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μαθητής πρέπει να βρει προσωπικό νόημα στη δραστηριότητα που ξεκινά, πράγμα 
που είναι σημαντικό χαρακτηριστικό της αυτορρυθμιζόμενης μάθησης.   
Β.  Σχεδιασμός Στρατηγικής για την Επίλυση 

Ο μαθητής ανακαλεί προηγούμενες σχετικές γνώσεις και εμπειρίες και επιλέγει 
από αυτές την καταλληλότερη για την περίσταση. Πρόκειται για μια πρώτη μορφή 
κινητοποίησης.  
Γ.  Οργάνωση Πληροφοριών 

Ο μαθητής επιχειρεί να συνδέσει τα στοιχεία του προβλήματος, δίνοντας σχήμα 
στον στρατηγικό σχεδιασμό του. Το σημαντικό είναι ότι εδώ ζητείται από τον μαθητή  
να αιτιολογήσει την επιλογή του, η οποία έτσι αναδεικνύεται εμπρόθετη και 
στοχευμένη. 
Δ. Κατανομή πηγών πληροφόρησης και εύρεση λύσης-απάντησης 

Ο μαθητής διαχειρίζεται τις διαθέσιμες πηγές και το υλικό του με τον 
αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο: σχεδιάζει τις διαδικασίες επίλυσης του 
προβλήματος, τις ελέγχει και στη συνέχεια εκτελεί τον σχεδιασμό του.   
Ε. Παρακολούθηση και έλεγχος 

Ο μαθητής παροτρύνεται από τον εκπαιδευτικό να επανεξετάσει κριτικά τη 
διαδικασία που ακολούθησε, με σημείο αναφοράς τον στόχο που έχει θέσει από την 
αρχή. Αν η πορεία που ακολούθησε δεν τον οδήγησε -παρά τις αρχικές προσδοκίες- 
στην κατάκτηση του στόχου, τότε μπορεί και να αλλάξει τον σχεδιασμό της πορείας 
και να επιστρέψει στο δεύτερο βήμα.  
ΣΤ.  Αξιολόγηση 

Ο μαθητής βγάζει συμπεράσματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα της 
προσπάθειάς του. Αναρωτιέται αν θα συναντήσει αυτό το πρόβλημα στη ζωή του 
εκτός σχολείου, εντοπίζει τη σημασία του για τον ίδιο, αναφέρει και αιτιολογεί τις 
δυσκολίες που αντιμετώπισε. Τα συμπεράσματα και οι διαπιστώσεις θα τον 
βοηθήσουν στις μελλοντικές του προσπάθειες και θα του εξασφαλίσουν 
ικανοποίηση και κίνητρα, ώστε να συνεχίσει τις προσπάθειες του για τη λύση και 
άλλων προβλημάτων.  

[Υπογράμμιση: Βλέπουμε ότι τα κίνητρα μάθησης πηγάζουν από τις αντιδράσεις 
του μαθητή κατά την αξιολόγηση και όχι μόνον από τους εκάστοτε στόχους, οι 
οποίοι φαίνεται ότι κινητοποιούν τον μαθητή μάλλον προσωρινά.]   

 
6. Μελέτη περίπτωσης 
Πρόκειται για μια τεχνική που ασχολείται με τη μελέτη μιας πραγματικής 
κατάστασης ή ενός περιστατικού που βρίσκεται σε εξέλιξη. Λειτουργώντας 
παραδειγματικά, δίνεται τη δυνατότητα στους μαθητές να σκιαγραφήσουν το «πώς 
είναι να βρίσκεται κανείς σε μια κατάσταση», να παραγάγουν μια γενική περιγραφή 
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των βιωμάτων, των σκέψεων και των συναισθημάτων των προσώπων και των 
καταστάσεων που μελετούν. Τελικά, δηλαδή, να φτάσουν οι μαθητές να κατανοούν 
τις έννοιες πιο καθαρά και παραστατικά, αντί για μια απλή παρουσίαση 
αφηρημένων αρχών και θεωριών. Έτσι, αντί να μιλήσει κανείς αφηρημένα και 
γενικευτικά για τη χριστιανική αρχή «αγάπησε τον διπλανό σου όπως τον εαυτό 
σου», μπορεί να μελετήσει την περίπτωση ενός προσώπου -είτε σύγχρονου είτε από 
τη χριστιανική παράδοση- εξετάζοντας και ανακαλύπτοντας ο ίδιος την πραγματική 
της διάσταση. Εξαιρετικά χρήσιμες μπορεί να είναι και οι μελέτες περίπτωσης για 
πρόσωπα από διαφορετικές θρησκευτικές παραδόσεις, ανεξάρτητα από την 
πολιτισμική σύνθεση του σχολείου.  

Δουλεύοντας οι μαθητές πάνω σε μια μελέτη περίπτωσης μπορούν να: 
 συλλέγουν πλούσιες και γλαφυρές περιγραφές γεγονότων και καταστάσεων 
 κατασκευάζουν χρονολόγιο γεγονότων που σχετίζονται με την κατάσταση 
 επικεντρώνονται σε πρόσωπα ή ομάδες δρώντων προσώπων, 

προσπαθώντας να κατανοήσουν πώς αντιλαμβάνονται τα γεγονότα 
 εμπλέκονται άμεσα στο γεγονός ή την κατάσταση που μελετούν. 

 
7. Χάρτης εννοιών (Εννοιολογικός χάρτης) - Mind map 
Πρόκειται για μια παράσταση με συσχετισμούς ανάμεσα σε έννοιες. Οι συσχετισμοί 
παριστάνουν την οργάνωση δύο ή περισσοτέρων εννοιών. Οι έννοιες μπορεί να 
συνδέονται με διάφορες συνδετικές λέξεις, όπως τα βοηθητικά ρήματα «έχω», 
«είμαι», καθώς επίσης και με διάφορους συνδέσμους ή προθέσεις.  Η κατασκευή 
και αξιολόγηση εννοιολογικού χάρτη μπορεί να ακολουθεί τα παρακάτω κάτω 
στάδια: 

 Ιδεοθύελλα (Brainstorming): Στο στάδιο αυτό καταγράφονται όλες οι έννοιες 
οι οποίες σχετίζονται με το  θέμα ή το πρόβλημα που τίθεται προς επίλυση. 

 Οργάνωση εννοιών: Οι έννοιες χωρίζονται σε υποομάδες και, αν χρειαστεί, 
γίνεται προσθήκη νέων εννοιών, ώστε να φαίνεται η σύνδεση και ιεράρχηση 
που τις διέπει. 

 Τοποθέτηση στον χάρτη: Οι έννοιες τοποθετούνται στον χάρτη, ανάλογα με 
την ιεράρχηση και τη σύνδεσή τους. 

 Σύνδεση εννοιών: Οι έννοιες συνδέονται μεταξύ τους και καταγράφονται οι 
λέξεις-φράσεις, που επισημαίνουν  τις σχέσεις που τις διέπουν (βλ. 
παραπάνω). 

 Αναθεώρηση χάρτη: Ο χάρτης αναθεωρείται με βάση τα κριτήρια της σωστής 
οργάνωσης και ιεράρχησης των εννοιών. 
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ασκηθούν στη χρήση των άλλων αισθήσεων, πλην της όρασης. Η αφήγηση 
προσφέρει στο σύνολο της τάξης μια κοινή εμπειρία και πλέον της αφόρμησης, 
είναι κατάλληλη για την επεξεργασία ενός θέματος. Αν και η συζήτηση για την 
εμπειρία της αφήγησης δεν είναι πάντοτε απαραίτητη (μπορεί ο διδάσκων να 
αφήσει τα παιδιά να έχουν τις δικές τους σκέψεις και προσεγγίσεις), αν συνδυαστεί 
με συζήτηση ή με φύλλο εργασίας, μπορεί αυτά να μη σχετίζονται με αυτή 
καθαυτήν την ιστορία, αλλά με τα συμπεράσματα που κάθε παιδί έβγαλε από την 
εμπειρία της αφήγησης. 
20. Βιωματικές τεχνικές - δραστηριότητες 
Με αυτές: 

 η θεολογική γνώση συνδέεται με τη ζωή και τις εμπειρίες των μαθητών 
 καλλιεργείται η δημιουργική σκέψη και η έκφρασή τους 
 καλλιεργείται η αυτονομία και υπευθυνότητα 
 αναπτύσσεται στην τάξη πνεύμα συνεργατικότητας, ομαδικότητας, 

συμμετοχής και κοινής δράσης 
 διαφορετικές γνώσεις συνδέονται μεταξύ τους  
 (διεπιστημονικότητα/διαθεματικότητα) 
 οι μαθητές κατακτούν όχι μόνο θεωρητική γνώση αλλά και πρακτική και 

κοινωνική μάθηση 
 το μάθημα γίνεται μια πραγματική εμπειρία  

Ενδεικτικές τεχνικές εκπαιδευτικού δράματος 
i. Δραματοποίηση / Σκηνές ή στιγμιότυπα 

Οι μαθητές, δουλεύοντας σε ομάδες, σχεδιάζουν και παρουσιάζουν σκηνές από 
ιστορίες, χρησιμοποιώντας κίνηση και λόγο. Όσο και αν η σκηνή είναι 
προετοιμασμένη, βασίζεται στον αυτοσχεδιασμό. Επίσης μπορούν να 
παρουσιάσουν σκηνές ή στιγμιότυπα πάνω σε φανταστικές ιστορίες που 
σκαρώνουν οι ίδιοι, προκειμένου να αναδείξουν μια κατάσταση (π.χ. χριστιανούς 
που προσπαθούν να κρύψουν τις εικόνες την εποχή της Εικονομαχίας). 
ii. Προσομοίωση 

Οι μαθητές αναλαμβάνουν συγκεκριμένους ρόλους μιας υποθετικής ομάδας 
ατόμων και ανιχνεύουν τις σχέσεις και τις συμπεριφορές που προκύπτουν από τους 
ρόλους τους. Με την τεχνική αυτή, τα παιδιά διευκολύνονται στο να ανακαλύψουν 
νέες προσεγγίσεις σε καθημερινά γεγονότα κοντινά ή μακρινά, να συναισθανθούν 
τα ζητήματα που προκύπτουν, όταν οι συνθήκες διαβίωσης είναι διαφορετικές από 
τις δικές τους. Για  προσομοίωση προσφέρονται γεγονότα του παρελθόντος ή του 
παρόντος, σκηνές της Βίβλου ή της ιστορίας προσώπων, διαμάχες (δικαστικές ή της 
καθημερινότητας),  συνεντεύξεις με ιστορικά πρόσωπα κ.ά. 
iii.  Θετικό - Αρνητικό 
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 Δύο άκρες ενός διαδρόμου στην τάξη ορίζονται ως το θετικό και το αρνητικό. 
Στη μέση του διαδρόμου χαράσσεται μια γραμμή με ένα ερωτηματικό. Ο 
εκπαιδευτικός κάνει στην τάξη ερωτήσεις ή αναφέρει κάποιες θέσεις. Οι μαθητές, 
ανάλογα με τη γνώμη τους, πηγαίνουν στη θετική ή στην αρνητική πλευρά του 
διαδρόμου. Στο κέντρο μπορούν να μείνουν όσοι έχουν αμφιβολίες, ή δεν θέλουν 
να απαντήσουν σε μια ερώτηση. Τα παιδιά στέκονται στις διαβαθμίσεις του θετικού 
και του αρνητικού (συμφωνώ απόλυτα, σχετικά, λίγο κ.λπ.) Ο εκπαιδευτικός ρωτάει 
τους μαθητές για ποιο λόγο επέλεξαν τη συγκεκριμένη θέση. Μπορεί να μείνει όσο 
θέλει σε κάθε θέση ή ερώτηση, να δημιουργήσει συζήτηση, να προκαλέσει διάλογο, 
ή να περάσει σε επόμενη θέση ή ερώτηση. Οι μαθητές, μετά από κάθε ερώτηση και 
διάλογο, έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν θέση στον διάδρομο. 

Η τεχνική αυτή είναι γρήγορη, διευκολύνει τους μαθητές να διαμορφώσουν 
άποψη και να την εκφράσουν, να συζητήσουν, να ανταλλάξουν απόψεις και να 
διαφωνήσουν χωρίς να εκτεθούν. Είναι κατάλληλη για αφόρμηση, διερεύνηση και 
αξιολόγηση. Χρειάζεται προσοχή στην προετοιμασία των θέσεων ή ερωτήσεων. 
Ανάλογα με το περιεχόμενο, και σε περίπτωση που ο εκπαιδευτικός θέλει να 
προκαλέσει συζήτηση, ετοιμάζει διφορούμενες ή απόλυτες ερωτήσεις (π.χ. «η 
τιμωρία είναι αποδεκτό εκπαιδευτικό μέσον» ή «το να τρώει κάποιος είναι πάντοτε 
καλό»). Ως αξιολόγηση μιας μεθόδου, οι μαθητές ερωτούνται για τις φάσεις της, 
ενώ ως αξιολόγηση θεματικής ενότητας, ερωτούνται για το περιεχόμενό της. 
iv.  «Παγωμένη» εικόνα – Tableau vivant – Still Image    

Ομάδα μαθητών, χρησιμοποιώντας τα σώματά τους, δημιουργούν μια εικόνα 
που αποκρυσταλλώνει μια στιγμή της δράσης ή της ζωής ενός προσώπου, ένα θέμα, 
μια ιδέα, συναισθήματα ή σκέψεις της ομάδας. Η τεχνική δίνει τη δυνατότητα στους 
μαθητές που στήνουν την εικόνα να εστιάσουν στο σημαντικό, ενώ οι υπόλοιποι 
μαθητές ασκούνται στην ανάγνωσή της. Η ακίνητη εικόνα μπορεί να συνδυαστεί με 
μουσική.  

 
v. Παιχνίδια ρόλων 

Υπάρχουν δύο τρόποι εφαρμογής των παιχνιδιών ρόλων. Είτε ο εκπαιδευτικός 
δίνει στους μαθητές ρόλους με την περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών τους 
είτε δίνει μόνο τους τίτλους των ρόλων και η αναζήτηση των χαρακτηριστικών 
αποτελεί το πρώτο μέρος της τεχνικής. Τα παιχνίδια ρόλων μπορούν να 
εφαρμοστούν σε κάθε είδους ιστορία, πραγματική ή φανταστική, στο παρελθόν, το 
παρόν ή στο μέλλον. Οι μαθητές μπαίνουν στους ρόλους που τους ανατίθενται και 
υποθέτουν ανάλογες κινήσεις και συμπεριφορές. Η τεχνική αυτή έχει το 
πλεονέκτημα ότι οι μαθητές αποκτούν τη δυνατότητα να εκφράζονται με ασφάλεια, 
χωρίς να εκθέτουν τον εαυτό τους, αφού καλύπτονται πίσω από τους ρόλους τους.  
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vi. Διαμόρφωση ή χτίσιμο της στάσης του ρόλου 
Ένας μαθητής στέκεται στο κέντρο της τάξης, υποδυόμενος ένα ρόλο 

(αφήγησης, προσωπικής ιστορίας κ.ά.). Οι μαθητές καλούνται να φανταστούν πώς 
θα «στεκόταν» ο ρόλος (π.χ. ένας κυνηγημένος πρόσφυγας), λαμβάνοντας υπόψη 
την κατάσταση στην οποία βρίσκεται και δίνουν οδηγίες στο μοντέλο που 
«παγώνει» στη στάση που του προτείνεται. Η ομάδα αποφασίζει ποια από τις 
προτεινόμενες στάσεις είναι η πιο αντιπροσωπευτική.  
vii.  Συλλογικός ρόλος 

Μια ομάδα υποδύεται έναν ρόλο. Το κάθε μέλος μπορεί να αυτοσχεδιάσει, 
όταν το κρίνει σκόπιμο και χωρίς να υπάρχει απόλυτη συμφωνία μεταξύ των μελών. 
Η τεχνική διευκολύνει τους μαθητές να ανακαλύψουν τις πολλές διαστάσεις ενός 
χαρακτήρα και τη συνθετότητα της συμπεριφοράς. 

viii.  Ρόλος στον τοίχο 
Σε ένα μεγάλο χαρτί σχεδιάζεται το περίγραμμα μιας ανθρώπινης μορφής που 

αναπαριστά ένα πρόσωπο -μιας αφήγησης ή από την καθημερινή ζωή- και 
αναρτάται στον τοίχο. Οι μαθητές καλούνται να γράψουν εντός του περιγράμματος 
σκέψεις ή συναισθήματα του απεικονιζόμενου προσώπου και εκτός σκέψεις και 
συναισθήματα άλλων.  
ix.  Ανακριτική καρέκλα 

Ένας μαθητής κάθεται σε μία καρέκλα υποδυόμενος έναν ρόλο και δέχεται 
ερωτήσεις από τους άλλους μαθητές σχετικά με τις πράξεις, τα κίνητρα, τις 
αντιλήψεις, τις αξίες του κ.ά. Οι ερωτώντες μπορούν επίσης να αναλάβουν κάποιον 
ρόλο. Η τεχνική διευκολύνει τους μαθητές να εμβαθύνουν στη διερεύνηση της 
ανθρώπινης συμπεριφοράς. 
x. Καρέκλα αφήγησης 

Ένας μαθητής κάθεται σε μια καρέκλα στο κέντρο της τάξης και αφηγείται -ως 
ένα συγκεκριμένο ιστορικό πρόσωπο- τα βιώματά του, εκφράζει συναισθήματα, 
εξομολογείται κ.λπ. (π.χ. ως ένας διωκόμενος χριστιανός την εποχή των διωγμών). 
Στη συνέχεια γυρνάει την καρέκλα από την άλλη μεριά και αφηγείται ως ένα 
«αντίθετο» πρόσωπο (π.χ. ως ένας διώκτης).  
xi. Κύκλος της συνείδησης 

Οι μαθητές χωρίζονται σε δύο ομάδες και σχηματίζουν δύο ομόκεντρους 
κύκλους. Ο εσωτερικός κύκλος είναι ένα πρόσωπο που βρίσκεται σε δίλημμα, π.χ. ο 
άσωτος υιός. Ο εξωτερικός εκφράζει τις «φωνές της συνείδησης», τις οποίες και 
ακούν όσοι στέκονται στον εσωτερικό κύκλο. Οι μαθητές του εξωτερικού κύκλου 
μιλούν ο ένας μετά τον άλλον και στη συνέχεια ταυτόχρονα. Στη συνέχεια, οι δύο 
ομάδες αλλάζουν θέση και η διαδικασία επαναλαμβάνεται. Η τεχνική δημιουργεί 


