τους δόθηκε μια κάρτα φροντίδας σε μορφή 
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ημερολογίου στο οποίο ζητούνταν να καταγραφούν σκέψεις και πράξεις για 

την φροντίδα του εαυτού τους και του συνανθρώπου τους, τι τους κάνει 

χαρούμενους την περίοδο της καραντίνας, τι τους κάνει να νιώθουν 

ευγνώμονες για την κάθε μέρα και τι κράτησαν από την κάθε μέρα. Τους έγινε 

η προτροπή να ανταλλάξουν μεταξύ τους διαδικτυακά -όσοι/ες το 

επιθυμούσαν- τις κάρτες αυτές και να μοιραστούν τις σκέψεις και τα  

συναισθήματά τους. Κατά την ημέρα της τηλεδιάσκεψης του μαθήματος 

περιέγραψαν τα συναισθήματά τους, τα μοιράστηκαν και εντόπισαν διαφορές 

και ομοιότητες με τους συμμαθητές/τριες τους. 

10. Συν-αισθάνομαι το φυσικό περιβάλλον μου  

Ενδεικτικά: Δίνονται κείμενα στους μαθητές/τριες από τον Άγιο Κοσμά τον 

Αιτωλό,  τον Κάλλιστο ware, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Φραγκίσκο της 

Ασίζης για την αγάπη τους προς τα δέντρα και τη φύση, καθώς και την κοινή 

Διακήρυξη του Πάπα Ιωάννη Παύλου Β΄ και του Οικουμενικού Πατριάρχη 

Βαρθολομαίου το 2002 για το περιβάλλον. 

Ο εκπαιδευτικός τους ζητά να πραγματοποιήσουν προσομοίωση συνεδρίου 

για την προστασία του περιβάλλοντος. Οι μαθητές/τριες θα είναι πολίτες, 

πολιτικοί και εκπρόσωποι των θρησκευτικών κοινοτήτων  της περιοχής τους. 

Καλούνται να καταγράψουν τα περιβαλλοντικά προβλήματα του τόπου τους 

και να προτείνουν δράσεις σε συνεργασία όλων των φορέων.  

 

*Σημειώνεται ότι οι παραπάνω παιδαγωγικές δραστηριότητες στο πλαίσιο του 

μαθήματος των Θρησκευτικών της συντάκτριας είναι ενδεικτικές. Υπάρχουν 

δεκάδες άλλες προτάσεις και πολλές παραλλαγές αυτών με στόχο την 

ανάπτυξη της ενσυναίσθησης. 

 

Συμπερασματικά: 

Οι διεθνείς εξελίξεις του 21ου αιώνα, λοιπόν, επιβεβαιώνουν τη σημασία του 

μαθήματος των Θρησκευτικών στην πολύπλευρη μόρφωση των 

μαθητών/τριών, πόσω μάλλον αν πραγματοποιείται η μαθησιακή διαδικασία 
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σύμφωνα με στρατηγικές ρύθμισης της ενσυναίσθησης. Οι διαπροσωπικές 

σχέσεις εντός της σχολικής τάξης μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών 

επηρεάζουν σημαντικά τη μαθησιακή και κοινωνική εξέλιξη. Άλλωστε, η 

καλλιέργεια της ενσυναίσθησης δεν οδηγεί απλώς τον άλλον να μπει στη θέση 

ενός άλλου προσώπου ή απλώς να δείξει μια ανεκτικότητα, αλλά τον οδηγεί 

στην κατανόηση, την υποστήριξη του "διαφορετικού" και την απονομή 

δικαιοσύνης εκ μέρους των μαθητών/τριών ως μελλοντικοί πολίτες αυτού του 

κόσμου.  

Η διαρκής προσπάθεια του εκπαιδευτικού να αναπτύξει στους μαθητές/τριες 

του ενσυναισθητική συμπεριφορά με τις κατάλληλες παιδαγωγικές μεθόδους 

μέσω του μαθήματος των Θρησκευτικών τούς εξελίσσει μακροπρόθεσμα σε 

ανθρώπους απαλλαγμένους από προκαταλήψεις, τους καλλιεργεί την 

προοπτική για έναν δικαιότερο κόσμο, τους ωθεί να δράσουν για την άρση 

των αδικιών, των ανισοτήτων, της βίας και του ρατσισμού, όποιο επάγγελμα 

να ακολουθήσουν.  

Με την καλλιέργεια της ενσυναίσθησης των μαθητών/τριών, ώστε να μπορούν 

να κατανοούν σε βάθος την εμπειρία, το συναίσθημα, τον τρόπο σκέψης και 

τη συμπεριφορά του συνανθρώπου, αναπτύσσονται ισχυροί συναισθηματικοί 

δεσμοί με τους άλλους που είναι και η θεμέλιος λίθος της κοινωνίας. Αν οι 

μαθητές/τριές μας μάθουν να αφουγκράζονται τις ανάγκες των συνανθρώπων 

τους, τότε αναπτύσσουν αποτελεσματική επικοινωνία, αλληλεπιδρούν 

αποτελεσματικά με το κοινωνικό περιβάλλον. Αυτή η ανάγκη γίνεται ακόμη 

πιο επιτακτική λόγω των έντονων ρυθμών της ζωής και της έλλειψης 

προσωπικού χρόνου που έχουν οι μαθητές/τριες μας. Όσο καλλιεργούμε 

στους μαθητές και τις μαθήτριές μας την ενσυναίσθηση μειώνεται ο 

εγωκεντρισμός τους και θεμελιώνονται στέρεες βάσεις, ώστε το "εγώ" τους να 

χωράει στο "εμείς".  
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