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Σημείο 6: Μεθοδολογία  
 

Η βασική παιδαγωγική αρχή του μαθήματος Θρησκευτικών είναι η πλαισίωση κάθε 

θρησκευτικού κειμένου με ένα παιδοκεντρικό κείμενο, το οποίο θα μεταφέρει το θεολογικό 

μήνυμα στο επίπεδο της καθημερινής ζωής των παιδιών. Αυτό βοηθά στην κατανόηση του 

νοήματος, κάνει πιο ενδιαφέρον το μάθημα και βοηθά τα παιδιά να αντιληφθούν ότι τα 

Θρησκευτικά συνδέονται ουσιαστικά με τη ζωή τους. Η σύνδεση θρησκευτικού και 

παιδοκεντρικού κειμένου βοηθά στην υπέρβαση της απλής γνώσης και κατανόησης μιας έννοιας 

και οδηγεί στη βαθύτερη ερμηνεία της και στην ορθή βίωσή της στη ζωή των παιδιών, εφόσον 

αυτά ελεύθερα την υιοθετήσουν. Η συγκεκριμένη παιδαγωγική αρχή μπορεί να μετατρέψει την 

τάξη σε μια δυναμική ομάδα, στην οποία ο μαθητής μπορεί να έχει βιωματικές εμπειρίες.  

Η σημαντικότερη μέθοδος διδασκαλίας στο μάθημα των Θρησκευτικών είναι η 

ερμηνευτική. Σύμφωνα με την ερμηνευτική μέθοδο, οι μαθητές καλούνται να διερευνήσουν τα 

κείμενα, ατομικά ή ομαδικά, για να «οδηγηθούν με στοχαστική παρατήρηση στην επεξεργασία, 

στην ανάλυση, αλλά και στον εντοπισμό των βιωμάτων, των στάσεων, των αρετών, των 

προτύπων, που κρύβονται πίσω από τις λέξεις του κειμένου» (Ρεράκης, 2010,  170). Η 

ερμηνευτική μέθοδος στηρίζεται στη βαθύτερη επεξεργασία του εκπαιδευτικού υλικού, 

σκοπεύοντας στην κατανόηση των εννοιών και μηνυμάτων του και στην επέκταση των 

συμπερασμάτων που εξάγονται στην καθημερινή ζωή των παιδιών. O Jackson (2007), 

υποστηρίζει ότι με την ερμηνευτική προσέγγιση οι μαθητές αυξάνουν τη γνώση τους 

στρέφοντας τη σκέψη τους στην απήχηση, που έχει η νέα μάθηση στις προηγούμενες αντιλήψεις 

τους. Ο ίδιος θεωρεί ότι οι μαθητές θα πρέπει να έχουν ενεργό συμμετοχή στη μαθησιακή 

διαδικασία, ασκώντας εποικοδομητική κριτική στο υλικό που μελετούν και επανεκτιμώντας τον 

τρόπο ζωής τους. Και αυτή η μέθοδος υπηρετείται, ουσιαστικά, από τη σύνδεση του 

διαχρονικού μηνύματος των κειμένων με τη συγχρονική τους έκφραση, διδακτική αρχή που 

είναι βασική στα Αναλυτικά Προγράμματα. Με αυτό τον τρόπο διδασκαλίας οι μαθητές 

ερμηνεύουν διδασκαλίες κορυφαίων προσώπων της πίστης τους, οξύνουν την κρίση τους, 

μαθαίνουν να επισημαίνουν και να επεξεργάζονται στάσεις και αξίες και να διακρίνουν το 

ουσιώδες από το επουσιώδες (Ρεράκης, 2010). 

Μια δεύτερη μέθοδος διδασκαλίας, που σχετίζεται άμεσα με την ερμηνευτική, είναι η 

επαγωγική μέθοδος, όπου από τις επιμέρους γνώσεις, που μπορεί να είναι θρησκευτικές 

ιστορίες, ύμνοι, εικόνες λογοτεχνικά κείμενα κ.ά. οδηγούνται οι μαθητές σε συμπεράσματα, 
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μηνύματα και γενικές αρχές. Υποβοηθητική σε αυτή την κατεύθυνση είναι η σύνδεση του 

διαχρονικού μηνύματος του θρησκευτικού κειμένου με τη συγχρονική του έκφραση σε δύο 

χρονικά πλαίσια, τον παρελθοντικό χρόνο που γράφτηκε ή που αναφέρεται και το σημερινό 

χρονικό πλαίσιο. Ο Ρεράκης (2010, 167), αναφέρει ότι στην επαγωγική μέθοδο «ακολουθείται 

μια διαδικασία συνδυασμού γνώσεως και σκέψεως, που ασκεί τους μαθητές, στο να φτάνουν, 

μέσα από τα συγκεκριμένα στα αφηρημένα, από την παρατήρηση κάποιων επιμέρους 

παραδειγμάτων, σε κάποιους κανόνες». Η επαγωγική μέθοδος συντελεί στο να αποκτούν οι 

μαθητές ικανότητες γλωσσικού και θρησκευτικού γραμματισμού: ανάλυσης και σύγκρισης 

κειμένων και νοημάτων, διατύπωσης γενικευμένων συμπερασμάτων και θρησκευτικής 

αξιολόγησης διηγήσεων, μαρτυριών, πηγών και ηθικών διλημμάτων. 

 

 

 


