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ΑΡΟΦΑΣΘ

ΘΕΜΑ: Ζγκριςθ Προγραμμάτων πουδών Πρωτοβάκμιασ & Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
για τθν Πιλοτικι τουσ Εφαρμογι του διδακτικοφ αντικειμζνου Θρθςκευτικά.

Ζχοντασ υπόψθ:
1. Τισ διατάξεισ του εδαφ. β τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 1 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ Αϋ 167).
2. Τισ διατάξεισ του εδαφ. α τθσ παραγράφου 9 του άρκρου 3, του εδαφ. ε τθσ παραγράφου
11 του άρκρου 4, του εδαφ. γ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 5 και του εδαφ. γ τθσ
παραγράφου 2 του άρκρου 24 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ Αϋ 167), όπωσ τροποποιικθκαν και
ιςχφουν με τισ διατάξεισ 1 και 2 του άρκρου 7 του Ν. 2525/97 (ΦΕΚ Αϋ188) “Ενιαίο Λφκειο,
πρόςβαςθ των αποφοίτων ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ, αξιολόγθςθ του εκπαιδευτικοφ
ζργου και άλλεσ διατάξεισ”.
3. Τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 33 του άρκρου 20 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Αϋ 118).
4. Τισ διατάξεισ του άρκρου 90 του κϊδικα Νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα
Κυβερνθτικά όργανα που κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο του Ρ.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Αϋ 98).
5. Τθν περίπτωςθ β, τθσ παραγράφου 7, του άρκρου 13, του Ρ.Δ. 201/98 (ΦΕΚ 161, Τ. Αϋ)
«Οργάνωςθ και λειτουργία δθμοτικϊν ςχολείων».
6. Τθν 1120/H/7-1-2010 (ΦΕΚ Β1) κοινι Απόφαςθ του Ρρωκυπουργοφ και τθσ Υπουργοφ
Ραιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Κρθςκευμάτων με κζμα: «Κακοριςμόσ αρμοδιοτιτων των
Υφυπουργϊν του Υπουργείου Ραιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Κρθςκευμάτων».
7. Τθν ειςιγθςθ του Ραιδαγωγικοφ Λνςτιτοφτου, όπωσ αυτι διατυπϊκθκε με τθν αρικμ.
22/2011πράξθ του Συντονιςτικοφ Συμβουλίου του Ραιδαγωγικοφ Λνςτιτοφτου.
8. Τθν με αρικμ. 11279/28-7-2010 Απόφαςθ Ζνταξθσ τθσ Ρράξθσ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΛΟ (Σχολείο 21ου
αιϊνα) – Νζο πρόγραμμα ςπουδϊν» ςτουσ Άξονεσ Ρροτεραιότθτασ 1,2,3, -Οριηόντια
Ρράξθ».
9. Τθ με αρικμ. 14647/30-09-2010 Σφμφωνθ Γνϊμθ ΕΥΔ για το ςχζδιο «Απόφαςθσ Υλοποίθςθσ
με ίδια μζςα του Ρ.Λ. για το Υποζργο 1 τθσ Ρράξθσ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΛΟ (Σχολείο 21ου αιϊνα) –
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Νζο πρόγραμμα ςπουδϊν» ςτουσ Άξονεσ Ρροτεραιότθτασ 1,2,3, -Οριηόντια Ρράξθ», με
κωδικό MIS 295450.
10. Το γεγονόσ ότι δεν ζχει εκδοκεί Υπουργικι Απόφαςθ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 33 του
άρκρου 20 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Αϋ 118).
11.Tο γεγονόσ ότι από τθν απόφαςθ αυτι δεν προκαλείται δαπάνθ ςε βάροσ του κρατικοφ
προχπολογιςμοφ.

Αποφαςίηουμε

Κακορίηουμε τα παρακάτω προγράμματα ςπουδϊν Ρρωτοβάκμιασ & Δευτεροβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ (Δθμοτικό και Γυμνάςιο) του διδακτικοφ αντικειμζνου Θρθςκευτικά ωσ εξισ:
Διδακτικό αντικείμενο: Θρθςκευτικά
Πρόγραμμα ςπουδών Δθμοτικοφ
Γ΄ ΔΘΜΟΣΙΚΟΤ:
Ανακαλφπτουμε
εικόνεσ,
πρόςωπα και
ιςτορίεσ

Δ΄ ΔΘΜΟΣΙΚΟΤ:
Ανακαλφπτουμε
εικόνεσ,
πρόςωπα και
ιςτορίεσ

(56 ϊρεσ)

(56 ϊρεσ)

1. Ηοφμε μαηί
(4 δίωρα)
2. Κυριακι: Μια
ςθμαντικι
θμζρα τθσ
εβδομάδασ (4
δίωρα)
3. Θ χαρά τθσ
γιορτισ. Τα
Χριςτοφγεννα
(4 δίωρα)
4. Τα παιδιά είναι
χαρά (3 δίωρα)
5. Ροιοσ είναι ο
Λθςοφσ Χριςτόσ;
(4 δίωρα)
6. Γιορτάηοντασ το
Ράςχα
(4

1. Πταν οι
άνκρωποι
προςεφχονται (3
δίωρα)
2. Θ Μθτζρα του
Χριςτοφ
(3
δίωρα)
3. Σπουδαία
«παιδιά»
(3 δίωρα)
4. Πλοι ίςοι, όλοι
διαφορετικοί (5
δίωρα)
5. Λεροί τόποι και
ιερζσ πορείεσ (5
δίωρα)
6. Οι Ρροφιτεσ τθσ
Βίβλου
(4

Ε΄ ΔΘΜΟΣΙΚΟΤ:
Ανακαλφπτουμε
κείμενα, μνθμεία,
τόπουσ και γεγονότα

Σ΄ ΔΘΜΟΣΙΚΟΤ:
Ανακαλφπτουμε
κείμενα, μνθμεία,
τόπουσ και γεγονότα

(58 ϊρεσ)

(58 ϊρεσ)

1. Μακθτζσ και
δάςκαλοι
(5 δίωρα)
2. Για να ηοφμε
καλφτερα μαηί:
Συμπόρευςθ με
όρια και κανόνεσ
(4 δίωρα)
3. Ρροχωράμε
αλλάηοντασ
(4 δίωρα)
4. Θ Εκκλθςία του
Χριςτοφ
(5 δίωρα)
5. Αποςτολζσ για
τθν «καλι
είδθςθ»
(6
δίωρα)

1. Οι πρϊτοι
Χριςτιανοί:
Δυςκολίεσ και
περιπζτειεσ
(3
δίωρα)
2. Διωγμοί και
εξάπλωςθ του
Χριςτιανιςμοφ.
Ρρόςωπα και
μαρτυρίεσ
(3
δίωρα)
3. Άγιοι άνκρωποι
(4 δίωρα)
4. Από τουσ
Χριςτιανοφσ τθσ
χϊρασ μασ ςτουσ
Χριςτιανοφσ του
κόςμου
(5
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δίωρα)
7. Ο κόςμοσ μασ,
ζνα ςτολίδι
(5 δίωρα)

δίωρα)
7. Λερά βιβλία
δίωρα)

(5

6. Ανακαλφπτοντασ
τα κείμενα τθσ
Καινισ Διακικθσ
(5 δίωρα)

δίωρα)
5. Κρθςκείεσ ςτθ
χϊρα μασ
(5
δίωρα)
6. Μνθμεία και
τόποι λατρείασ:
Αποτυπϊςεισ τθσ
πίςτθσ
(5
δίωρα)
7. Ρϊσ ζφταςε θ
Αγία Γραφι ζωσ
εμάσ;
(4
δίωρα)

ΚΤΚΛΟ Γ΄ & Δ΄ τάξθσ:
Ανακαλφπτουμε εικόνεσ, πρόςωπα και ιςτορίεσ
Βαςικόσ ςκοπόσ του Αϋ κφκλου: θ ειςαγωγι των μακθτϊν ςε μια πρϊτθ γνωριμία και
εξοικείωςθ με τον κόςμο τθσ κρθςκείασ, κυρίωσ του Χριςτιανιςμοφ, ϊςτε να προςεγγίςουν
τόςο τθν εξωτερικι-ςυμβολικι ζκφραςι του όςο και τθν εςωτερικι και ιδιαίτερθ ποιότθτα
τθσ λειτουργίασ του. Οι κεματικζσ ενότθτεσ οργανϊνονται πάνω ςε ςταδιακά διευρυνόμενθ
επαλλθλία, από τθν Ορκόδοξθ παράδοςθ ςτθν ευρφτερθ Χριςτιανικι, κακϊσ και ςτισ δφο
μονοκεϊςτικζσ-αβρααμικζσ παραδόςεισ, τον Λουδαϊςμό, το Λςλάμ και άλλεσ κρθςκείεσ του
κόςμου. Επιπλζον, τα ηθτιματα ςυνδζονται με τισ εμπειρίεσ των μακθτϊν από τθ ςχολικι
και οικογενειακι ηωι.

Γ΄ ΔΘΜΟΣΙΚΟΤ
Γενικοί ςτόχοι τάξθσ
Οι μακθτζσ:
1. να γνωρίςουν βιβλικζσ αφθγιςεισ και κρθςκευτικζσ ιςτορίεσ και να τισ
αναπλαιςιϊςουν ςυνδζοντάσ τεσ με τισ εμπειρίεσ τουσ
2. να εξοικειωκοφν με ςφμβολα, εικόνεσ, γιορτζσ, τελετουργίεσ, και ζκιμα τθσ
Ορκόδοξθσ χριςτιανικισ παράδοςθσ
3. να γνωρίςουν ςφμβολα, εικόνεσ, γιορτζσ, τελετουργίεσ και ζκιμα άλλων κρθςκειϊν,
κακϊσ και τθ ςθμαςία τουσ ςτθ ηωι των ανκρϊπων
4. να αντιλθφκοφν τθν φπαρξθ διαφορετικϊν μορφϊν κρθςκευτικισ ζκφραςθσ (ςτθν
τάξθ, ςτο ςχολείο, ςτθ γειτονιά, ςτθν πόλθ, ςτθ χϊρα, ςτον κόςμο) και να μάκουν
να επικοινωνοφν με το διαφορετικό
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5. να αναπτφξουν ικανότθτεσ εφρεςθσ και παρουςίαςθσ πλθροφοριϊν, διαλόγου,
ςυνεργαςίασ και δθμιουργικισ ζκφραςθσ

1. Ηοφμε μαηί (4 δίωρα)
Προςδοκώμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα
Οι μακθτζσ
μποροφν να:
ςυναιςκάνονται
τθ ςθμαςία των
ςχζςεων και
του
μοιράςματοσ
αναγνωρίηουν
ςτισ βιβλικζσ
διθγιςεισ τισ
διαςτάςεισ των
ανκρϊπινων
ςχζςεων και
εκφράηουν
προςωπικζσ
ςκζψεισ,
κρίςεισ και
ςυναιςκιματα
αναγνωρίηουν
τον Κεό των
Χριςτιανϊν ωσ
πρόςωπο τθσ
ζμπρακτθσ και
χωρίσ διάκριςθ
αγάπθσ
αφθγοφνται τισ
διθγιςεισ των
βιβλικϊν
κειμζνων

Βαςικά κζματα

i. Οι άλλοι κι εγϊ
(ςυγγενείσ,
φίλοι,
ςυμμακθτζσ,
ομάδεσ
ςυνομθλίκων)
ii. Κρίςεισ και
προβλιματα
iii. Συγνϊμθ,
φροντίδα και
αγάπθ
iv. Από τθν ΡΔ:
Θςαφ – Λακϊβ
(Γεν 25, 19-34.
27, 1-42. 33,
1-12)
Ο Λωςιφ και
τα αδζλφια
του (Γεν 37, 1
– 45, 38)
Δαβίδ και
Σαοφλ (Αϋ
Βας, 16, 1423. 18, 6-16)
Δαβίδ και
Λωνάκαν (Αϋ
Βας 17, 55-18,
4. 20, 1-23, Βϋ
Βας 1, 17-27)
v. Από τθν ΚΔ:
Καλόσ
ποιμζνασ (Λω
7, 11, Λκ 15, 36)
Σπλαχνικόσ
πατζρασ (Λκ
15, 11-32)

Δραςτθριότθτεσ

Ραιχνίδι γνωριμίασ: Οι μακθτζσ
ςε κφκλο. Μια μπάλα πθγαίνει
από τον ζναν ςτον άλλον. Μόλισ
τθν πιάνει ςτα χζρια του λζει το
όνομά του και τθν πετάει ςε
κάποιον άλλον που κάνει το
ίδιο. Στόχοσ: Για να γίνουμε
ομάδα χρειάηεται να
γνωρίςουμε ο ζνασ τον άλλον
(Το παιχνίδι μπορεί να γίνει και
με χρϊματα ροφχων,
χαρακτθριςτικά που δείχνουν
πωσ ανικουμε ςε ομάδεσ)
Οι μακθτζσ ηωγραφίηουν τθν
οικογζνειά τουσ και δείχνουν τθ
ηωγραφιά τουσ ςτθν τάξθ. Στθ
ςυνζχεια δθμιουργοφν μια
κοινι ηωγραφιά ςε ζνα μεγάλο
χαρτόνι ςτον τοίχο με κζμα «θ
παρζα τθσ τάξθσ μασ». Στόχοσ:
Συνειδθτοποίθςθ του
«ανοίγματοσ» από τθν
οικογζνεια ςτο ςχολείο.
(Ραραλλαγι: Οι μακθτζσ
ηωγραφίηουν απαντϊντασ ςε
ερωτιςεισ όπωσ «κάτι που μου
αρζςει να κάνω», «κάτι που με
κάνει ευτυχιςμζνο», «κάτι που
με ςτενοχωρεί», «κάτι που μου
φαίνεται ενδιαφζρον» κλπ.,
αποςκοπϊντασ ςτθ διερεφνθςθ
κοινϊν ςτόχων που μασ
ενϊνουν)
Δραςτθριότθτα ςε κφκλο:
Κακιςμζνοι ςε κφκλο
ενκαρρφνονται να ςυνεχίςουν
κάποιεσ φράςεισ-δθλϊςεισ (λ.χ.
«κάποτε ιμουν λυπθμζνοσ
όταν…», «κάτι που με ανθςυχεί

Εκπαιδευτικό
υλικό
Από εγχειρίδια
ΟΕΔΒ
- Γϋ Δθμοτικοφ
(1992), δ.ε.
35, 36, 37, 39
- Γϋ Δθμοτικοφ
(2006), δ.ε.
28, 29 30, 31,
32
- Δϋ Δθμοτικοφ
(1993), δ.ε.
1, 2, 30
- Δϋ Δθμοτικοφ
(2006), δ.ε.
1, 3, 4, 25
- Εϋ Δθμοτικοφ
(1995), δ.ε. 1
- Εϋ Δθμοτικοφ
(2006), δ.ε.
1.1
- Αϋ Γυμναςίου
(2006), ςελ.
35, 39, 76
Λογιςμικό
«Ηϊντασ ςτθν
Εκκλθςία»:
Οι παραβολζσ
του Χριςτοφ
Εκπαιδευτικό
λογιςμικό
Γυμναςίου
ΥΡΔΜΚ/ΡΛ:
Καινι Διακικθ:
Θ διδαςκαλία
του Ιθςοφ
(Εκκλθςία,
Μουςείο,
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είναι…», «όταν ιμουν
Βιβλιοκικθ)
μικρότεροσ φοβόμουν…»,
«νιϊκω κυμό όταν…»). Στόχοσ:
Να εκφράςουν και να
αποδεχτοφν τα ςυναιςκιματά
τουσ και να αιςκανκοφν ότι
μποροφν να τα χειρίηονται. Στθ
ςυνζχεια ςυηθτοφν ςε ομάδεσ
των 4 για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ
κάκε ανθςυχίασ
Βρίςκουν λζξεισ-κλειδιά από τισ
αφθγιςεισ (π.χ. ηιλια, κυμόσ,
εκδίκθςθ ι ςυγχϊρεςθ). Ο
δάςκαλοσ τισ γράφει ςτον
πίνακα και μετά τισ βάηουν ςε
ςυννεφάκια (άςπρα και μαφρα).
Ρόςο όλα αυτά μποροφμε να τα
αναγνωρίςουμε ςτισ ςχζςεισ
μασ: Συηιτθςθ, ςυμπεράςματα
Μελζτθ περίπτωςθσ: Μετά από
τθν περιγραφι ενόσ ςχολικοφ
καυγά ςυηθτοφν πϊσ οι ίδιοι
νιϊκουν και πϊσ αντιδροφν,
όταν κάποιοσ π.χ. τουσ ζςπρωξε,
τουσ κφμωςε, τουσ κορόιδεψε.
Στόχοσ: Υπάρχουν αντιδράςεισ
με χειρότερεσ ι καλφτερεσ
ςυνζπειεσ. Σφνδεςθ των
ςυμπεραςμάτων με τισ βιβλικζσ
ιςτορίεσ
Θ Αγία Γραφι διθγείται (Godly
Play)
Δουλειά ςτο ςπίτι: Σχεδιάηουν
ςε ςκίτςα τθν παραβολι του
χαμζνου προβάτου
2. Κυριακι: Μια ςθμαντικι θμζρα τθσ εβδομάδασ (4 δίωρα)
Προςδοκώμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα
Οι μακθτζσ
μποροφν να:

Βαςικά κζματα

i. Μια
διαφορετικι
θμζρα: Μζρα
περιγράφουν και
αργίασ ι μζρα
αξιολογοφν τθ
γιορτισ;
ςθμαςία τθσ
ii. Θ Κυριακι των
Κυριακισ ωσ
Χριςτιανϊν:
μιασ ξεχωριςτισ
Στον χριςτιανικό
μζρασ του
ναό (θ καμπάνα,
χρόνου τουσ
ο ναόσ, τα κεριά,

Δραςτθριότθτεσ

Οι μακθτζσ αφθγοφνται
ςε ομάδα: «Τι κάνω κάκε
Κυριακι», γιατί είναι μια
ξεχωριςτι θμζρα γι’
αυτοφσ. Στόχοσ: Μια
πρϊτθ προςζγγιςθ του
«ξεχωριςτοφ» χρόνου
ςτισ κρθςκείεσ
Καταςκευι πόςτερ: Σε
χρωματιςτά

Εκπαιδευτικό
υλικό
Από εγχειρίδια
ΟΕΔΒ
- Γϋ Δθμοτικοφ
(1992), δ.ε. 30,
31
- Γϋ Δθμοτικοφ
(2006), δ.ε. 26
- Δϋ Δθμοτικοφ
(1993), δ.ε. 24
- Δϋ Δθμοτικοφ
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αναγνωρίηουν τισ
οι εικόνεσ, ο
«ειδικζσ» μζρεσ
Σταυρόσ)
του Λςλάμ και
iii. Το Σάββατο των
του Λουδαϊςμοφ
Εβραίων: Στθ
και
ςυναγωγι
ςυνειδθτοποιοφν
(ραββίνοσ, τορά,
τθ ςθμαςία τουσ
κεριά, μενορά,
για τουσ
κιπά, τεφιλίν)
Εβραίουσ και
iv. Θ Ραραςκευι
τουσ
των
Μουςουλμάνουσ
Μουςουλμάνων
αναγνωρίηουν
: Στο τηαμί ι
ςφμβολα και
τζμενοσ
ιεροφσ τόπουσ
(Kοράνιο,
του
μιναρζσ,
Χριςτιανιςμοφ,
μουεηίνθσ,
του Λουδαϊςμοφ
χατίπθσ, ιμάμθσ,
και του Λςλάμ
νίψεισ
προςϊπου,
χεριϊν και
ποδιϊν,
βγάλςιμο
παπουτςιϊν,
μάςμπαχ,
κατεφκυνςθ
προςευχισ,
κιρυγμα)
v. Σφμβολα
κρθςκειϊν του
κόςμου: Ο
ςταυρόσ, ο
ιχκφσ, θ
άμπελοσ, ο
πζλεκυσ, το
άςτρο του
Δαβίδ, θ
Μενορά, θ
θμιςζλθνοσ, το
όνομα του
Αλλάχ, θ
ςβάςτικα
(ΛνδοϊςμόσΤηαϊνιςμόσ), το
γιν και το
γιανγκ, το ωμ, ο
τροχόσ τθσ
διδαςκαλίασ
του Βοφδα
(ντάρμα), ο
λωτόσ, το
ςφμβολο τθσ μθ

τετραγωνάκια κολλοφν
εικόνεσ/ςκίτςα με
ςταυρό, κεράκια,
καντιλι, καμπάνα,
εικόνεσ. Το ίδιο μπορεί
να γίνει και για Λςλάμ και
Λουδαϊςμό
Καταςκευάηουν ναοφσ
από χαρτόνι
Διαμόρφωςθ ενόσ
Κουτιοφ Υλικοφ (ζνα για
κάκε κρθςκεία) όπου κα
βάηουν καταςκευζσ με
ςφμβολα, αντικείμενα
κ.ά.
Επίςκεψθ ςε ναό,
ςυναγωγι ι τζμενοσ
Θμερολόγιο που
ετοιμάηουν για όλο τον
χρόνο. Ομάδεσ μακθτϊν
γράφουν για κάκε μινα
γιορτζσ, επετείουσ, ζκιμα
κ.ά.
Δραςτθριότθτεσ,
αςκιςεισ και τόποι ςτο
διαδίκτυο από το
λογιςμικό ΣΤϋ τάξθσ: α)
Ηϊντασ μαηί με τθν
αλικεια, β) Ετερόδοξοι
και αλλόκρθςκοι

(2006), δ.ε. 21
- Σϋ Δθμοτικοφ
(2006), δ.ε. 32,
33
Κείμενο και
εικόνεσ από το
λογιςμικό ΣΤϋ
τάξθσ:
α) Ηϊντασ μαηί με
τθν αλικεια (μια
ηωγραφιά του
παραδείςου, θ
ενορία μου, θ
ενορία ςου,
γινόμαςτε όλοι
ζνα, θ
Κυριακάτικθ Θεία
Λειτουργία είναι θ
καρδιά τθσ
ενοριακισ μασ
ηωισ, οι
ςυναντιςεισ μετά
τθν Κυριακάτικθ
Λειτουργία), β)
Ετερόδοξοι και
αλλόκρθςκοι
(αλλόκρθςκοι μθ
χριςτιανοί:
Εβραίοι και
Μουςουλμάνοι)
Εκπαιδευτικό
λογιςμικό
Γυμναςίου
ΥΡΔΜΚ/ΡΛ:
Αίκουςα
εκκζςεων
(Πολιτιςτικό
Κζντρο, Ζκκεςθ
λατερευτικϊν
χϊρων από
διάφορεσ
κρθςκείεσ)
Εκπαιδευτικό
λογιςμικό Λυκείου
ΥΡΔΜΚ/ΡΛ:
- Ο λατρευτικόσ
πλοφτοσ τθσ
Εκκλθςίασ
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βίασ (αχίμηα)

- Σο Ιςλάμ
- Όψεισ τθσ
Θρθςκείασ

3. Θ χαρά τθσ γιορτισ. Σα Χριςτοφγεννα (4 δίωρα)
Προςδοκώμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Οι μακθτζσ
i. Χαιρόμαςτε
μποροφν να:
γιορτάηοντασ
μοιράηονται
Γενζκλια: Δίνουμε
ςυναιςκιματα
και παίρνουμε
χαράσ,
δϊρα
ενκουςιαςμοφ
Μζρεσ γιορτισ των
και ςυμμετοχισ
Χριςτιανϊν: Κάκε
ςτθ γιορταςτικι
μζρα ζνασ Άγιοσ, θ
ατμόςφαιρα
χαρά τθσ
των γενεκλίων,
πανιγυρθσ
τθσ ςχολικισ
Τα ελλθνικά
γιορτισ, του
ςχολεία
πανθγυριοφ και
γιορτάηουν: Θ
τθσ γιορτισ των
γιορτι των τριϊν
Χριςτουγζννων
Λεραρχϊν
αναγνωρίηουν ii. Χριςτοφγεννα: Ο
ςτισ βιβλικζσ
νεογζννθτοσ Λθςοφσ,
αφθγιςεισ τθσ
ζνα δϊρο ςτον
Γζννθςθσ του
κόςμο
Χριςτοφ τθν
Από τθν ΚΔ:
ζννοια του
- Θ Γζννθςθ ςτθ
δϊρου και τθσ
φάτνθ τθσ Βθκλεζμ
προςφοράσ
(Λκ 2, 1-20)
ςυναιςκάνονται
- Τα δϊρα του
τθ ςθμαςία τθσ
κόςμου ςτον Λθςοφ
γιορτισ για
(βοςκοί και μάγοι:
τουσ
τα δϊρα του
ανκρϊπουσ ςε
κόςμου ςτον
όλεσ τισ
Λθςοφ) (Μτ 2, 1-12)
κρθςκείεσ του
- Θ φυγι ςτθν
κόςμου
Αίγυπτο (Μτ 2, 13ςυγκρίνουν
23)
τουσ τρόπουσ
Θ γιορτι των
εορταςμοφ των
Χριςτουγζννων και
Χριςτουγζννων
τθσ Ρρωτοχρονιάσ
ςε όλο τον
(φμνοι
κόςμο
Χριςτουγζννων,
ελλθνικά κάλαντα,
κάλαντα και
τραγοφδια από όλο

Δραςτθριότθτεσ

Ρρογραμματίηουμε μια
γιορτι γενεκλίων ενόσ
μακθτι ςτθν τάξθ
Στον πίνακα: «Δϊρα με
αξία / Δϊρα με αγάπθ».
Οι μακθτζσ
διατυπϊνουν τισ ιδζεσ
τουσ που
καταγράφονται ςτον
πίνακα. Στόχοσ θ
επεξεργαςία τθσ ζννοιασ
του «δϊρου» όπωσ
εκφράηεται ςτθν
κακθμερινι ηωι
Λδεοκφελλα για τθ λζξθ
«Χριςτοφγεννα». Στθ
ςυνζχεια οι μακθτζσ
κατθγοριοποιοφν τισ
λζξεισ. Συηθτϊντασ
καταλιγουμε τι
γιορτάηουμε τελικά
Βρίςκουν από το
διαδίκτυο και
παρουςιάηουν ζκιμα και
εικόνεσ από όλο τον
κόςμο
Ομάδεσ μακθτϊν
ετοιμάηουν και
παρουςιάηουν
χριςτουγεννιάτικθ
μουςικι και τραγοφδια
Ομάδεσ μακθτϊν
παρουςιάηουν ι
δραματοποιοφν
χριςτουγεννιάτικα
παραμφκια
Συηιτθςθ ςε ομάδεσ και
παρουςίαςθ ςτθν τάξθ
με κζμα: «Στθ γειτονιά
μου, κα ικελα τα

Εκπαιδευτικό
υλικό
Από εγχειρίδια
ΟΕΔΒ
- Γϋ Δθμοτικοφ
(1992), δ.ε. 22,
23, 24, 29, 32
- Γϋ Δθμοτικοφ
(2006), δ.ε. 19,
20, 25, 27
- Δϋ Δθμοτικοφ
(1993), δ.ε. 42,
43
- Δϋ Δθμοτικοφ
(2006), δ.ε. 35,
36
- Εϋ Δθμοτικοφ
(1995), δ.ε. 48
- Εϋ Δθμοτικοφ
(2006), δ.ε. 6.2
- Σϋ Δθμοτικοφ
(1995), δ.ε. 51
- Σϋ Δθμοτικοφ
(2006), δ.ε.34
- Βϋ Γυμναςίου
(2006), ςελ. 32,
36
Κείμενο και
εικόνεσ από το
λογιςμικό Γϋ-Δϋ
τάξθσ:
Γιορτζσ και
πανθγφρια τθσ
Ορκοδοξίασ. Από
το πρόςκετο
υλικό τθσ ίδιασ
ενότθτασ: Ο
άγιοσ Βαςίλθσ και
θ βαςιλόπιτα
Λογιςμικό
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τον κόςμο, τα
δϊρα του ΑθΒαςίλθ, ζκιμα
(χριςτουγεννιάτικο
δζντρο, καραβάκι,
φαναράκι,
χριςτόψωμο,
βαςιλόπιτα και
εικόνεσ από όλο
τον κόςμο)
Θ Γζννθςθ του
Χριςτοφ ςτο Κοράνι
iii. Γιορτζσ κρθςκειϊν
του κόςμου
οσ Αςανά: Θ αρχι
τθσ χρονιάσ για
τουσ Εβραίουσ
(ςφμβολα: ρόδια,
μζλι, ζνα
καινοφργιο ροφχο)
Το τζλοσ του
Ramadan των
Μουςουλμάνων
Holi: Το τζλοσ του
χειμϊνα και θ αρχι
τθσ άνοιξθσ για
τουσ Λνδουϊςτζσ
(φωτιζσ,
χρωματιςτά νερά,
κόκκινθ ςκόνθ)

Χριςτοφγεννα να
ιταν…» (όψθ,
ατμόςφαιρα, άνκρωποι)
Ραρουςίαςθ μιασ
γιορτισ (με
φωτογραφίεσ ι video)
από ζναν μακθτι άλλθσ
κρθςκείασ
Φτιάχνουν ζνα
θμερολόγιο όπου
βάηουν όςεσ γιορτζσ
επεξεργάςτθκαν (με
ονομαςία, εποχι,
ςφμβολα)
Θ Αγία Γραφι διθγείται
(Godly Play)
Καταςκευι φάτνθσ και
τοποκζτθςθ των
προςϊπων ςφμφωνα με
τθν ορκόδοξθ εικόνα τθσ
Γεννιςεωσ
Ραιχνίδια από το
λογιςμικό Γϋ-Δϋ τάξθσ:
Γιορτζσ και πανθγφρια
τθσ Ορκοδοξίασ (βρεσ το
ςωςτό, ςωςτό/λάκοσ,
βρεσ τθ λζξθ, πάηλ)

«Ηϊντασ ςτθν
Εκκλθςία»:
- Γζννθςθ
(κείμενο, φμνοι,
εικόνεσ,
παιχνίδια)
- Πολιοφχοι Άγιοι,
Προςτάτεσ Άγιοι
Εκπαιδευτικό
λογιςμικό
Γυμναςίου
ΥΡΔΜΚ/ΡΛ:
Καινι Διακικθ:
Οι Απαρχζσ
(Εκκλθςία,
Μουςείο,
Βιβλιοκικθ)
Εκπαιδευτικό
λογιςμικό
Λυκείου
ΥΡΔΜΚ/ΡΛ:
- Ο λατρευτικόσ
πλοφτοσ τθσ
Εκκλθςίασ
- Όψεισ τθσ
Θρθςκείασ

4. Σα παιδιά είναι χαρά (3 δίωρα)
Προςδοκώμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα
Οι μακθτζσ
μποροφν να:

Βαςικά κζματα

i. Θ προςδοκία και θ
χαρά τθσ γζννθςθσ
ενόσ παιδιοφ
αναγνωρίηουν
ii. Το παιδί Λθςοφσ
και εκτιμοφν τα
Από τθν ΚΔ (Λκ 2,
χαρακτθριςτικά
21-52):
τθσ παιδικισ
- Ρεριτομι: Ο
θλικίασ
Λθςοφσ γίνεται
ανακαλφπτουν
γιοσ του Νόμου
και αξιολογοφν
- Υπαπαντι: Ο
τισ μεγάλεσ
Συμεϊν
διαφορζσ ςτθ
υποδζχεται τον
ηωι των παιδιϊν
μικρό Χριςτό
του ςφγχρονου
- Δωδεκάχρονοσ
κόςμου
Λθςοφσ: «Στο

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό
υλικό

Ο κάκε μακθτισ -ςε
ςυνεννόθςθ με τουσ
γονείσ τουδιαμορφϊνει ζνα
μικρό άλμπουμ με
φωτογραφίεσ από
ςτάδια και ςθμαντικζσ
ςτιγμζσ τθσ ηωισ του (ι
για το μικρό αδελφάκι
του). Το φζρνει ςτθν
τάξθ και το μοιράηεται
με τουσ άλλουσ.
Στόχοσ: Θ ανάδειξθ τθσ
χαράσ τθσ οικογζνειασ
που μεγαλϊνει ζνα

Από εγχειρίδια
ΟΕΔΒ
- Γϋ Δθμοτικοφ
(1992), δ.ε. 4, 6,
10, 22
- Γϋ Δθμοτικοφ
(2006), δ.ε. 3, 8,
9, 19
- Δϋ Δθμοτικοφ
(1993), δ.ε. 23,
42.
- Δϋ Δθμοτικοφ
(2006), δ.ε. 20,
22, 35, 37
- Εϋ Δθμοτικοφ
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εκφράηουν
ςυναιςκιματα
και ςκζψεισ για
τθ κζςθ που
δίνει ο Λθςοφσ
ςτα παιδιά

iii.

iv.
v.

vi.

ςπίτι του πατζρα
μου»
Πλα τα παιδιά
αξίηουν αγάπθ και
φροντίδα: «Άφετε
τα παιδία» (Μκ 10,
13-16)
Τα δικαιϊματα
των παιδιϊν
Θ παγκόςμια
γλϊςςα των
παιδιϊν: Ραιχνίδι,
τζχνθ, μουςικι
Τα παιδιά του
κόςμου ςιμερα

παιδί/ά
Σφγκριςθ: Φωτογραφία
τθσ τάξθσ μασ ςτθ
διάρκεια ενόσ
παιχνιδιοφ με
φωτογραφίεσ παιδιϊν
που παίηουν από άλλεσ
θπείρουσ. Τισ
αναρτοφμε ςε stand
και ςυηθτάμε.
Αρχαία παιχνίδια,
παιχνίδια των
παπποφδων μασ.
Λςτορία με εικόνεσ από
Θ/Υ: Βρίςκουν πλικοσ
εικόνων και ςτθ
ςυνζχεια επινοοφν ςε
ομάδεσ ιςτορίεσ για
παιδιά.
Μουςικό εργαςτιριο:
Αφοφ ςυμφωνιςουν
για το κζμα, με
όργανα, κρουςτά και
κινιςεισ (παλαμάκια,
χτυπιματα ποδιϊν,
ςφυρίγματα κ.ά.)
καταλιγουν ςε μια
δικι τουσ ςφνκεςθ.
Ραρουςίαςθ των
δικαιωμάτων του
παιδιοφ από τον
Συνιγορο του Ρολίτθ.
Συηιτθςθ ςε ομάδεσ
για ζνα δικαίωμα και
παρουςίαςθ ςτθν τάξθ
με παντομίμα. Μελζτθ
περίπτωςθσ: Ραιδιά
τθσ Αφρικισ, ι τθσ
Αςίασ.
Αςκιςεισ από το
λογιςμικό τθσ Βϋ
Γυμναςίου (χολείο):
Απαρχζσ
Ραιχνίδια από το
λογιςμικό Γϋ- Δϋ τάξθσ:
Σα δικαιϊματα του
παιδιοφ (βρεσ το
ςωςτό, ςωςτό/λάκοσ,
βρεσ τθ λζξθ, πάηλ)

(2006), δ.ε. 5.3
Κείμενο και
εικόνεσ από το
λογιςμικό Γϋ-Δϋ
τάξθσ:
Σα δικαιϊματα
του παιδιοφ (Ο
Ιθςοφσ ωσ παιδί,
Σα δικαιϊματα
των παιδιϊν.
Μθνφματα για τθν
εποχι μασ). Από
το πρόςκετο υλικό
τθσ ίδιασ ενότθτασ
(Σα δικαιϊματα
του παιδιοφ, Ο
Χριςτόσ και τα
παιδιά, Σο
δικαίωμα του
παιδιοφ ςτθ
μόρφωςθ, Σα
δικαιϊματα του
παιδιοφ και θ
Εκκλθςία, Γζρων
Παΐςιοσ
προςτάτθσ των
παιδιϊν, εικόνεσ)
Λογιςμικό
«Ηϊντασ ςτθν
Εκκλθςία»:
Θ Τπαπαντι
Εκπαιδευτικό
λογιςμικό
Γυμναςίου
ΥΡΔΜΚ/ΡΛ:
Καινι Διακικθ: Οι
Απαρχζσ – θ
Τπαπαντι, θ Φυγι
ςτθν Αίγυπτο
(Εκκλθςία,
Μουςείο,
Βιβλιοκικθ)
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5. Ποιοσ είναι ο Ιθςοφσ Χριςτόσ; (4 δίωρα)
Προςδοκώμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα
Οι μακθτζσ
μποροφν να:
περιγράφουν και
αξιολογοφν τα
προςωπικά
χαρακτθριςτικά
του Λθςοφ μζςα
από αφθγιςεισ
αναγνωρίηουν
τθν προζλευςθ
των ςτοιχείων
για τθ ηωι του
Λθςοφ Χριςτοφ
αρχίηουν να
αντιλαμβάνονται
τισ «αντιφάςεισ»
γφρω από το
πρόςωπο του
Χριςτοφ
αναγνωρίηουν
τισ βιβλικζσ
αφθγιςεισ ςε
ζργα τζχνθσ
(εκκλθςιαςτικά
και κοςμικά)

Βαςικά κζματα

i. Από τθν ΚΔ:
Ιρκε ςτον κόςμο
ςαν ξζνοσ: Φάτνθ,
βοςκοί, Θρϊδθσ,
φυγι ςτθν
Αίγυπτο (Μτ 1,
18-25. 2, 1-15, Λκ
2, 1-20)
Αγαπθμζνοσ
φίλοσ: Λάηαροσ,
Μάρκα, Μαρία
(Λω 11)
Ζνασ δάςκαλοσ
που όλοι
καφμαηαν (Μτ 7,
28-29)
Ο Μεςςίασ που
όλοι
προςδοκοφςαν:
Από το κιρυγμα
ςτθ Ναηαρζτ (Λκ
4, 16-20)
Κοντά ςε όλουσ
χωρίσ διάκριςθ:
Κλιςθ Λευί (Μτ 9,
9-13), Αλείψαςα
(Λω 8, 3-11)
ii. Ηωι ςτθν
Ραλαιςτίνθ ςτα
χρόνια του
Αυγοφςτου
iii. Μπροςτά ςτισ
εικόνεσ του
Δωδεκάορτου

Δραςτθριότθτεσ

Επίςκεψθ ςε ζνα ναό.
Ραρατιρθςθ και
ςυηιτθςθ για το
Δωδεκάορτο
Το δικό μασ
Δωδεκάορτο: Καταςκευι
του πλαιςίου ενόσ
Δωδεκάορτου. Οι
μακθτζσ ςυμφωνοφν
πωσ κα βάηουν ςτθ
διάρκεια τθσ χρονιάσ τισ
δικζσ τουσ ηωγραφιζσ
για το κάκε γεγονόσ ςτθν
κατάλλθλθ κζςθ
Ο δάςκαλοσ
πλαςτικοποιεί 3 ςειρζσ
με τισ εικόνεσ του
Δωδεκαόρτου και μια με
τουσ τίτλουσ των
εικόνων. Οι εικόνεσ
χρθςιμοποιοφνται,
προκειμζνου να
προςεγγίςουν οι
μακθτζσ τισ βιβλικζσ
αφθγιςεισ, μζςα από
τον χωριςμό ομάδων, με
παιχνίδι αντιςτοίχιςθσ,
παράλλθλθ
παρατιρθςθ, παιχνίδια
με ομοιότθτεσ και
διαφορζσ
Τι κα ςιμαινε να είςαι
φίλοσ και μακθτισ του
Λθςοφ: Συηιτθςθ και
παρουςίαςθ ςκθνϊν
από ομάδεσ
Βρίςκουν ςτο διαδίκτυο
και παρουςιάηουν
εικόνεσ του Λθςοφ απ’
όλο τον κόςμο:
Δουλεφοντασ με τζχνθ
(Artful Thinking)
Αναηιτθςθ: Μουςικά
ζργα που γράφτθκαν για
τον Χριςτό (κλαςικι

Εκπαιδευτικό
υλικό

Από εγχειρίδια
ΟΕΔΒ
- Γϋ Δθμοτικοφ
(2006), δ.ε. 30
- Δϋ Δθμοτικοφ
(1993), δ.ε. 12,
13, 42
- Δϋ Δθμοτικοφ
(2006), δ.ε. 6, 8,
9
- Σϋ Δθμοτικοφ
(1995), δ.ε. 2227
- Σϋ Δθμοτικοφ
(2006), δ.ε. 1315
Κείμενο και
εικόνεσ από το
λογιςμικό Γϋ-Δϋ
τάξθσ:
Γιορτζσ και
πανθγφρια τθσ
Ορκοδοξίασ (το
Δωδεκάορτο)
Εκπαιδευτικό
λογιςμικό
Γυμναςίου
ΥΡΔΜΚ/ΡΛ:
Καινι Διακικθ:
Οι Απαρχζσ, θ
διδαςκαλία του
Χριςτοφ,
(Εκκλθςία,
Μουςείο,
Βιβλιοκικθ)
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μουςικι, τραγοφδια)

6. Γιορτάηοντασ το Πάςχα (4 δίωρα)
Προςδοκώμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα
Οι μακθτζσ
μποροφν να:

Βαςικά κζματα

i. Στον δρόμο για το
Ράςχα: Θ
Σαρακοςτι,
μοιράηονται
Σάββατο του
εμπειρίεσ και
Λαηάρου,
ςυναιςκιματα
Κυριακι των
γφρω από τθ
Βαΐων
γιορτι του
ii. Θ Μεγάλθ
Ορκόδοξου
Εβδομάδα:
Ράςχα
Άνοιξθ, εικόνεσ,
ςυγκρίνουν
μυρωδιζσ, ιχοι
τουσ τρόπουσ
iii. Ράςχα: Θ γιορτι
εορταςμοφ
τθσ Αγάπθσ
του Ράςχα ςε
Από τθν ΚΔ:
όλο τον κόςμο
- Το τελευταίο
αναγνωρίηουν
δείπνο με τουσ
τθν αγάπθ ωσ
μακθτζσ (Μτ 26,
βαςικι ιδζα
1-35)
των
- Στον κιπο τθσ
αφθγιςεων
αγωνίασ (Μτ 26,
του Ράκουσ
36-39)
- Θ δίκθ, θ
καταδίκθ και τα
πάκθ του
Χριςτοφ (Λω 18,
12-24, Μτ 27,1.
11-31)
- Θ Σταφρωςθ (Μτ
27, 27-66)
- Θ Ανάςταςθ (Λκ
24, 1-8)
i. Ραςχαλινά ζκιμα
τθσ Ελλάδασ
(Επιτάφιοσ,
ςτεφάνια
λουλουδιϊν,
κόκκινα αυγά,
κουλοφρεσ,
λαμπάδεσ)
ii. Ορκόδοξθ

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Καταςκευι τθσ Κυρα
Σαρακοςτισ (βλ. εκπ/κό
φάκελο Μπενάκθ)
Λδεοκφελλα για τθ λζξθ
ΡΑΣΧΑ. Στθ ςυνζχεια οι
μακθτζσ
κατθγοριοποιοφν τισ
λζξεισ. Συηθτϊντασ
καταλιγουμε τι
γιορτάηουμε τελικά
Το Ράςχα ςε όλο τον
κόςμο: Βρίςκουν ςτο
διαδίκτυο και
παρουςιάηουν ζκιμα και
εικόνεσ από όλο τον
κόςμο
Ζκιμα και παραδόςεισ
ςτθ χϊρα μασ. Μοιρολόι
τθσ Ραναγίασ, τοπικζσ
παραλλαγζσ του
μεςαιωνικοφ άςματοσ
Το «Ράςχα» τθσ φφςθσ.
Από τον χειμϊνα ςτθν
άνοιξθ: Ηωγραφικι,
καταςκευζσ, κολλάη με
λουλοφδια
Σκαρϊνουν ζνα
θμερολόγιο τθσ Μ.
Εβδομάδασ (βλ. Εκπ/κό
φάκελο Μπενάκθ)
Χριςτοφγεννα και
Ράςχα: Συγκρίνοντασ τισ
δυο μεγάλεσ γιορτζσ
(ατμόςφαιρα,
ςτολιςμόσ, ςυνικειεσ,
προτάςεισ)
Οι τόποι των Ρακϊν του
Λθςοφ: Τότε και τϊρα
(προβολι από τον
δάςκαλο, κεματικι

Από εγχειρίδια
ΟΕΔΒ
- Γϋ Δθμοτικοφ
(1992), δ.ε. 40-48
- Γϋ Δθμοτικοφ
(2006), δ.ε. 35-40
- Δϋ Δθμοτικοφ
(1993), δ.ε. 46, 47
- Δϋ Δθμοτικοφ
(2006), δ.ε. 37, 38
Κείμενο και εικόνεσ
από το λογιςμικό
ΣΤϋ τάξθσ:
Σα πάκθ και θ
Ανάςταςθ του
Χριςτοφ (Μεγάλθ
αρακοςτι, Μεγάλθ
Εβδομάδα,
Κυριακι του Πάςχα,
Σα ζκιμα του
Πάςχα)
Κείμενο και εικόνεσ
από το λογιςμικό
Γϋ-Δϋ τάξθσ: Γιορτζσ
και πανθγφρια τθσ
Ορκοδοξίασ. Από το
πρόςκετο υλικό τθσ
ίδιασ ενότθτασ
(παςχαλινά λόγια
του αγίου Ιωάννθ
του Χρυςοςτόμου,
«Χριςτόσ Ανζςτθ»
ςτο Πεκίνο, το
βάψιμο των αυγϊν)
Λογιςμικό «Ηϊντασ
ςτθν Εκκλθςία»:
Θ ανάςταςθ του
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υμνογραφία,
εικόνεσ και
μουςικι για το
Ράκοσ και τθν
Ανάςταςθ από
όλον τον κόςμο
iii. Το Ράςχα των
Εβραίων (ζκιμα,
το τραπζηι του
Ρεςάχ)

ςυηιτθςθ)
Κλαςικι μουςικι για τα
Ράκθ: Ακοφν το κομμάτι,
εκφράηουν
ςυναιςκιματα,
ηωγραφίηουν με
χρϊματα, βάηουν τίτλο.
Τζλοσ, ο δάςκαλοσ
αποκαλφπτει τον τίτλο
του κομματιοφ. Σφγκριςθ
με τουσ δικοφσ τουσ
τίτλουσ
Βάφουμε αυγά,
ετοιμάηουμε τςουρζκια
και δϊρα για
ανιμπορουσ ςυμπολίτεσ
μασ
Γιορτάηουμε μαηί:
Ραρουςίαςθ του «Ο
Φίλοσ μου ο Ααρϊν»
Αςκιςεισ και τόποι ςτο
διαδίκτυο από το
λογιςμικό ΣΤϋ τάξθσ: Σα
Πάκθ και θ Ανάςταςθ
του Χριςτοφ
Αςκιςεισ από το
λογιςμικό τθσ Βϋ
Γυμναςίου (χολείο): Σο
Πάκοσ και θ Ανάςταςθ
του Χριςτοφ

Λαηάρου
(ξυλόγλυπτοπαιχνίδι)
Σα Πάκθ και θ
Ανάςταςθ - Ο
κφκλοσ τθσ
Μεγάλθσ
Εβδομάδασ (βίντεο,
φμνοι, εικόνεσ,
παιχνίδια)
Εκπαιδευτικό
λογιςμικό
Γυμναςίου
ΥΡΔΜΚ/ΡΛ:
Καινι Διακικθ: Σο
Πάκοσ και θ
Ανάςταςθ του
Χριςτοφ (Εκκλθςία,
Μουςείο,
Βιβλιοκικθ)
Εκπαιδευτικόσ
φάκελοσ:
«Ζκιμα του
Πάςχα», Μουςείο
Μπενάκθ, 2003

7. O κόςμοσ μασ, ζνα ςτολίδι (5 δίωρα)
Προςδοκώμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα
Οι μακθτζσ
μποροφν να:
ςυναιςκάνονται
και
περιγράφουν
τθν ομορφιά και
τθ ςτενι τουσ
ςχζςθ με τθ
φφςθ
εκφράηουν τισ
ιδζεσ και τουσ
προβλθματιςμο
φσ τουσ γφρω

Βαςικά κζματα

i. Κόςμοσ
ςθμαίνει
ςτολίδι.
Εξερευνϊντασ
τα καφματα
γφρω μασ:
Ηϊα, πουλιά,
λουλοφδια,
δζντρα,
κάλαςςα,
βουνά, ποτάμια
Ο κφκλοσ τθσ
ηωισ (από τθ

Δραςτθριότθτεσ

Οι μακθτζσ
καταςκευάηουν ζναν
«κιπο» με χρωματιςτά
χαρτιά και υλικά
(λουλοφδια, φυτά,
δζντρα…)
Αφοφ ζχουν βρει από το
διαδίκτυο είδθ προσ
εξαφάνιςθ, φτιάχνουν μια
«κιβωτό»: Τι χρειάηεται να
ςϊςουμε ςιμερα;
Σχζδιο δράςθσ: Τα παιδιά
ςυηθτοφν τι κα μποροφςαν

Εκπαιδευτικό
υλικό
Από εγχειρίδια
ΟΕΔΒ
- Γϋ Δθμοτικοφ
(1992), δ.ε. 7,
8, 9, 13, 17
- Γϋ Δθμοτικοφ
(2006), δ.ε. 5, 6,
7, 10, 15
- Εϋ Δθμοτικοφ
(1995), δ.ε. 40,
41.
- Εϋ Δθμοτικοφ
(2006), δ.ε. 5.1
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από τθ ςχζςθ
των ςφγχρονων
ανκρϊπων με
τθν κτίςθ
ανακαλφπτουν
και αξιολογοφν
τθ ςτάςθ
προςϊπων από
όλεσ τισ
κρθςκείεσ προσ
τθ φφςθ
αναγνωρίηουν
ςτοιχεία τθσ
φφςθσ ςτθ
λατρεία του
Χριςτιανιςμοφ
και άλλων
κρθςκειϊν
προτείνουν και
οργανϊνουν
οικολογικζσ
δράςεισ

ii.

iii.

iv.

v.

vi.

ςφλλθψθ ςτθ
γζννθςθ)
Οι αλλαγζσ των
εποχϊν ςε όλο
τον κόςμο
Ο κόςμοσ:
Αγάπθ για το
κοινό μασ ςπίτι
Θ φροντίδα για
το ςπίτι μασ, τον
κόςμο μασ, το
ςτολίδι μασ
Κρθςκευτικά
ςτολίδια του
κόςμου (ναοί,
προςκυνιματα)
Θ φφςθ ςτθ
λατρεία των
κρθςκειϊν
(νερό, φυτά,
γιορτζσ,
αγιαςμόσ του
φδατοσ, ευλογία
των καρπϊν
κλπ.)
Πλα τα
πλάςματα αξίηει
να ςωκοφν
Από τθν ΡΔ:
- Κιβωτόσ του
Νϊε (Γεν 7)
- Ψαλμοί 19, 27. 104, 1-35.
147, 1-20. 148,
1-14
Αφθγιςεισ και
ιςτορίεσ: Άγ.
Φραγκίςκοσ τθσ
Αςίηθσ, ιςτορίεσ
από το
Λαυςαϊκόν

άμεςα να κάνουν για να
βελτιϊςουν το περιβάλλον
τουσ (π.χ. τα αδζςποτα τθσ
γειτονιάσ, τισ γλάςτρεσ τθσ
τάξθσ, ζνα δζντρο τθσ
αυλισ του ςχολείου)
Ξαναφτιάχνω (το ςχολείο
μου, τθ γειτονιά μου, τθ
χϊρα μου, τον κόςμο).
Δραςτθριότθτα ςε ομάδεσ:
Σχζδια, καταςκευζσ,
μουςικι
Αναηιτθςθ ςτο διαδίκτυο
για εικόνεσ κρθςκευτικϊν
τόπων από όλο τον κόςμο
Σε επιλεγμζνεσ εικόνεσ
από μεγάλα και μικρά
προςκυνιματα, τα παιδιά
ςυηθτοφν για ομοιότθτεσ
και διαφορζσ
Επίςκεψθ ςε κοντινό
ξωκλιςι, μελζτθ τθσ
χριςθσ του χϊρου με
άξονα τον ςεβαςμό ςτο
περιβάλλον
Ραιχνίδι ρόλων ι
ηωγραφικι με ςκίτςα
πάνω ςτισ ιςτορίεσ για
κρθςκευτικά πρόςωπα και
τθ φφςθ
Ηωγραφίηουμε τραγοφδια:
Ακοφγεται ι οι μακθτζσ
τραγουδοφν ζνα τραγοφδι
π.χ. για τθν ομορφιά τθσ
φφςθσ. Σε ομάδεσ
ηωγραφίηουν ςε πλακάτ
όςα τουσ άγγιξαν.
Γράφουν ζνα δικό τουσ
κείμενο
Σε ομάδεσ δθμιουργοφν
πλακάτ με ςυνκιματα για
τθ διάςωςθ τθσ φφςθσ.
Ραιχνίδια από το
λογιςμικό Γϋ-Δϋ τάξθσ: Θ
κιβωτόσ του Νϊε (βρεσ το
ςωςτό, ςωςτό/λάκοσ,
βρεσ τθ λζξθ, πάηλ)
Αςκιςεισ και τόποι ςτο
διαδίκτυο από το
λογιςμικό Εϋ τάξθσ:
Αγϊνεσ για ζναν κόςμο

Κείμενα και
εικόνεσ από το
λογιςμικό Γϋ-Δϋ
τάξθσ:
- Θ κιβωτόσ του
Νϊε
- Από το
πρόςκετο υλικό
τθσ ίδιασ
ενότθτασ:
Απειλοφμενα
είδθ ηϊων ςτθν
Ελλάδα, Εκνικά
προςτατευόμεν
εσ περιοχζσ, Θ
ευκφνθ του
ανκρϊπου
απζναντι ςτο
περιβάλλον,
Οικολογικζσ
οργανϊςεισ
Κείμενο και
εικόνεσ από το
λογιςμικό Εϋ
τάξθσ:
Αγϊνεσ για ζναν
κόςμο
ανκρωπινότερο
(οικοκεολογία –
μόλυνςθ
περιβάλλοντοσ,
κίνδυνοσ
εξαφάνιςθσ ηϊων
και φυτϊν)
Εκπαιδευτικό
λογιςμικό
Γυμναςίου
ΥΡΔΜΚ/ΡΛ:
Παλαιά Διακικθ:
O Νϊε και ο
Κατακλυςμόσ
(Εκκλθςία,
Μουςείο,
Βιβλιοκικθ)
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ανκρωπινότερο
Αςκιςεισ από το λογιςμικό
τθσ Αϋ Γυμναςίου
(Σχολείο): Δθμιουργία
Δικτφωςθ με ςχολεία
άλλων περιοχϊν και
ανταλλαγι δεδομζνων
(εικόνων, φωτογραφιϊν
κλπ) με ςτόχο τθ γνωριμία
με περιοχζσ ιδιαιτζρου
φυςικοφ κάλλουσ που
χριηουν προςταςίασ
Δ΄ ΔΘΜΟΣΙΚΟΤ
Γενικοί ςτόχοι τάξθσ
Οι μακθτζσ:
1. να γνωρίςουν βιβλικζσ αφθγιςεισ και κρθςκευτικζσ ιςτορίεσ, τισ οποίεσ να
ςυνδζςουν με τισ προςωπικζσ τουσ εμπειρίεσ και βιϊματα
2. να προςεγγίςουν ςε ζνα πρϊτο επίπεδο βαςικά κζματα του Χριςτιανιςμοφ και
άλλων κρθςκειϊν (προςευχι, ιεροί τόποι και προςκυνιματα, λατρεία, θκικι
ςτάςθ) και να ςυνειδθτοποιιςουν τθ ςθμαςία τουσ για τθ ηωι των ανκρϊπων
3. να διερευνιςουν τθ ςτενι ςχζςθ τθσ κρθςκείασ με τον χϊρο και τον χρόνο
4. να ανακαλφψουν τθ ςθμαςία των ιερϊν γραφϊν για τον Χριςτιανιςμό αλλά και
για άλλεσ κρθςκείεσ
5. να αναπτφξουν ικανότθτεσ εφρεςθσ και παρουςίαςθσ πλθροφοριϊν, διαλόγου,
ςυνεργαςίασ και δθμιουργικισ ζκφραςθσ
6. να διαμορφϊςουν ςτάςεισ ςεβαςμοφ τθσ κρθςκευτικισ και πολιτιςτικισ
ετερότθτασ
1. Όταν οι άνκρωποι προςεφχονται (3 δίωρα)
Προςδοκώμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα
Οι μακθτζσ
μποροφν να:
διατυπϊνουν
ερωτιματα και
εκφράηουν ιδζεσ
γφρω από τον

Βαςικά κζματα

Θ πρωινι
προςευχι ςτο
ςχολείο, ο
Αγιαςμόσ ςτο
ςχολείο
ii. Εικόνεσ
προςευχισ από
i.

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Λδεοκφελλα με τθ
φράςθ «Ρροςευχι
ςτο ςχολείο»
Αφοφ δοφμε τισ
εικόνεσ από όλο τον
κόςμο, ςυηθτάμε το
ποιοι, πότε και ποφ·

Από εγχειρίδια ΟΕΔΒ
- Γϋ Δθμοτικοφ
(1992), δ.ε. 1, 5, 11
- Γϋ Δθμοτικοφ
(2006), δ.ε. 1, 3, 4,
9
- Σϋ Δθμοτικοφ
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ρόλο τθσ
όλο τον κόςμο:
προςευχισ ςτθ
Ροιοι άνκρωποι,
ηωι τθ δικι τουσ
πότε, ποφ και
και των γφρω
γιατί
τουσ
προςεφχονται;
αξιολογοφν τον iii. Από τθν ΡΔ και
ρόλο τθσ
τθν ΚΔ:
προςευχισ ςτα
Στο καμίνι τθσ
πρόςωπα των
φωτιάσ: Τρεισ
βιβλικϊν
Ραίδεσ εν
κειμζνων που
καμίνω (Δν 3, 1επεξεργάηονται
23, 51-90. 3, 2433)
αντιλαμβάνοντα
Ρροςευχι του
ι τθ κζςθ τθσ
Μιχαία (Μιχ 7,
προςευχισ ςτισ
14-20)
άλλεσ
Ρροςευχι του
κρθςκευτικζσ
Εηεκία (Θς 38,
παραδόςεισ
10-20)
επιςθμαίνουν
Ψαλμοί 135,
τθν οικουμενικι
136, 141, 148,
διάςταςθ τθσ
149, 150
προςευχισ
Ο Λθςοφσ
αναγνωρίηουν
προςευχόμενοσ
τον ρόλο τθσ
(Μκ 1, 35, Λκ, 5,
προςευχισ ςτθ
15-16. 6, 12)
ηωι του Χριςτοφ
Δυο άνκρωποι
προςεφχονται
(Λκ 18, 10-14):
Τελϊνθσ και
Φαριςαίοσ
Ηθτάτε και κα
ςασ δοκεί (Μτ
7, 7-11)
Κυριακι
Ρροςευχι (Λκ
11, 1, Μτ 6, 913)
iv. Ρροςευχζσ από
όλο τον κόςμο
Ρϊσ
προςεφχονται
οι
Μουςουλμάνοι
Ρροςευχζσ των
Εβραίων - Σεμά
v. Ραγκόςμιοι
τόποι προςευχισ

ζτςι ευκολότερα
μεταβαίνουμε ςτο
«γιατί».
Διαμορφϊνουμε ςτον
πίνακα εννοιολογικό
χάρτθ
Οι μακθτζσ βρίςκουν
από το διαδίκτυο
τόπουσ προςευχισ
(τηαμιά, ναοφσ,
βωμοφσ, παγόδεσ
κ.ά.) και ανκρϊπουσ
που προςεφχονται
από όλο τον κόςμο.
Τισ εντάςςουν ςε ζνα
κολλάη με αντίςτοιχεσ
φωτογραφίεσ και
ςφμβολα
Το «Ράτερ θμϊν» ςε
διάφορεσ γλϊςςεσ
Ρροςευχι Αγίου
Φραγκίςκου τθσ
Αςςίηθσ, προςευχι
των ναυτικϊν
(Καββαδία)
Ζκιμα προςευχισ των
τριϊν μονοκεϊςτικϊν
κρθςκειϊν (π.χ. νίψθ
προςϊπου, χαλάκι
προςευχισ
μουςουλμάνων,
Μεηουηά)
Συηιτθςθ ςτθν τάξθ:
«Αν ζφτιαχνα μια
προςευχι, κα ικελα
να λζει για…»
Μελζτθ περιπτϊςεων
από «γράμματα ςτον
Κεό»
Αςκιςεισ και τόποι
ςτο διαδίκτυο από το
λογιςμικό ΣΤϋ τάξθσ:
Ετερόδοξοι και
αλλόκρθςκοι
Διαφορετικοί τόποι
προςευχισ ςτθν
Λερουςαλιμ

(1995), δ.ε. 17, 37,
38, 39
- Σϋ Δθμοτικοφ
(2006), δ.ε. 10, 24
- Βϋ Γυμναςίου
(2006), ςελ. 80, 114
Κείμενο και εικόνεσ
από το λογιςμικό ΓϋΔϋ τάξθσ:
Ο προφιτθσ Δαβίδ
ωσ άνκρωποσ τθσ
προςευχισ και τθσ
δράςθσ. Από το
πρόςκετο υλικό τθσ
ίδιασ ενότθτασ (Θ
προςευχι, είπαν για
τθν προςευχι,
ψαλμωδία, μερικοί
ςτίχοι από τον ψαλμό
103 του Δαβίδ,
εικόνεσ)
Κείμενο και εικόνεσ
από το λογιςμικό ΣΤϋ
τάξθσ: Ετερόδοξοι και
αλλόκρθςκοι
(ρωμαιοκακολικοί
και προτεςτάντεσ,
εβραίοι και
μουςουλμάνοι,
παγκόςμιοσ χάρτθσ
κρθςκειϊν)
Λογιςμικό «Ηϊντασ
ςτθν Εκκλθςία»:
Άγιοι Σρεισ Παίδεσ,
Προςεφχομαι κάκε
μζρα, Επί του Όρουσ
ομιλία
Εκπαιδευτικό
λογιςμικό Λυκείου
ΥΡΔΜΚ/ΡΛ:
- Ο λατρευτικόσ
πλοφτοσ τθσ
Εκκλθςίασ
- Σο Ιςλάμ
- Όψεισ τθσ
Θρθςκείασ
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2. Θ Μθτζρα του Χριςτοφ (3 δίωρα)
Προςδοκώμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα
Οι μακθτζσ
μποροφν να:
ςυναιςκάνονται
και εξθγοφν τον
ρόλο τθσ
μθτζρασ ςτθν
προαγωγι και
διαφφλαξθ τθσ
ηωισ, με τθ
γζννθςθ,
ανατροφι και
φροντίδα των
παιδιϊν
μοιράηονται
εμπειρίεσ και
βιϊματα (κετικά
και αρνθτικά)
από τθ ςχζςθ
τουσ με τθ
μθτζρα τουσ
«διαβάηουν»
ςτθν εικόνα του
Ευαγγελιςμοφ
τον ρόλο τθσ
Ραναγίασ για
τον ερχομό του
Χριςτοφ ςτον
κόςμο
ανακαλφπτουν
τα
χαρακτθριςτικά
τθσ ςχζςθσ των
Χριςτιανϊν με
τθν Ραναγία
μζςα από τισ
εικόνεσ και τισ
προςωνυμίεσ
τθσ

Βαςικά κζματα

i. Θ αγάπθ τθσ
μθτζρασ, θ αγάπθ
προσ τθ μθτζρα:
Νανουρίςματα,
τραγοφδια και
ποιιματα
Θ γιορτι τθσ
μθτζρασ
ii. Διθγιςεισ για τθν
Ραναγία: Λωακείμ,
Άννα, Ειςόδια
iii. Από τθν ΚΔ:
Ευαγγελιςμόσ (Λκ
1, 26-38)
Φμνοσ τθσ Μαρίασ
(Λκ 1, 46-50)
iv. Γιορτάηοντασ τον
Ευαγγελιςμό ςτθν
Ελλάδα
v. Ονόματα και
γιορτζσ για τθ
Μθτζρα του
Χριςτοφ
vi. Εικόνεσ τθσ
Ραναγίασ από όλο
τον κόςμο
vii. Θ Ραναγία ςτο
Κοράνι

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Οι μακθτζσ
ρωτϊντασ άλλουσ
(γιαγιάδεσ, πατζρα,
φίλουσ) μακαίνουν
πράγματα για τθ
μθτζρα τουσ
(ςυνικειεσ,
προτιμιςεισ,
ςθμαντικζσ ςτιγμζσ
κ.ά.) και
καταςκευάηουν
ςτθν τάξθ ζνα
δϊρο-ζκπλθξθ.
Στόχοσ: Σε αγαπϊ
ςθμαίνει ςε
γνωρίηω
Διαφορετικζσ
εικόνεσ τθσ
Ραναγίασ ςτον
χριςτιανικό κόςμο:
Δουλεφοντασ με
τζχνθ (Artful
Thinking)
Ελλθνικά
τραγοφδια που
ζχουν τθ λζξθ
Ραναγία
Ζρευνα: Τα πολλά
ονόματα που
δίνουμε ςτθ
Μθτζρα του
Χριςτοφ
(Γλυκοφιλοφςα,
Βρεφοκρατοφςα,
Οδθγιτρια, κλπ.)
Ζρευνα: Χωριά,
εκκλθςίεσ και
εικόνεσ που
φζρουν το όνομα
τθσ Ραναγίασ ι
τοπωνφμια και
επωνυμίεσ ναϊν
κάκε περιοχισ (π.χ.
Τρυπθτι,
Ρρουςιϊτιςςα,
Εκατονταπυλιανι,

Από εγχειρίδια ΟΕΔΒ
- Γϋ Δθμοτικοφ (1992),
δ.ε. 2
- Γϋ Δθμοτικοφ (2006),
δ.ε. 17, 18
- Σϋ Δθμοτικοφ
(1995), δ.ε. 53, 54
- Σϋ Δθμοτικοφ
(2006), δ.ε. 35
Κείμενο και εικόνεσ
από το λογιςμικό ΓϋΔϋ τάξθσ: Γιορτζσ και
πανθγφρια τθσ
Ορκοδοξίασ (Οι
γιορτζσ τθσ Παναγίασ
(Γζννθςθ, Ειςόδια,
Ευαγγελιςμόσ,
φναξθ, Κοίμθςθ).
Από το πρόςκετο
υλικό τθσ ίδιασ
ενότθτασ (Θ λατρεία
τθσ Παναγίασ,
Ονόματα τθσ
Παναγίασ, Ποιιματα
για τθν Παναγία)
Λογιςμικό «Ηϊντασ
ςτθν Εκκλθςία»:
Πριν από τον Χριςτό,
Οι Χαιρετιςμοί τθσ
Θεοτόκου, Ο
Δεκαπενταφγουςτοσ
και θ Παναγία μασ
Εκπαιδευτικό
λογιςμικό Γυμναςίου
ΥΡΔΜΚ/ΡΛ:
Καινι Διακικθ: Οι
Απαρχζσ – θ Γζννθςθ,
τα Ειςόδια, ο
Ευαγγελιςμόσ, θ
Κοίμθςθ τθσ
Θεοτόκου (Εκκλθςία,
Μουςείο,
Βιβλιοκικθ)
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Κανάλα κ.ά.)
Λςτορίεσ από τθν ΚΔ
που παρουςιάηουν
τθ ςχζςθ τθσ
Ραναγίασ με τον
Χριςτό
(Δωδεκαετισ, Κανά,
κλπ)
Εργαςία ςε ομάδεσ
και ςυηιτθςθ με
κζμα: Θ Ραναγία
ωσ μθτζρα του
Χριςτοφ και ωσ
ςκζπθ και
καταφυγι των
χριςτιανϊν
Αςκιςεισ από το
λογιςμικό τθσ Βϋ
Γυμναςίου
(χολείο): Απαρχζσ

Εκπαιδευτικό
λογιςμικό Λυκείου
ΥΡΔΜΚ/ΡΛ:
- Ο λατρευτικόσ
πλοφτοσ τθσ
Εκκλθςίασ
- Σο Ιςλάμ
Εκπαιδευτικόσ
φάκελοσ:
Εκπαιδευτικά
Προγράμματα,
Παναγία, θ Μθτζρα
του Θεοφ, Μουςείο
Μπενάκθ, 2001

3. πουδαία «παιδιά» (3 δίωρα)
Προςδοκώμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα
Οι μακθτζσ
μποροφν να:
μπαίνουν ςτθ
κζςθ των
προςϊπων των
βιβλικϊν
αφθγιςεων και
παρουςιάηουν
τα
ςυναιςκιματα,
τισ ςκζψεισ και
τισ ιδζεσ τουσ
εκφράηουν
κρίςεισ για τισ
δράςεισ και τισ
ενζργειεσ των
προςϊπων
αναγνωρίηουν
τον ρόλο του
Κεοφ ςτθ ηωι
των ανκρϊπων,

Βαςικά κζματα

i. Από τθν ΡΔ και τθν
ΚΔ:
Λςαάκ (Γεν 17, 1517. 21, 1-8): Ζνα
παιδί-δϊρο
Μωυςισ: Ζνα
παιδί που
ςϊκθκε από τα
νερά και
αξιϊκθκε να δει
τον Κεό, θ
γζννθςθ του
Μωυςι (Εξ 2, 110) / θ
Φλεγόμενθ
Βάτοσ, θ κλιςθ
του Μωυςι (Εξ 3)
Δαβίδ (Αϋ Βας 16,
1-13, Αϋ Βας 17,
Βϋ Βας 5, 1-5,
Ψαλμοί 21, 30,
89, 132): Ο μικρόσ

Δραςτθριότθτεσ

Σε ζνα χαρτόνι
χωριςμζνο ςε 4 μζρθ, ο
κάκε μακθτισ
ηωγραφίηει ςε κάκε
μζροσ τον εαυτό του
όπωσ κα ικελε να είναι
ι κάτι που κα ικελε να
κάνει ςε 10 χρόνια.
Στόχοσ: Άνοιγμα ςτο
μζλλον, προςδοκίεσ,
αυτά που θ ηωι
προςδοκά από εμάσ
Δραματοποίθςθ ςκθνϊν
από τισ αφθγιςεισ
Συηιτθςθ με αφορμι
τθν τραυλότθτα του
Μωυςι: Είναι θ
αναπθρία καταδίκθ;
Ραιχνίδι ενςυναίςκθςθσ:
Οι μακθτζσ χωρίηονται
ςε ηευγάρια. Δζνουμε τα
μάτια ςτον ζναν ι

Εκπαιδευτικό
υλικό
Από εγχειρίδια
ΟΕΔΒ
- Γϋ Δθμοτικοφ
(1992), δ.ε. 7,
10, 11
- Γϋ Δθμοτικοφ
(2006), δ.ε. 5, 8,
9
- Δϋ Δθμοτικοφ
(1993), δ.ε. 6
- Δϋ Δθμοτικοφ
(2006), δ.ε. 6
- Αϋ Γυμναςίου
(2006), ςελ. 35,
48, 76, 83
Κείμενο και
εικόνεσ από το
λογιςμικό Γϋ-Δϋ
τάξθσ:
α) Ο Μωυςισ και
οι 10 εντολζσ (Ο
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όπωσ
αναδεικνφεται
ςτισ βιβλικζσ
αφθγιςεισ
ςυνειδθτοποιοφν
τθ δυναμικι τθσ
διαφορετικότθτα
σ και ότι κάκε
παιδί μπορεί να
παίξει ζνα
ςπουδαίο ρόλο
αφθγοφνται τισ
διθγιςεισ των
βιβλικϊν
κειμζνων

βοςκόσ τθσ
Βθκλεζμ που
ζγινε δοξαςμζνοσ
βαςιλιάσ
Σολομϊντασ (Αϋ
Βας 4 και 5): Ο
ςοφόσ βαςιλιάσ
των Εβραίων που
ζκτιςε τον Ναό
τθσ Λερουςαλιμ
Δανιιλ, Ανανίασ,
Αηαρίασ, Μιςαιλ
(Δν 3, 1-90 ): Στα
παλάτια τθσ
Βαβυλϊνασ,
υπόδειγμα
γνϊςθσ,
καλοςφνθσ και
κάρρουσ
Λωάννθσ ο
Βαπτιςτισ (Λκ 1,
5-25. 39-45. 5766): Άνοιξε τον
δρόμο για τον
Χριςτό
ii. Από τθν
κακθμερινι ηωι:
Ραιδιά με
αναπθρία
Ραιδιά που
αγωνίηονται να
βοθκιςουν τθν
οικογζνειά τουσ
Ραιδιά
«καφματα»

ακινθτοποιοφμε με ζνα
ξφλο το πόδι του ενόσ. Ο
άλλοσ, κα πρζπει να τον
οδθγιςει, να τον
βοθκιςει να περπατιςει
μια διαδρομι
Μελζτθ ςτο ςχολείο
μασ: «Μια μζρα ενόσ
ςυμμακθτι μασ ςε
αναπθρικό καροτςάκι»
(τυφλό ι με ςπαςμζνο
πόδι) είναι το ςχολείο
ζτοιμο γι’ αυτό; Τα
παιδιά μελετοφν τουσ
χϊρουσ του ςχολείου,
τον εξοπλιςμό, τισ
αίκουςεσ, το μάκθμα
Δουλεφοντασ με τζχνθ
τισ βιβλικζσ αφθγιςεισ
(Artful Thinking):
Ανακάλυψθ εικόνασ
(αναηιτθςθ και
αναγνϊριςθ
λεπτομερειϊν),
αναςφνκεςθ
λεπτομερειϊν,
δθμιουργία δικϊν τουσ
τίτλων κ.ά.
Μουςικό εργαςτιριο: Οι
μακθτζσ ςε ςυνεργαςία
με τον δάςκαλο τθσ
Μουςικισ ςυνκζτουν
κομμάτια εμπνευςμζνα
από τισ διθγιςεισ (π.χ.
με φλάουτο για Δαβίδ,
με κρουςτά για
φλεγόμενθ βάτο κ.ά.)
Θ Αγία Γραφι διθγείται
(Godly Play)
Αςκιςεισ από το
λογιςμικό τθσ Αϋ
Γυμναςίου (χολείο): Οι
Πατριάρχεσ, θ Ζξοδοσ, οι
Βαςιλείσ

Μωυςισ ςτο
παλάτι του
Φαραϊ),
β) Ο προφιτθσ
Δαβίδ ωσ
άνκρωποσ τθσ
προςευχισ και
τθσ δράςθσ
(Δαβίδ, ο
μελλοντικόσ
βαςιλιάσ)
Λογιςμικό
«Ηϊντασ ςτθν
Εκκλθςία»:
Άγιοσ Ιωάννθσ ο
Πρόδρομοσ
Εκπαιδευτικό
λογιςμικό
Γυμναςίου
ΥΡΔΜΚ/ΡΛ:
Παλιά Διακικθ:
Οι Πατριάρχεσ, θ
Ζξοδοσ, οι
Βαςιλείσ
(Εκκλθςία,
Μουςείο,
Βιβλιοκικθ)
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4. Όλοι ίςοι, όλοι διαφορετικοί (5 δίωρα)
Προςδοκώμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα
Οι μακθτζσ
μποροφν να:
ςυνειδθτοποιοφν
τθ μοναδικότθτά
τουσ ςε ςχζςθ με
τισ ικανότθτεσ,
δεξιότθτεσ και
χαρακτθριςτικά
τουσ
αναγνωρίηουν
και εκκζτουν τισ
ικανότθτεσ και
τα χαρίςματα
των ςυμμακθτϊν
τουσ
ανακαλφπτουν
τθ ςθμαςία τθσ
γιορτισ των
Κεοφανίων για
τουσ Χριςτιανοφσ
περιγράφουν και
εξθγοφν το
τελετουργικό
τυπικό του
Βαπτίςματοσ και
του Χρίςματοσ

Βαςικά κζματα

i. Τα ονόματά μασ
(θ ιςτορία των
επωνφμων και
των ονομάτων
μασ)
ii. Τα χαρίςματά μασ
Από τθν ΚΔ: Θ
παραβολι των
ταλάντων (Λκ
19, 11-27)
Αφθγιςεισ από
ςυναξάρια
iii. Μια γιορτι
γεμάτθ φωσ:
Κεοφάνια
Από τθν ΚΔ: Θ
Βάπτιςθ του
Λθςοφ (Μτ 3, 1317)
Ζκιμα των
Κεοφανίων ςτον
τόπο μασ
iv. Ζνα παιδί
βαπτίηεται ςτο
όνομα του
Χριςτοφ
Βάπτιςμα και
Χρίςμα των
Ορκοδόξων
Βάπτιςμα και
Χρίςμα των
ωμαιοκακολικ
ϊν
Βάπτιςμα των
Ρροτεςταντϊν
Ο νονόσ μασ / θ
νονά μασ
v. Τελετζσ
ενθλικίωςθσ ςε
κρθςκείεσ του
κόςμου:
Μπαρ Μιτςβά /
Μπατ Μιτςβά
Ενθλικίωςθ των
Μουςουλμάνων
Ενθλικίωςθ των

Δραςτθριότθτεσ

«Το αςτζρι μου»: Κάκε
μακθτισ παίρνει ςε χαρτί
Α4 ηωγραφιςμζνο ζνα
αςτζρι με 5 κορυφζσ, ςε
κάκε κορυφι του
γράφει: Πνομα, τι μου
αρζςει να κάνω, πιο
αγαπθμζνο μου
πρόςωπο, αγαπθμζνο
τραγοφδι, αγαπθμζνοσ
τόποσ. Στθ ςυνζχεια τα
παιδιά είτε χωρίηονται ςε
ομάδεσ με ομοιότθτεσ,
είτε τοποκετοφν τα
αςτζρια τουσ ςε τοίχο,
και με κλωςτζσ ςυνδζουν
τα κοινά ςθμεία.
Ακολουκεί ςυηιτθςθ για
τα χαρίςματα
Οι μακθτζσ ςε κφκλο με
μουςικι υπόκρουςθ: Ο
κακζνασ δίνει μία κάρτα
με το όνομά του ςτον
διπλανό του, που γράφει
ζνα χάριςμά του μόλισ θ
μουςικι ςταματά. Στο
τζλοσ ο κακζνασ παίρνει
τθ δικι του κάρτα
Ρρογραμματιςμζνθ
ςυμμετοχι ςε βαπτίςια
Καταςκευι με
χρωματιςτά χαρτόνια: Τα
υλικά του Βαπτίςματοσ
και του Χρίςματοσ
Δουλεφοντασ με τζχνθ
(Artful Thinking): Εικόνεσ
για τθ βάπτιςθ του
Χριςτοφ απ’ όλο τον
κόςμο
Project: «Το νερό και το
φωσ ςτθ ηωι μασ και ςτισ
κρθςκείεσ»
Ζκιμα και παραδόςεισ
των Φϊτων ςε χϊρεσ τθσ
Ευρϊπθσ
Οι μακθτζσ αναηθτοφν

Εκπαιδευτικό
υλικό
Από εγχειρίδια
ΟΕΔΒ
- Γϋ Δθμοτικοφ
(1992), δ.ε. 14,
25-28
- Γϋ Δθμοτικοφ
(2006), δ.ε. 11,
21-24
- Δϋ Δθμοτικοφ
(1993), δ.ε. 27
- Βϋ Γυμναςίου
(2006), δ.ε. 45,
48
Κείμενο και
εικόνεσ από το
λογιςμικό Γϋ-Δϋ
τάξθσ:
Γιορτζσ και
πανθγφρια τθσ
Ορκοδοξίασ. Από
το πρόςκετο
υλικό τθσ ίδιασ
ενότθτασ:
Θεοφάνια-Σα
Φϊτα, ο
αγιαςμόσ των
υδάτων
Λογιςμικό
«Ηϊντασ ςτθν
Εκκλθςία»:
Θ Βάπτιςθ
Εκπαιδευτικό
λογιςμικό
Γυμναςίου
ΥΡΔΜΚ/ΡΛ:
Καινι Διακικθ:
Οι Απαρχζσ – θ
Βάπτιςθ του
Χριςτοφ
(Εκκλθςία,
Μουςείο,
Βιβλιοκικθ)
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Λνδουιςτϊν
vi. Γιορτζσ του
κόςμου γεμάτεσ
χαρά και φϊσ
Χανουκά
Diwali

ςτο διαδίκτυο
φωτογραφίεσ
ςυνομθλίκων τουσ από
μακρινζσ χϊρεσ (ζμφαςθ
ςτα πρόςωπα, ςτα
ροφχα, ςτισ εκφράςεισ,
ςτα χτενίςματα, ςτισ
αςχολίεσ και τισ
ςυνικειζσ τουσ).
Συηθτοφν για ομοιότθτεσ
και διαφορζσ
Συηιτθςθ με κζμα
«ανακαλφπτω τα
χαρίςματά μου»
Ρροετοιμάηουν ςτο ςπίτι
τθ ςθμαςία των
ονομάτων τουσ. Σε
ςυνεργαςία με τον
διπλανό τουσ
παρουςιάηουν ο ζνασ το
όνομα του άλλου και τθ
ςθμαςία του
Τι τραγοφδια του κόςμου
ξζρουμε; Ζνα ξζνο
τραγοφδι μασ δθμιουργεί
οικεία ςυναιςκιματα;

Εκπαιδευτικό
λογιςμικό
Λυκείου
ΥΡΔΜΚ/ΡΛ:
Όψεισ τθσ
Θρθςκείασ
Εκπαιδευτικόσ
φάκελοσ
Εκπαιδευτικά
προγράμματα,
Καλλιπάτειρα,
όλοι ίςοι όλοι
διαφορετικοί

5. Ιεροί τόποι και ιερζσ πορείεσ (5 δίωρα)
Προςδοκώμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα
Οι μακθτζσ
μποροφν να:

Βαςικά κζματα

i. Τα ταξίδια ςτθ ηωι
μασ / θ ηωι μασ
ςαν ταξίδι και
ςυνειδθτοποιοφν
πορεία
τθ ςθμαςία του
ανακάλυψθσ
ταξιδιοφ ςτισ
ii. Σπουδαία ταξίδια
κρθςκείεσ
τθσ Βίβλου
εξθγοφν γιατί οι
Από τθν ΡΔ:
Χριςτιανοί
- Αβραάμ (Γεν 12,
κάνουν
1-20):
προςκυνιματα
Αναηθτϊντασ
και τάματα
πατρίδα με οδθγό
γνωρίηουν
τον Κεό
κρθςκευτικοφσ
- Θ Ζξοδοσ (Εξ 12,
προοριςμοφσ
37-42. 14, 1-10):
άλλων
Ζνα ταξίδι προσ
ομολογιϊν και
τθ Γθ τθσ
κρθςκειϊν

Δραςτθριότθτεσ

Λδεοκφελλα με τθ λζξθ
ΤΑΞΛΔΛ (προετοιμαςία,
αιςκιματα, ανάγκεσ,
διακζςεισ, ςκοπόσ).
Στόχοσ: Διαμόρφωςθ
ετοιμότθτασ των
μακθτϊν για τθν
κατανόθςθ του «ιεροφ»
ταξιδιοφ: να
προςκυνιςεισ, να
ενϊςεισ το παρελκόν
με το παρόν, να βρεκείσ
με άλλουσ πιςτοφσ κ.ά.
Εργαςία ςε ομάδεσ:
Ρρογραμματιςμόσ ενόσ
ταξιδιοφ (επιλογι
τόπου, προετοιμαςία, τι

Εκπαιδευτικό
υλικό
Από εγχειρίδια
ΟΕΔΒ
- Γϋ Δθμοτικοφ
(2006), δ.ε. 35
- Δϋ Δθμοτικοφ
(1993), δ.ε. 2,
7, 29, 45
- Δϋ Δθμοτικοφ
(2006), δ.ε. 2,
7, 24, 37
- Σϋ Δθμοτικοφ
(1995), δ.ε. 55
- Σϋ Δθμοτικοφ
(2006), δ.ε. 36
Κείμενο και
εικόνεσ από το
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αφθγοφνται τισ
διθγιςεισ των
βιβλικϊν
κειμζνων

Επαγγελίασ
- Θ πορεία ςτθν
ζρθμο (Εξ 13, 1722)
- Θ εγκατάςταςθ
ςτθ γθ Χαναάν
(Λθς 1, 1-3. 4, 1924. 6, 15-20)
Τα ταξίδια του
Χριςτοφ. Από τθν
ΚΔ:
- Ταξίδια ςτθ
Γαλιλαία (π.χ. Μτ
14, 13- 36. 15, 2122, 29, 39. 16,
13)
- Είςοδοσ ςτα
Λεροςόλυμα για
να γιορτάςει το
Ράςχα (Μκ 11, 111)
iii. Ταξίδια των
Χριςτιανϊν για
προςκυνιματα:
Ρροςκυνιματα
ςτθν Ελλάδα:
Άγιο Προσ,
Μετζωρα, Τινοσ,
Ραναγία
Σουμελά,
προφιτθσ Θλίασ
Ρροοριςμοί
ωμαιοκακολικϊ
ν: Φατίμα,
Λοφρδθ,
Κομποςτζλα
Άγιοι Τόποι
iv. Ρροςκυνιματα
κρθςκειϊν του
κόςμου
Λερουςαλιμ:
Ρροςκφνθμα για
τρεισ κρθςκείεσ
Μζκκα
Μπεναρζσ
(Γάγγθσ)

κα δω, τι κα πάρω μαηί
μου, τι κα προςφζρω
ςτουσ ντόπιουσ κλπ)
Εργαςία ςε ομάδεσ:
Ρου κα ικελα να πάω,
τι κα ικελα να δω και
το αντίκετο. Τι κα
ικελα να δείξω ςε
κάποιον που ερχόταν
ςτον τόπο μου.
Google Earth: Θ
διαδρομι του Αβραάμ,
θ διαδρομι τθσ Εξόδου
Δουλεφοντασ με τζχνθ
(Artful Thinking):
Βαϊοφόροσ
Σενάριο: Ζνα παιδί που
χάνει τουσ γονείσ του
ςτθ διάρκεια ενόσ
προςκυνθματικοφ
ταξιδιοφ (παρουςίαςθ
ςκθνισ
χρθςιμοποιϊντασ όςο
το δυνατόν
περιςςότερα ςτοιχεία
από το μάκθμα)
Βρίςκουν από το
διαδίκτυο φωτογραφίεσ
ιερϊν αποδθμιϊν των
Μουςουλμάνων
Σχεδιάηουν τα ταξίδια
του Χριςτοφ ςτον
χάρτθ, γνωρίηουν τθν
εποχι και τουσ τόπουσ
Ραρουςίαςθ ιερϊν
προοριςμϊν (ποιοι
πάνε, πότε, πϊσ, γιατί
κλπ)
Αςκιςεισ και τόποι ςτο
διαδίκτυο από το
λογιςμικό Εϋ τάξθσ: Οι
αγϊνεσ ςτθ ηωι μασ –
Άγιο Όροσ
Αςκιςεισ από το
λογιςμικό τθσ Γϋ
Γυμναςίου (χολείο): Ο
Χριςτιανιςμόσ ςιμερα

λογιςμικό Εϋ
τάξθσ:
Οι αγϊνεσ ςτθ
ηωι μασ – Άγιο
Όροσ (ταξίδι ςτον
Άκω, ςτιγμζσ από
τθ ηωι των
μοναχϊν, φυςικό
περιβάλλον,
αρχιτεκτονικι,
τζχνθ, μοναςτικι
ηωι)
Λογιςμικό
«Ηϊντασ ςτθν
Εκκλθςία»:
Βαϊοφόροσ
Εκπαιδευτικό
λογιςμικό
Γυμναςίου
ΥΡΔΜΚ/ΡΛ:
- Παλαιά
Διακικθ:
Χάρτεσ
(Βιβλιοκικθ)
- Καινι Διακικθ:
Χάρτεσ
(Βιβλιοκικθ)
- Ιςτορία τθσ
Εκκλθςίασ:
Χάρτεσ
(Βιβλιοκικθ)
Εκπαιδευτικό
λογιςμικό
Λυκείου
ΥΡΔΜΚ/ΡΛ:
- Σο Ιςλάμ
- Όψεισ τθσ
Θρθςκείασ
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6. Οι Προφιτεσ τθσ Βίβλου (4 δίωρα)
Προςδοκώμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα
Οι μακθτζσ
μποροφν να:
παρουςιάηουν
ςτοιχεία για τθ
ηωι και τθ
δράςθ
ςυγκεκριμζνων
προφθτϊν
ςυνειδθτοποιοφν
τθν ανάδειξθ ςτα κείμενα των
προφθτϊν- του
Κεοφ ωσ Ρατζρα
που δεν παφει
να προςτατεφει
τα παιδιά του
ςυνειδθτοποιοφν
τθ ςχζςθ των
προφθτϊν με το
πρόςωπο του
Λθςοφ Χριςτοφ
εκφράηουν τισ
προςωπικζσ τουσ
ιδζεσ για τα
κείμενα που
επεξεργάηονται
εξθγοφν με δικά
τουσ λόγια τθ
ςχζςθ των
προφθτικϊν
μθνυμάτων με
τθ ςφγχρονθ ηωι
διακρίνουν
μεταξφ
προφθτϊν και
ανκρϊπων που
«προλζγουν» το
μζλλον
(μζντιουμ κ.ά.)
εξθγοφν γιατί οι
προφιτεσ
κεωροφνται το
«ςτόμα του
Κεοφ»

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

i. «Ριγαινε και πεσ ς’
αυτόν τον λαό» (Θς
6, 1-8): Κλικθκαν
από τον Κεό να
αναλάβουν μια
μεγάλθ αποςτολι
ii. Ηωζσ γεμάτεσ
περιπζτειεσ ςτθν
εποχι τθσ Βίβλου
(Ωςθζ, Αμϊσ,
Λερεμίασ, Θςαΐασ)
iii. Με κίνδυνο τθσ ηωισ
τουσ δεν παφουν να:
Υπενκυμίηουν τθ
φροντίδα και τθν
αγάπθ του Κεοφ
(Θς 57, 14-15, Ως
4,1. 5,1. 11, 1-4. 8):
«Αγάπθςα τον
Λςραιλ από τότε
που ιταν νιπιο»
Καταδικάηουν τθν
τυπικι λατρεία του
Κεοφ και τθ λατρεία
των ειδϊλων (Αμ 5,
21-24, Θς 44, 9-20,
Λερ 10, 3-5): «Δεν με
αγγίηουν τα
πανθγφρια ςασ»
Καλοφν τουσ
ανκρϊπουσ να
αλλάξουν ηωι (Αμ
5, 14-16): «Κάντε το
καλό και όχι το
κακό»
Κρίνουν τουσ
ιςχυροφσ και
υπεραςπίηονται
τουσ αδφνατουσ και
κατατρεγμζνουσ
(Αμ 5, 11-12):
«Ξζρω τισ ανομίεσ
ςασ»
Ρροειδοποιοφν για
τισ επερχόμενεσ

Καταιγιςμόσ ιδεϊν
με τθ λζξθ
«Ρροφιτεσ».
Κατθγοριοποίθςθ,
ςυηιτθςθ ςε
ομάδεσ για το ζργο
και τθν αποςτολι
των προφθτϊν.
Αναδεικνφουν
πλθροφορίεσ για τα
πρόςωπα και τθν
εποχι τουσ
Δραματοποίθςθ
ςκθνϊν από τθ ηωι
και τθν εποχι των
προφθτϊν
Δουλεφοντασ με
τζχνθ (Artful
Thinking): Εικόνεσ
προφθτϊν
(εκκλθςιαςτικζσ και
κοςμικζσ)
Με τθ βοικεια
θλεκτρονικισ
αναηιτθςθσ,
εντοπίηουν τθ λζξθ
«προφιτθσ» ςτθν
ψθφιακι ζκδοςθ
τθσ ΚΔ. Μελετοφν
τθ ςθμαςία που
ζχουν οι αναφορζσ
ςτουσ προφιτεσ
ςτισ αφθγιςεισ τθσ
ΚΔ
Ηωγραφίηουν
εικόνεσ και
δθμιουργοφν
κολλάη ςχετικά με
τισ προρριςεισ των
προφθτϊν για τθν
εποχι του Μεςςία
Μουςικό
εργαςτιριο:
μελοποιοφν το Θς
65, 16-25

Εκπαιδευτικό υλικό

Από εγχειρίδια
ΟΕΔΒ
- Γϋ Δθμοτικοφ
(1992), δ.ε. 20
- Γϋ Δθμοτικοφ
(2006), δ.ε. 17
- Δϋ Δθμοτικοφ
(1993), δ.ε. 5
- Δϋ Δθμοτικοφ
(2006), δ.ε. 5
- Σϋ Δθμοτικοφ
(1995), δ.ε. 10
- Σϋ Δθμοτικοφ
(2006), δ.ε. 6
- Αϋ Γυμναςίου
(1987), δ.ε. 24-32
- Αϋ Γυμναςίου
(1993, Θϋ ζκδ.),
δ.ε. 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32
- Αϋ Γυμναςίου
(2006, Αϋ ζκδ.),
δ.ε. 17, 18, 19, 20,
21, 22, 30
Εκπαιδευτικό
λογιςμικό
Κρθςκευτικϊν
Γυμναςίου
ΥΡΔΜΚ/ΡΛ (2000):
Ραλαιά Διακικθ:
Ρροφιτεσ, οι
κιρυκεσ του λόγου
του Κεοφ
Εκπαιδευτικό
λογιςμικό
Γυμναςίου
ΥΡΔΜΚ/ΡΛ (2007):
Παλαιά Διακικθ: Οι
Προφιτεσ
(Μουςείο,
Βιβλιοκικθ,
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μακαίνουν όςα
ονόματα
προφθτϊν
μποροφν

καταςτροφζσ (Αμ 6,
1-7, Λερ 7, 1-11):
«Κα τελειϊςουν οι
γιορτζσ»
Τονίηουν ότι ο Κεόσ
δεν εγκαταλείπει
τον άνκρωπο (Λεη
36, 25-28, Θς 49,
15-16): «Κα ςασ
δϊςω καινοφργια
καρδιά»:
Αναγγζλλουν τον
ερχομό του Χριςτοφ
ςτον κόςμο (Θς 9,
5-6. 11, 1-9):
«Γεννικθκε για μασ
παιδί!»
iv. Εικόνεσ των
Ρροφθτϊν

(Καινοφργιοσ
ουρανόσ και
καινοφργια γθ)
«Κείμενά μου –
κθςαυροί μου»:
δουλεφοντασ ςε
δυάδεσ επιλζγουν
φράςεισ και
αποφκζγματα
προφθτϊν.
Κεμελιϊνουν τθν
επιλογι τουσ
Βρίςκουν τα
προφθτικά βιβλία
ςτθν Αγία Γραφι
Εντοπίηουν γιορτζσ
προφθτϊν ςτο
χριςτιανικό
εορτολόγιο
Ο Κεόσ ωσ Ρατζρασ

χολείο/Αςκιςεισ)

7. Ιερά βιβλία (5 δίωρα)
Προςδοκώμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα
Οι μακθτζσ
μποροφν να:

Βαςικά κζματα

i. Αγία Γραφι: Το ιερό
βιβλίο των
Χριςτιανϊν
εξθγοφν ποιοσ
Μια μικρι
και γιατί μπορεί
βιβλιοκικθ
να διαβάηει τθν
Τόςο διαφορετικά
Αγία Γραφι
βιβλία! (Λςτορίεσ,
παρουςιάηουν
ποιιματα, νόμοι,
και
παροιμίεσ,
περιγράφουν
προφθτείεσ)
εικόνεσ και
Θ χϊρα τθσ Βίβλου
διθγιςεισ με τισ
Θ Αγία Γραφι μιλάει
οποίεσ θ Αγία
για τον Κεό και τθν
Γραφι μιλάει
ςχζςθ του με τον
για τον Κεό
άνκρωπο:
γνωρίηουν
- Δθμιουργόσ του
ονόματα του
κόςμου και του
Κεοφ και
ανκρϊπου (Γεν 1
ςθμαςίεσ τουσ
και 2, Ψαλμόσ 23)
ςτον Λουδαϊςμό
- «Αφρα λεπτι» (Γϋ
και ςτο Λςλάμ
Βας 19, 11-12):
γνωρίηουν τισ
Ρροφιτθσ Θλίασ
ονομαςίεσ των
«Εγϊ ειμί θ οδόσ»
ιερϊν βιβλίων

Δραςτθριότθτεσ

Λδεοκφελλα με τθ λζξθ
ΑΓΛΑ ΓΑΦΘ. Στόχοσ:
Να πλαιςιϊςουμε τισ
αφθγιςεισ που
ζχουμε δουλζψει
μζχρι τϊρα και να
αναγνωρίςουν οι
μακθτζσ τον ρόλο τθσ
Αγίασ Γραφισ
γενικότερα (ςτθν
Εκκλθςία, ωσ
ανάγνωςμα,
ζμπνευςθ για τζχνθ,
ςινεμά, ονόματα,
ρθτά κ.ά.)
«Αναγνωρίηουμε το
είδοσ των κειμζνων»:
Δίδεται ςτουσ
μακθτζσ φφλλο
εργαςίασ με
διαφορετικά κείμενα
(παραβολι, εικόνα,
ψαλμόσ, νόμοσ,
ιςτορία κ.ά.). Στθ

Εκπαιδευτικό
υλικό
Από εγχειρίδια
ΟΕΔΒ
- Γϋ Δθμοτικοφ
(1992), δ.ε. 9
- Γϋ Δθμοτικοφ
(2006), δ.ε. 7
- Δϋ Δθμοτικοφ
(1993), δ.ε. 8,
14
- Δϋ Δθμοτικοφ
(2006), δ.ε. 12
- Σϋ Δθμοτικοφ
(1995), δ.ε. 7
- Σϋ Δθμοτικοφ
(2006), δ.ε. 3
- Αϋ Γυμναςίου
(2006), ςελ. 11,
14
- Βϋ Γυμναςίου
(2006), ςελ. 19,
23
Εκπαιδευτικό
λογιςμικό
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του Λουδαϊςμοφ,
του Λςλάμ και
άλλων
κρθςκειϊν

(Λω 14, 6):
Συνοδοιπόροσ του
ανκρϊπου
- Ρατζρασ που
φροντίηει για όλα
τα παιδιά του (Μτ
26, 32)
- «Φωσ του κόςμου»
(Λω 8, 12)
- «Θ βάςθ τθσ
ςοφίασ» (Ραρ 1, 7.
3, 13-18)
ii. Τα ιερά βιβλία των
κρθςκειϊν του
κόςμου
Το Κοράνι (Λςλάμ):
Το κζλθμα του
Αλλάχ, οδθγόσ για τθ
ηωι των
Μουςουλμάνων,
ςτθν αραβικι
γλϊςςα,
καλλιγραφία, ιερό
αντικείμενο
(τυλίγεται με
πολφτιμο φφαςμα,
τοποκετείται ςε
υψθλό ράφι,
αγγίηεται με
πλυμζνα χζρια)
Θ Τορά
(Λουδαϊςμόσ): Ο
Νόμοσ του Κεοφ,
ςτθ Συναγωγι,
εβραϊκι γλϊςςα
Βζδεσ, Σοφτρεσ, Ταό,
Τα βιβλία του
Κομφοφκιου
iii. Το όνομα/ονόματα
του Κεοφ ςτα Λερά
Βιβλία του
Λουδαϊςμοφ και του
Λςλάμ (τα 99 ονόματα)

ςυηιτθςθ
νοθματοδοτοφνται οι
όροι/ζννοιεσ
«πραγματικό
γεγονόσ»,
«αφθγθματικι
αλικεια» κ.ά.
Βρίςκουν από το
διαδίκτυο χειρόγραφα
ιςλαμικισ τζχνθσ (θ
καλλιγραφία και οι
μικρογραφίεσ,
μεγεκφνςεισ των
μοτίβων, το όνομα
του Αλλάχ)
Θ αραβικι γλϊςςα,
αντίκετα από τθν
ελλθνικι, γράφεται
από δεξιά προσ τα
αριςτερά!
Ρροςπάκθςε να
γράψεισ με αυτόν τον
τρόπο. Ρόςο δφςκολο
είναι;
Ηωγραφίηουν εικόνεσ
εμπνευςμζνεσ από τα
ονόματα του Κεοφ
Αςκιςεισ και τόποι
ςτο διαδίκτυο από το
λογιςμικό ΣΤϋ τάξθσ: Θ
αλικεια
καταγράφεται

Προςδοκώμενεσ επάρκειεσ των μακθτών ςτο τζλοσ του κφκλου
Α. Ωσ προσ τθ γνϊςθ και κατανόθςθ του κόςμου τθσ κρθςκείασ
Αφθγοφνται βιβλικζσ ιςτορίεσ και ανακαλφπτουν το νόθμά τουσ

Δθμοτικοφ
ΥΡΔΜΚ/ΡΛ:
Κείμενο και
εικόνεσ από το
λογιςμικό Σϋ
τάξθσ:
Θ αλικεια
καταγράφεται (θ
Αγία Γραφι
ενϊνει τον κόςμο,
βιβλία Π.Δ. και
Κ.Δ., χάρτεσ)
Εκπαιδευτικό
λογιςμικό
Γυμναςίου
ΥΡΔΜΚ/ΡΛ:
Παλαιά Διακικθ:
Θ Παλαιά
Διακικθ και θ
Εποχι τθσ
(Εκκλθςία,
Μουςείο,
Βιβλιοκικθ)
Καινι Διακικθ: Θ
Εποχι τθσ Καινισ
Διακικθσ
(Εκκλθςία,
Μουςείο,
Βιβλιοκικθ)
Εκπαιδευτικό
λογιςμικό
Λυκείου
ΥΡΔΜΚ/ΡΛ:
- Ο λατρευτικόσ
πλοφτοσ τθσ
Εκκλθςίασ
- Σο Ιςλάμ
- Όψεισ τθσ
Θρθςκείασ
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Χρθςιμοποιοφν κρθςκευτικζσ λζξεισ και φράςεισ ςχετικά με χαρακτθριςτικά και
ςθμαςίεσ τθσ κρθςκείασ ςτθ ηωι των ανκρϊπων
Αναγνωρίηουν ςφμβολα και ιερζσ πράξεισ του Χριςτιανιςμοφ και άλλων κρθςκειϊν
και ανακαλφπτουν το νόθμά τουσ
Ρεριγράφουν ομοιότθτεσ που υπάρχουν ςτισ κρθςκείεσ
Αναγνωρίηουν τουσ διαφορετικοφσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ εκφράηονται οι
κρθςκείεσ
Διατυπϊνουν απορίεσ και ερωτιματα
Αναγνωρίηουν τθ κζςθ και τον ρόλο τθσ κρθςκείασ ςτθ ηωι των ανκρϊπων
Β. Ωσ προσ τθν κατανόθςθ τθσ πολιτιςτικισ εμβζλειασ του κρθςκευτικοφ φαινομζνου
Αναγνωρίηουν κρθςκευτικά μνθμεία και ςφμβολα ςτθ γειτονιά, το χωριό, τθν πόλθ
τουσ, τθν Ελλάδα και ςε άλλεσ χϊρεσ
Αντιλαμβάνονται το κρθςκευτικό υπόβακρο λαϊκϊν παραδόςεων και εκίμων
Κατανοοφν τθν επιρροι τθσ Βίβλου ςτθ ηωι και ςτον πολιτιςμό τθσ Ελλάδασ και τθσ
Ευρϊπθσ
Ανιχνεφουν τθν επιρροι ιερϊν κειμζνων άλλων κρθςκειϊν ςτθ ηωι και ςτον
πολιτιςμό άλλων χωρϊν
Γ. Ωσ προσ τθν προςωπικι ανάπτυξθ και καλλιζργεια αξιϊν και ςτάςεων
Ακοφν προςεκτικά, ρωτοφν και απαντοφν με ευαιςκθςία γφρω από τα κρθςκευτικά
ηθτιματα και τισ εμπειρίεσ –τισ δικζσ τουσ και των άλλων
Συςχετίηουν τισ ιδζεσ και τισ εμπειρίεσ τουσ με αυτζσ των ςυμμακθτϊν τουσ και
μπαίνουν ςτθ κζςθ τουσ
Εκφράηουν τθν προςωπικι τουσ γνϊμθ και τθν ελζγχουν με κριτιρια «ςωςτοφ» και
«λάκουσ»
Αναπτφςςουν ενςυναίςκθςθ προσ τα πρόςωπα των βιβλικϊν και άλλων
κρθςκευτικϊν αφθγιςεων και αξιολογοφν υπό το φωσ των όςων κατανόθςαν τισ
δικζσ τουσ ςτάςεισ και επιλογζσ
Αντιλαμβάνονται ότι υπάρχουν κάποιεσ ερωτιςεισ που αν και προκαλοφν μεγάλεσ
απορίεσ ςτουσ ανκρϊπουσ είναι δφςκολο να απαντθκοφν
Αρχίηουν να διαμορφϊνουν τθν αίςκθςθ τθσ προςωπικισ τουσ αξίασ και
ταυτότθτασ (αυτοεκτίμθςθ)
Εμπνζονται από τα κζματα που επεξεργάηονται και ςχεδιάηουν εκδθλϊςεισ και
δράςεισ
Δ. Ωσ προσ τθν ανάπτυξθ θκικισ ςυνείδθςθσ (με άξονα το ςχιμα «εγϊ και οι άλλοι»)
Συναιςκάνονται τθ χαρά και τθν αξία του να ανικεισ ςε μια ομάδα
Αναγνωρίηουν τα χαρίςματα των άλλων
Αναγνωρίηουν και ςζβονται τισ επικυμίεσ και τισ ανάγκεσ των άλλων
Μακαίνουν να ξεχωρίηουν το ςωςτό από το λάκοσ
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Αναπτφςςουν ςεβαςμό ςτο διαφορετικό
Συνειδθτοποιοφν τθ ςθμαςία τθσ φιλίασ και τθσ προςφοράσ
Αντιλαμβάνονται τθ κζςθ του άλλου
Καλλιεργοφν και εκφράηουν ςυναιςκιματα
Ε. Ωσ προσ τθν καλλιζργεια δθμοκρατικισ ςυνείδθςθσ και πρακτικισ
Συηθτοφν, ςυνεργάηονται και επικοινωνοφν με όλουσ τουσ ςυμμακθτζσ τουσ
ανεξάρτθτα από τθ κρθςκευτικι ι πολιτιςτικι προζλευςι τουσ (κοινωνικζσ
δεξιότθτεσ)
Ανακαλφπτουν ςτθν Αγία Γραφι απαντιςεισ γφρω από κεμελιϊδθ ηθτιματα
κοινωνικισ οργάνωςθσ και ςυμπεριφοράσ
Εντοπίηουν τισ επιπτϊςεισ των κρθςκευτικϊν πιςτεφω ςτθ ηωι τθσ κοινότθτασ –τθσ
δικισ τουσ και των άλλων
ΣΤ. Ωσ προσ τθ ςυμμετοχι ςτθ διδακτικι διεργαςία
Ερευνοφν, μελετοφν και ςτοιχειωδϊσ κρίνουν και αξιολογοφν κείμενα, δεδομζνα,
πλθροφορίεσ και γεγονότα
Ηωντανεφουν πρόςωπα και αφθγιςεισ παίηοντασ ρόλουσ
Ηωγραφίηουν, καταςκευάηουν, τραγουδοφν, χορεφουν εμπνευςμζνοι από τα
κζματα του μακιματοσ
Εκφράηουν προςωπικζσ ιδζεσ και ςκζψεισ πάνω ςτα υπό επεξεργαςία ηθτιματα
Βρίςκουν πλθροφορίεσ με τθ βοικεια των Νζων Τεχνολογιϊν τισ οποίεσ
χρθςιμοποιοφν ςτθν εργαςία τουσ
Επεξεργάηονται διάφορεσ εκφράςεισ καλλιτεχνικισ δθμιουργίασ (εικαςτικζσ τζχνεσ,
λογοτεχνία, μουςικι) που ςυνδζονται με τα κρθςκευτικά κζματα
Εργάηονται με ςτόχουσ, ςεβόμενοι τα όρια του χρόνου και τουσ κανόνεσ τθσ τάξθσ
Αξιολογοφν τθν εργαςία τθσ τάξθσ και τθν προςωπικι τουσ πρόοδο και ςυμμετοχι
(μεταγνϊςθ)
ΚΤΚΛΟ Ε΄ & Σ΄ τάξθσ:
Ανακαλφπτουμε κείμενα, μνθμεία, τόπουσ και γεγονότα
Βαςικόσ ςκοπόσ τθσ διδαςκαλίασ του ΜτΚ ςτον Βϋ κφκλο τθσ υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ
είναι οι μακθτζσ να προςεγγίςουν και να κατανοιςουν βαςικζσ όψεισ του κόςμου τθσ
κρθςκείασ: ιερά κείμενα, ιδεοτυπικζσ μορφζσ ι αγιολογικά-ανκρωπολογικά πρότυπα,
αποτυπϊςεισ, μνθμεία και πραγματϊςεισ. Οι κεματικζσ ενότθτεσ οργανϊνονται πάνω ςε
μια απόπειρα ανίχνευςθσ και οργανικισ ςφνδεςθσ ηθτθμάτων από τισ εμπειρίεσ των
μακθτϊν με βιβλικζσ αφθγιςεισ, ιςτορικά γεγονότα, πρόςωπα και μνθμεία τθσ πρϊτθσ
Εκκλθςίασ. Στο τζλοσ του κφκλου επιχειρείται ζνα άνοιγμα ςτον ευρφτερο κρθςκευτικό
χάρτθ: τθσ Ελλάδασ, τθσ Ευρϊπθσ και του κόςμου.
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Ε΄ ΔΘΜΟΣΙΚΟΤΓενικοί ςτόχοι τάξθσ
Οι μακθτζσ:
1. να προςεγγίςουν τθν προςωπικότθτα του Λθςοφ ωσ δαςκάλου
2. να κατανοιςουν τισ απαντιςεισ του Χριςτιανιςμοφ ςε κεμελιϊδεισ διαςτάςεισ
των ανκρϊπινων ςχζςεων
3. να διερευνιςουν ςχετικζσ απαντιςεισ άλλων κρθςκειϊν
4. να ςυνδζςουν τα παραπάνω με προςωπικζσ τουσ εμπειρίεσ και βιϊματα
5. να μελετιςουν ιςτορικά γεγονότα τθσ ηωισ τθσ πρϊτθσ Χριςτιανικισ Εκκλθςίασ
6. να κατανοιςουν το πλαίςιο ςυγγραφισ τθσ Καινισ Διακικθσ
7. να καλλιεργιςουν τισ ικανότθτζσ τουσ για εφρεςθ, παρουςίαςθ και επεξεργαςία
πλθροφοριϊν, διάλογο, ςυνεργαςία και δθμιουργικι ζκφραςθ
8. να αναπτφξουν ςτάςεισ ςεβαςμοφ τθσ κρθςκευτικισ και πολιτιςτικισ ετερότθτασ
1. Μακθτζσ και δάςκαλοι (5 δίωρα)
Προςδοκώμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα
Οι μακθτζσ μποροφν
να:
ςυνειδθτοποιοφν τθ
διαχρονικι και
οικουμενικι διάςταςθ
τθσ
μακθτείασ/διδαςκαλί
ασ
εξθγοφν με
επιχειριματα γιατί θ
επικοινωνία και θ
κατανόθςθ είναι
βαςικά
χαρακτθριςτικά τθσ
παιδαγωγικισ ςχζςθσ
αναγνωρίηουν και
αξιολογοφν τον Λθςοφ
Χριςτό ωσ δάςκαλο
εξθγοφν με
παραδείγματα τθ
λειτουργία του
παραβολικοφ λόγου

Βαςικά κζματα

i. Σχολεία του κόςμου
(από τθ Νορβθγία
ςτισ φαβζλλεσ, τθν
Αφρικι, τθν Λνδία και
το Αφγανιςτάν)
ii. Ρροχωράμε μαηί: Οι
δάςκαλοί μασ οδθγοί
και ςφντροφοι
iii. Ο Λθςοφσ ωσ
δάςκαλοσ,
ςυνοδοιπόροσ και
οδθγόσ
Από τθν ΚΔ:
- Κλιςθ των μακθτϊν
(Μτ 4, 18-22)
- Νζα ονόματα ςτουσ
μακθτζσ (Μκ 3, 1319)
- Αποςτολι των 12
(Λκ 9,1-5)
- Στο δρόμο με τουσ
μακθτζσ (Μκ 2, 2328)
- Θ επί του Προυσ
Ομιλία (Μτ 5-7)

Δραςτθριότθτεσ

Οι μακθτζσ
βρίςκουν ςτο
διαδίκτυο
φωτογραφίεσ από
ςχολεία του
κόςμου και τισ
αναρτοφν ςε ζνα
stand. Τισ
παρατθροφν,
ςυηθτοφν και
βάηουν τίτλουσ ι
μουςικι που
ςυγγενεφει
(μουςικι
οπτικοποίθςθ)
Καταςκευι ενόσ
καταλόγου με τουσ
Μακθτζσ του
Χριςτοφ και το
επάγγελμά τουσ
Απόδοςθ μιασ
παραβολισ με
εικόνεσ ι ςκίτςα
Αναρτοφμε ςτον
πίνακα τισ
χειρονομίεσ τθσ

Εκπαιδευτικό
υλικό
Από εγχειρίδια
ΟΕΔΒ
- Γϋ Δθμοτικοφ
(2006), δ.ε.
28
- Δϋ Δθμοτικοφ
(1993), δ.ε. 9
- Δϋ Δθμοτικοφ
(2006), δ.ε. 9
- Εϋ Δθμοτικοφ
(1995), δ.ε. 3,
43
- Εϋ Δθμοτικοφ
(2006), δ.ε.
1..3
- Σϋ Δθμοτικοφ
(1995), δ.ε. 3,
4, 5
- Σϋ Δθμοτικοφ
(2006), δ.ε. 4,
15
- Βϋ Γυμναςίου
(2006), ςελ.
51, 60
Εκπαιδευτικό
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- Ρολλαπλαςιαςμόσ
άρτων και ιχκφων
(Λκ 9, 10-17)
iv. Τον καταλάβαιναν
όλοι: Ο παραβολικόσ
λόγοσ
Από τθν ΚΔ:
- Ραραβολι των δφο
ςπιτιϊν (Μτ 7, 2427)
- Ραραβολι του
ςπορζα (Λκ 8, 4-8.
11-15)
v. Μεγάλοι δάςκαλοι
κρθςκειϊν του
κόςμου
Μωάμεκ
Κομφοφκιοσ
Βοφδασ

γλϊςςασ των
κωφαλάλων.
Φζρνουμε και μια
ςελίδα βιβλίου
«μπράιγ». Στόχοσ:
Θ ςθμαςία τθσ
επικοινωνίασ και
τθσ κατανόθςθσ με
όλουσ τουσ
ανκρϊπουσ χωρίσ
διακρίςεισ
Διακεματικό
project: Δάςκαλοσ
και μακθτεία ςτθν
Αρχαία Ελλάδα
Μικρογραφίεσ και
εικόνεσ μακθτείασ
από τον Λουδαϊςμό
και το Λςλάμ
Ζνταξθ
αποφκεγμάτων ςε
νζο κείμενο
(ξεχωρίηουν
αποφκζγματα και
φράςεισ από το
μάκθμα και τισ
εντάςςουν
οργανικά ςε ζνα
μικρό δικό τουσ
κείμενο)
Αφοφ ζχουν
κατανοιςει τθ
λειτουργία τθσ
παραβολισ,
γράφουν ςε
ομάδεσ μια μικρι
παραβολι πάνω ςε
ζνα κζμα, π.χ. τουσ
ςθμερινοφσ
μακθτζσ
Εργαςία με
εικόνεσ: Αναηιτθςθ
ςε ψθφιδωτά και
τοιχογραφίεσ τθσ
παράςταςθσ του
Χριςτοφ ωσ
διδαςκάλου
(εντοπιςμόσ κοινϊν
ςτοιχείων από τθν
κλαςικι
αρχαιότθτα:

λογιςμικό
Δθμοτικοφ
ΥΡΔΜΚ/ΡΛ:
Κείμενο και
εικόνεσ από το
λογιςμικό Σϋ
τάξθσ:
Αλικειεσ που
δίδαξε ο
Χριςτόσ (Θ επί
του Όρουσ
Ομιλία,
μακαριςμοί,
παραβολι για
τον ςυνετό
άνκρωπο που
χτίηει πάνω ςε
ςτζρεα
κεμζλια, θ
Βαςιλεία του
Θεοφ)
Λογιςμικό
«Ηϊντασ ςτθν
Εκκλθςία»:
Οι παραβολζσ
του Χριςτοφ
Εκπαιδευτικό
λογιςμικό
Γυμναςίου
ΥΡΔΜΚ/ΡΛ:
Καινι Διακικθ:
Θ Διδαςκαλία
του Χριςτοφ
(Εκκλθςία,
Μουςείο,
Βιβλιοκικθ)
Εκπαιδευτικό
λογιςμικό
Λυκείου
ΥΡΔΜΚ/ΡΛ:
- Σο Ιςλάμ
- Όψεισ τθσ
Θρθςκείασ
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φιλοςοφικόσ
τρίβωνασ,
ειλθτάριο)
Αςκιςεισ και τόποι
ςτο διαδίκτυο από
το λογιςμικό ΣΤϋ
τάξθσ: Αλικειεσ
που δίδαξε ο
Χριςτόσ
Αςκιςεισ από το
λογιςμικό τθσ Βϋ
Γυμναςίου
(χολείο): Θ
Διδαςκαλία του
Χριςτοφ
2. Για να ηοφμε καλφτερα μαηί: υμπόρευςθ με όρια και κανόνεσ (4 δίωρα)
Προςδοκώμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα
Οι μακθτζσ
μποροφν να:
αποδεικνφουν με
παραδείγματα
και
αντιπαραδείγματ
α ότι οι επιλογζσ
των πράξεων
ζχουν ςυνζπειεσ
περιγράφουν με
επιχειριματα
τουσ κανόνεσ
που οι ίδιοι
κζτουν ςτισ
ςχζςεισ τουσ
ςυναιςκάνονται
και εξθγοφν τθν
αςφάλεια που
παρζχουν οι
κανόνεσ ςτθ ηωι
τουσ

Βαςικά κζματα
i. Θ ςυνφπαρξθ
χρειάηεται
κανόνεσ
ii. Κανόνεσ του
ςχολείου,
κανόνεσ τθσ
τάξθσ μασ.
Ζπαινοσ και
τιμωρία
iii. Οι κανόνεσ:
Ρεριοριςμόσ ι
βοικεια;
iv. Κανόνεσ
ςυμβίωςθσ
(ανκρϊπινα
δικαιϊματα)
v. Από τθν ΡΔ:
Ο Ρφργοσ τθσ
Βαβζλ (Γεν
11, 1-9): Οι
άνκρωποι
φιλοδοξοφν
να φτάςουν
ςτον ουρανό
Διακικθ (Γεν
15): Θ
αμοιβαία
δζςμευςθ
Κεοφ –
ανκρϊπων

Δραςτθριότθτεσ
Οι μακθτζσ κρατοφν
θμερολόγιο (περίπου για μια
βδομάδα) περιγράφοντασ
απλζσ, κακθμερινζσ
δραςτθριότθτεσ. Σε ομάδεσ των
4 ανταλλάςςουν ιδζεσ για τον
ρόλο των
κανόνων/υποχρεϊςεϊν τουσ ςε
όςα κατζγραψαν.
Ραρουςιάηουν μια ςκθνι
βαςιςμζνθ ςε δικό τουσ
ςενάριο
Ζρευνα των κανονιςμϊν του
ςχολείου. Συηθτοφν τι καλό
επιφζρουν
Μεταγραφι του Δεκαλόγου:
Ζχει προθγθκεί θ επεξεργαςία
του Δεκαλόγου, τα
χαρακτθριςτικά του Κεοφ που
αναδεικνφονται και τθ
βελτίωςθ τθσ ηωισ των
ανκρϊπων τθσ εποχισ που
απορρζει από αυτζσ.
Δουλεφοντασ ςε ομάδεσ των 5,
οι μακθτζσ μεταγράφουν τον
Δεκάλογο, αρχίηοντασ με τθ
φράςθ «Δεν χρειάηεται να…,
αφοφ εγϊ ςου προςφζρω…»
(π.χ. Δεν χρειάηεται να φοβάςαι
τίποτε, αφοφ εγϊ είμαι ο Κεόσ

Εκπαιδευτικό
υλικό
Από εγχειρίδια
ΟΕΔΒ
- Γϋ Δθμοτικοφ
(1992), δ.ε. 20
- Γϋ Δθμοτικοφ
(2006), δ.ε. 14,
28
- Δϋ Δθμοτικοφ
(1993), δ.ε. 1-4
- Δϋ Δθμοτικοφ
(2006), δ.ε. 4
- Εϋ Δθμοτικοφ
(1995), δ.ε. 1, 4
- Εϋ Δθμοτικοφ
(2006), δ.ε. 1.1,
1.4
- Σϋ Δθμοτικοφ
(1995), δ.ε. 24
- Αϋ Γυμναςίου
(2006), ςελ. 56
- Γϋ Γυμναςίου
(2006), ςελ. 69
Εκπαιδευτικό
λογιςμικό
Δθμοτικοφ
ΥΡΔΜΚ/ΡΛ:
Κείμενο και
εικόνεσ από το
λογιςμικό Γϋ-Δϋ
τάξθσ:
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Ο Δεκάλογοσ
(Εξ 20, 1-17)
vi. Από τθν ΚΔ:
«Δεν ιρκα
για να
καταργιςω
τον Νόμο,
αλλά να τον
ςυμπλθρϊςω
» (Μτ 5, 17)
Θ εντολι τθσ
αγάπθσ (Μτ
5, 43-48)
Ο χρυςόσ
κανόνασ (Λκ
6, 31)
vii. Κανόνεσ ςε
άλλεσ
κρθςκείεσ
Χαντίκ των
Μουςουλμάν
ων
Θ αφοςίωςθ
των Εβραίων
ςτον νόμο

που είμαι πάντα ςτο πλάι ςου).
Στόχοσ: Με τθν υπογράμμιςθ
τθσ κετικισ ενζργειασ του
Κεοφ, περαιτζρω κατανόθςθ
τθσ ςθμαςίασ του Δεκαλόγου
ςτθν ανκρϊπινθ ηωι
Καταςκευι ενόσ δεκαλόγου για
τθν τάξθ μασ που να αρχίηει με
μια κετικι προτροπι («είναι
καλό να..»)
Σχεδιάηουμε ζνα χάρτθ με
δρόμουσ, δίνουμε ονόματα
αξιϊν και λακϊν ςτουσ
δρόμουσ. Βάηουμε ςιματα τθσ
τροχαίασ, ςχθματίηοντασ
διαδρομζσ επιλογισ και
αποφυγισ
Ραιχνίδι με ςχοινί: Δζνουμε ζνα
ςχοινί, τοποκετοφμε ομάδεσ ςε
κφκλο, τα παιδιά βλζπουν προσ
τα ζξω, και περιβάλλονται με το
ςχοινί. Σχθματίηουμε
διαδρομζσ που κα πρζπει κάκε
ομάδα να ακολουκιςει, κα το
κάνει μόνο με κανόνεσ και
ςυνεργαςία
Ραιχνίδι ςχεδιαςμοφ: Ναυαγοί
ςε νθςί. Κάκε ομάδα
περιγράφει τι κα ζκανε αν ιταν
ναυαγοί, για ζνα χρονικό
διάςτθμα (μζρεσ, μινα)
Βαβζλ: Σε ηευγάρια, ο ζνασ
διθγείται μια ιςτορία που δίνει
ο δάςκαλοσ, χωρίσ να μιλάει, ι
περιγράφει ζνα ςχιμα ςτον
άλλον, που το ηωγραφίηει μόνο
από τθν περιγραφι, χωρίσ να
το βλζπει
Δουλεφοντασ με τζχνθ (Artful
Thinking): Εικόνεσ τθσ Βαβζλ
(«βλζπω αυτό που εςφ δε
βλζπεισ», ερωτιματα για τθν
εικόνα, αναηιτθςθ τίτλων κ.ά.)
Project: Θ βία ςτο ςχολείο (αν
υπάρχουν ςχετικά
προβλιματα)

Ο Μωυςισ και οι
10 εντολζσ (Ο
Μωυςισ ςτο όροσ
ινά, οι δζκα
εντολζσ).
Κείμενο και
εικόνεσ από το
λογιςμικό Σϋ
τάξθσ: Σο φμβολο
τθσ Πίςτεωσ
Λογιςμικό
«Ηϊντασ ςτθν
Εκκλθςία»:
Πριν από τον
Χριςτό
Εκπαιδευτικό
λογιςμικό
Γυμναςίου
ΥΡΔΜΚ/ΡΛ:
- Παλαιά Διακικθ:
Θ Ζξοδοσ – θ
Νομοδοςία
(Εκκλθςία,
Μουςείο,
Βιβλιοκικθ)
- Ιςτορία τθσ
Εκκλθςίασ:
Εδραίωςθ και
Ακμι –
Οικουμενικοί
φνοδοι
(Εκκλθςία,
Μουςείο,
Βιβλιοκικθ)
Εκπαιδευτικό
λογιςμικό Λυκείου
ΥΡΔΜΚ/ΡΛ:
- Σο Ιςλάμ
- Όψεισ τθσ
Θρθςκείασ
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3. Προχωράμε αλλάηοντασ (4 δίωρα)
Προςδοκώμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα
Οι μακθτζσ
μποροφν να:
ςυναιςκάνονται
τθν ζννοια του
λάκουσ και τθσ
διόρκωςισ του
ωσ
χαρακτθριςτικο
φ τθσ ηωισ
όλων των
ανκρϊπων
διατυπϊνουν
και
επεξεργάηονται
ιδζεσ για το
πϊσ κανείσ
μπορεί να
ςυνειδθτοποιεί
τα λάκθ του
κατανοοφν και
περιγράφουν
τον ρόλο τθσ
μετάνοιασ και
τθσ
ςυγχϊρθςθσ
μζςα από τθ
ηωι
ςυγκεκριμζνων
προςϊπων
προςεγγίηουν
ςε ζνα πρϊτο
επίπεδο τθν
Εξομολόγθςθ
για τουσ
Χριςτιανοφσ ωσ
διόρκωςθ και
ίαςθ
αναπτφςςουν
κετικι ςτάςθ
απζναντι ςτθν
ενςυνείδθτθ
αλλαγι

Βαςικά κζματα
i. Πλοι κάνουμε λάκθ
ii. Μεγαλϊνοντασ
διορκϊνουμε τα λάκθ
μασ, αλλάηουμε και
προχωράμε
iii. Τι μασ εμποδίηει να
αναγνωρίςουμε τα λάκθ
μασ;
iv. Από τθν ΚΔ:
Θ αλλαγι του Ηακχαίου
(Λκ 19, 1-10)
Θ παραβολι του
Αςϊτου (Λκ 15, 11-32)
Θ παραβολι του
Τελϊνου και
Φαριςαίου (Λκ 18, 914)
Ο λθςτισ ςτον Σταυρό
(Λκ 23, 39-43)
Απ. Ραφλοσ, ο πρϊθν
διϊκτθσ. Στον δρόμο
για τθ Δαμαςκό, θ
μεταςτροφι (Ρραξ 9,
1-19)
Ο Ρζτροσ που
αρνικθκε τον Χριςτό
(Λκ 22, 54-62)
v. Από τουσ Βίουσ των
Αγίων
Θ Οςία Μαρία θ
Αιγυπτία
Ο Άγ. Μθνάσ και ο Άγ.
Μαρτίνοσ (πρϊτοι
«αντιρρθςίεσ
ςυνείδθςθσ» μζςα από
τθ μετάνοια)
Ο ιερόσ Αυγουςτίνοσ
Ο Άγιοσ Βάρβαροσ
Ο ‘Αγιοσ Διονφςιοσ
Ηακφνκου (ζνασ ιερζασ
εξομολογεί τον
δολοφόνο του
αδελφοφ του)
vi. Συγνϊμθ και
ςυγχϊρεςθ ςτον
Χριςτιανιςμό:
Νθςτεία και άςκθςθ
(Σαρακοςτι)
Μετάνοια και
Εξομολόγθςθ
Από τθν ΡΔ (Ως 6, 1-6)
vii. Νθςτεία και άςκθςθ
ςτισ κρθςκείεσ του
κόςμου
Λςλάμ: Θ νθςτεία

Δραςτθριότθτεσ
Project ςτθν τάξθ: Ο
κάκε μακθτισ
ςχεδιάηει
περιγράμματα
φφλλων δζντρου ςε
χαρτόνια δφο
διαφορετικϊν
χρωμάτων. Αφοφ τα
κόψει, γράφει πάνω
ςτο ζνα φφλλο μια
ςυνικεια που κα
ικελε να αλλάξει και
ςτο άλλο κάτι που
κα ικελε να αρχίςει
να ζχει. Οι μακθτζσ
κρεμοφν τα «φφλλα»
τουσ ςε ζνα
πραγματικό ι
ψεφτικο φυτό ι
δεντράκι που το
ονομάηουμε; «το
δζντρο τθσ αλλαγισ»
Ηακχαίοσ: Διάδρομοσ
ςυνείδθςθσ, κφκλοσ
κουτςομπολιοφ κ.ά.
Μεταςχθματιςμόσ
βιβλικϊν
αφθγιςεων: Οι
μακθτζσ αφθγοφνται
τα κείμενα από άλλθ
οπτικι, π.χ. του
μεγαλφτερου γιου
του ςπλαχνικοφ
πατζρα, τθσ ςυηφγου
του Ηακχαίου, ενόσ
ςυμπολίτθ του
Ραφλου, μιασ
επιςτολισ που
γράφει ο Ρζτροσ για
τθν προδοςία του
κ.ά.)
Ταφτιςθ με βιβλικά
πρόςωπα: Θ τάξθ
ρωτάει τα πρόςωπα
για βιϊματα,
ςκζψεισ και
ςυναιςκιματά τουσ
Δουλεφοντασ με
τζχνθ (Artful
Thinking): Επιςτροφι
του Αςϊτου
(ζμπραντ, Köder
κ.ά.)
Εκφράηοντασ
ςυγνϊμθ και

Εκπαιδευτικό
υλικό
Από εγχειρίδια
ΟΕΔΒ
- Γϋ Δθμοτικοφ
(1992), δ.ε. 35
- Γϋ Δθμοτικοφ
(2006), δ.ε. 31
- Δϋ Δθμοτικοφ
(1993), δ.ε. 11,
33
- Δϋ Δθμοτικοφ
(2006), δ.ε. 11,
28
- Εϋ Δθμοτικοφ
(1995), δ.ε. 21,
23, 24, 50
- Εϋ Δθμοτικοφ
(2006), δ.ε. 3.3,
6.3
- Σϋ Δθμοτικοφ
(1995), δ.ε. 18,
40
- Σϋ Δθμοτικοφ
(2006), δ.ε. 11,
12, 25
- Βϋ Γυμναςίου
(2006), ςελ. 63,
77
- Γϋ Γυμναςίου
(2006), ςελ. 25
Εκπαιδευτικό
λογιςμικό
Δθμοτικοφ
ΥΡΔΜΚ/ΡΛ:
Κείμενο και
εικόνεσ από το
λογιςμικό Εϋ
τάξθσ:
Αγϊνασ για τθν
αλλαγι του
εαυτοφ μασ
(αλλάηουμε με τθ
βοικεια του
Χριςτοφ)
Λογιςμικό
«Ηϊντασ ςτθν
Εκκλθςία»:
Οι παραβολζσ του
Χριςτοφ
Εκπαιδευτικό
λογιςμικό
Γυμναςίου
ΥΡΔΜΚ/ΡΛ:
- Καινι Διακικθ:
Θ Διδαςκαλία

ΑΔΑ: 45Ο09-5ΣΔ

(Σάουμ) κατά τον μινα
Ramadan
Λουδαϊςμόσ: Ta’anit
(νθςτεία) κατά τον
εορταςμό του Yom
Kippur (προςευχι,
νθςτεία, ελεθμοςφνθ)
Λνδοϊςμόσ-Τηαϊνιςμόσ:
Εβδομαδιαίεσ και
ετιςιεσ νθςτείεσ,
αποχι από το κρζασ,
άςκθςθ-γιόγκα,
ακραίεσ μορφζσ
άςκθςθσ
Βουδιςμόσ: Θ ζννοια του
μζτρου, εγκράτεια,
διαλογιςμόσ και άςκθςθ
(γιόγκα), ακτθμοςφνθ
αςκθτϊν

ςυχϊρεςθ:
Καταςκευι κολλάη
ςε ομάδεσ,
παρουςίαςθ ςτθν
τάξθ
Επίλυςθ
προβλιματοσ: «Τι
είναι θ άςκθςθ»;
Αςκιςεισ από το
λογιςμικό τθσ Βϋ
Γυμναςίου (χολείο):
Θ Διδαςκαλία του
Χριςτοφ
Αςκιςεισ από το
λογιςμικό τθσ Γϋ
Γυμναςίου (χολείο):
Απαρχζσ

του Χριςτοφ – θ
Παραβολι του
Αςϊτου
(Εκκλθςία,
Μουςείο,
Βιβλιοκικθ)
- Ιςτορία τθσ
Εκκλθςίασ:
Απαρχζσ
(Εκκλθςία,
Μουςείο,
Βιβλιοκικθ)
Εκπαιδευτικό
λογιςμικό Λυκείου
ΥΡΔΜΚ/ΡΛ:
Όψεισ τθσ
Θρθςκείασ

4. Θ Εκκλθςία του Χριςτοφ (5 δίωρα)
Προςδοκώμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα
Οι μακθτζσ
μποροφν να:
παρουςιάηουν τα
χαρακτθριςτικά
τθσ χριςτιανικισ
Εκκλθςίασ μζςα
από τθν
περιγραφι και
ανάλυςθ των
εικόνων τθσ
περιγράφουν και
αξιολογοφν τθ ηωι
τθσ πρϊτθσ
χριςτιανικισ
κοινότθτασ
ςτοχάηονται και
επιχειρθματολογο
φν για τθ ςθμαςία
τθσ κοινότθτασ και
του
«μοιράςματοσ»
ςτθ ςθμερινι
εποχι

Βαςικά κζματα
i. Το γεγονόσ τθσ
Ρεντθκοςτισ
Από τθν ΚΔ:
- «Ρλθμμφριςαν από
Ρνεφμα Άγιο» (Ρρ 2,
1-13): Μια μοναδικι
εμπειρία
- Το κιρυγμα του
Ρζτρου (Ρρ 2, 14-18.
22-23. 32-33): Λόγια
γεμάτα ζμπνευςθ
- Θ Χριςτιανικι
Εκκλθςία γεννιζται
- «Στθν εκκλθςία που
ςυνακροίηεται ςτο
ςπίτι τουσ» (ωμ 16,
5): Τι ςθμαίνει θ
λζξθ «Εκκλθςία»;
Θ γιορτι τθσ
Ρεντθκοςτισ
ii. Εικόνεσ, ςφμβολα
Εκκλθςίασ (καράβι,
ςϊμα, άμπελοσ,
οικογζνεια, ποίμνιο,
οικοδομι)
iii. Οι πρϊτοι Χριςτιανοί:
Ηωι γεμάτθ
προςφορά και αγάπθ
Από τθν ΚΔ:
- Κοινοκτθμοςφνθ και
«αγάπεσ» (Ρραξ 4,
32-37)
- «Ουκ ζνι Λουδαίοσ
ουδζ Ζλλθν…» (Γαλ

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Οι μακθτζσ
φαντάηονται πωσ
είναι από όςουσ
άκουςαν το κιρυγμα
του Ρζτρου.
Ρεριγράφουν τθν
εμπειρία τουσ ςε μια
επιςτολι που
ςτζλνουν ςε ζνα φίλο
τουσ
Δραματοποίθςθ:
Ακροατζσ του Ρζτρου
περιγράφουν τα
ςυναιςκιματά τουσ
μετά το γεγονόσ
Δραματοποίθςθ τθσ
περίπτωςθσ του
Βαρνάβα (Ρραξ 4, 3637) (κφκλοσ
ςυνείδθςθσ)
Ρϊσ φαντάηομαι τθ
γειτονιά μου, αν
εφαρμόηαμε ςτοιχεία
κοινοκτθμοςφνθσ
Οι μακθτζσ ςε
ομάδεσ
προετοιμάηουν μια
παρουςίαςθ των
ςυμβόλων τθσ
Εκκλθςίασ, με
εικόνεσ από μνθμεία
και δικά τουσ ςκίτςα,
ηωγραφιζσ. Αφοφ
εμπλουτίςουν το

Από εγχειρίδια ΟΕΔΒ
- Δϋ Δθμοτικοφ (1993),
δ.ε. 15, 25
- Δϋ Δθμοτικοφ (2006),
δ.ε. 13, 14
- Εϋ Δθμοτικοφ (1995),
δ.ε. 9, 38
- Εϋ Δθμοτικοφ (2006),
δ.ε. 2.1
- Σϋ Δθμοτικοφ
(1995), δ.ε. 36
- Σϋ Δθμοτικοφ
(2006), δ.ε. 22
- Γϋ Γυμναςίου (2006),
ςελ. 15, 18
Εκπαιδευτικό
λογιςμικό Δθμοτικοφ
ΥΡΔΜΚ/ΡΛ:
Κείμενο και εικόνεσ
από το λογιςμικό Γϋ-Δϋ
τάξθσ:
Θ κοινότθτα τθσ
Εκκλθςίασ και
ςφγχρονεσ
ιεραποςτολικζσ
κοινότθτεσ (Θ
κοινότθτα τθσ
Εκκλθςίασ,
Ιεραποςτολι)
Από το πρόςκετο
υλικό τθσ ίδιασ
ενότθτασ: Οι πρϊτοι
χριςτιανοί ςτθ Μιλο,

ΑΔΑ: 45Ο09-5ΣΔ

3, 26-29)
- Πλοι ίςοι, όλοι φίλοι
(Ρροσ Φιλιμονα): Θ
ηωι ωσ κοινωνία
- Ρροςευχι και Κ.
Ευχαριςτία (Ρραξ 2,
46-47)
Τραπζηι ευχαριςτίασ
- Επαναλαμβάνοντασ
τα λόγια του
Μυςτικοφ Δείπνου
(Μτ 26, 26-28)
- Ψωμί και κραςί ωσ
δϊρα ςτον Κεό
- Κοινι ευχαριςτία
iv. Τι κα μποροφςαμε να
μοιραςτοφμε
ςιμερα; Ρϊσ κα
μποροφςαμε να
ηοφμε με ευχαριςτία;

ζργο τουσ με
αποφκζγματα και
δικζσ τουσ φράςεισ,
το παρουςιάηουν
Συλλζγουμε ςφμβολα
από άλλεσ κρθςκείεσ
(ο τροχόσ τθσ ηωισ,
Μάνταλα
(Λνδουϊςμόσ), γιν και
γιανγκ (Κίνα).
Βρίςκουν πολλϊν
ειδϊν Μαντάλα. Ο
κάκε μακθτισ
επιλζγει ζνα και το
χρωματίηει όπωσ
κζλει. Από το βάκοσ
ακοφγεται μουςικι. Ο
κακζνασ εκφράηεται
γφρω από τα χρϊματα
που διάλεξε, τα
αιςκιματά του κ.ά.
Δουλεφοντασ με τζχνθ
(Artful Thinking): Οι
«αγάπεσ» ςτθν
παλαιοχριςτιανικι
τζχνθ (Κατακόμβθ τθσ
Ρρίςκιλλασ) (π.χ.
φανταςτικοί διάλογοι
προςϊπων,
«ρωτϊντασ τθν
εικόνα»)
Ζνταξθ
αποφκεγμάτων από
κείμενα που
επεξεργαςτικαμε
ςτθν τάξθ ςε νζο
κείμενο
Ραιχνίδια από το
λογιςμικό Γϋ-Δϋ
τάξθσ: Θ κοινότθτα
τθσ Εκκλθςίασ και
ςφγχρονεσ
ιεραποςτολικζσ
κοινότθτεσ (βρεσ το
ςωςτό, ςωςτό /
λάκοσ, βρεσ τθ λζξθ,
παηλ)
Αςκιςεισ από το
λογιςμικό Γϋ
Γυμναςίου (χολείο):
Απαρχζσ

θ ηωι τθσ Παναγίασ
μετά τθν Ανάςταςθ
του Χριςτοφ, οι 12
Απόςτολοι, ο
Απόςτολοσ Παφλοσ, οι
ιεραπόςτολοι
Κφριλλοσ και
Μεκόδιοσ και το ζργο
τουσ, Γαβριθλία, θ
ορκόδοξθ κοινότθτα
ςτθν Κορζα,
Αναςτάςιοσ
Αλβανίασ, θ κεία
λειτουργία ςτθ φυλι
Σουρκάνα, μζριμνα
τθσ εξωτερικισ
ιεραποςτολισ, εικόνεσ
Λογιςμικό «Ηϊντασ
ςτθν Εκκλθςία»:
Θ Πεντθκοςτι
Εκπαιδευτικό
λογιςμικό Γυμναςίου
ΥΡΔΜΚ/ΡΛ:
Ιςτορία τθσ
Εκκλθςίασ: Απαρχζσ
(Εκκλθςία, Μουςείο,
Βιβλιοκικθ)
Εργαςτιρι
Αγιογραφίασ,
Εκμάκθςθ Βυηαντινισ
Μουςικισ, Αίκουςα
Προβολϊν, Αίκουςα
Εκκζςεων
(Πολιτιςτικό Κζντρο)
Εκπαιδευτικό
λογιςμικό Λυκείου
ΥΡΔΜΚ/ΡΛ:
Ο λατρευτικόσ
πλοφτοσ τθσ
Εκκλθςίασ
Εικόνεσ τθσ
Πεντθκοςτισ:
Θεοφάνθ
(ταυρονικιτα,
Βυηαντινό Μουςείο
Ακινασ), Duccio di
Buonisegna, Giotto, El
Greco, Van Duyck,
Emil Nolde)

5. Αποςτολζσ για τθν «καλι είδθςθ» (6 δίωρα)
Προςδοκώμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα
Οι μακθτζσ
μποροφν να:

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

i. Μια «καλι
είδθςθ» για όλο
τον κόςμο:

Καταςκευι
κρυπτόλεξου με τθ λζξθ
ΕΥΑΓΓΕΛΛΟ

Εκπαιδευτικό υλικό

Από εγχειρίδια
ΟΕΔΒ
- Γϋ Δθμοτικοφ

ΑΔΑ: 45Ο09-5ΣΔ

κζτουν
ερωτιματα και
επεξεργάηονται
τθν ζννοια τθσ
αποςτολισ ςτθ
ηωι των
ανκρϊπων
αναγνωρίηουν
και αξιολογοφν
τον ρόλο των
προςϊπων των
βιβλικϊν
αφθγιςεων ςτθ
ηωι τθσ
κοινότθτάσ τουσ
εξθγοφν τθ
δυναμικι τθσ
ςφγχρονθσ
χριςτιανικισ
ιεραποςτολισ
και αξιολογοφν
τθ δράςθ
ςυγκεκριμζνων
προςϊπων
κ

«Χριςτόσ
Ανζςτθ!»
ii. Ταξίδια με ζνα
ςπουδαίο ςκοπό
Από τθν ΡΔ και
τθν ΚΔ:
- Λωνάσ (Λων 1, 1
– 4, 11):
Κακζνασ είναι
Λωνάσ, παντοφ
είναι θ Νινευί
- Ραφλοσ:
Ταξιδεφοντασ
για τθν αγάπθ
του Κεοφ
(αφθγιςεισ από
τισ Ρράξεισ των
Αποςτόλων)
- «Ρορευκζντεσ
μακθτεφςατε»
(Μτ 28, 16-20):
Οι μακθτζσ
ςτουσ δρόμουσ
του κόςμου
iii. Ταξίδια γεμάτα
δυςκολίεσ,
κινδφνουσ και
περιπζτειεσ
iv. Θ καλι είδθςθ
πάντα
καινοφργια.
«Με τθν ψυχι
ςτα πόδια»:
Νεότεροι και
ςφγχρονοι
ιεραπόςτολοι
(Κοςμάσ
Αιτωλόσ,
Γερόντιςςα
Γαβριθλία)

Κφκλοσ τθσ ςυνείδθςθσ
για τον Λωνά
Με ςτοιχεία από το
μάκθμα τθσ
Γεωγραφίασ: Χάρτεσ
των ταξιδιϊν
Ο Απόςτολοσ Ραφλοσ
ςτθν Ελλάδα,
περιγραφι μιασ μζρασ,
ενόσ ταξιδιοφ, ι τθσ
επίςκεψισ του ςε
κοντινό μασ τόπο
Google Εarth: Στα
βιματα του Ραφλου.
Υπολογιςμόσ
αποςτάςεων
«Στο δρόμο προσ τθ
Δαμαςκό»: Artful
Thinking με ζργα των
Μιχαιλ Αγγζλου,
Caravaggio, Delacroix,
Rubens (www.biblicalart.com (λ.χ.
ςυνζντευξθ από τθν
εικόνα, ηωντανι
αναπαράςταςθ τθσ
εικόνασ, «μπαίνοντασ
ςτθν εικόνα»,
ςυμπλθρωματικό
κολλάη με κζμα «νζα
ςτοιχεία πάνω ςτα
παλιά» κ.ά.)
Αςκιςεισ και τόποι ςτο
διαδίκτυο από το
λογιςμικό Εϋ τάξθσ:
Αγϊνασ για τθν αλλαγι
του εαυτοφ μασ
Αςκιςεισ από το
λογιςμικό τθσ Γϋ
Γυμναςίου (χολείο):
Απαρχζσ
Ο Ραφλοσ ςτθν Ακινα,
δραματοποίθςθ
επειςοδίου
Οδοιπορικό των
τεςςάρων προςϊπων
ςτουσ ίδιουσ τόπουσ
ςιμερα. Ροιουσ κα
ζβλεπαν, τι κα ζλεγαν
Θ μετάφραςθ των
ιερϊν κειμζνων,

(1992), δ.ε. 16
- Γϋ Δθμοτικοφ
(2006), δ.ε. 13
- Δϋ Δθμοτικοφ
(1993), δ.ε. 7, 18,
19, 20, 34- 42
- Δϋ Δθμοτικοφ
(2006), δ.ε. 7, 1618, 29- 35
- Εϋ Δθμοτικοφ
(1995), δ.ε. 22
- Σϋ Δθμοτικοφ
(1995), δ.ε. 48
- Σϋ Δθμοτικοφ
(2006), δ.ε. 37
- Αϋ Γυμναςίου
(2006), δ.ε. 61
- Βϋ Γυμναςίου
(2006), ςελ. 19
- Γϋ Γυμναςίου
(2006), ςελ. 25
Εκπαιδευτικό
λογιςμικό
Δθμοτικοφ
ΥΡΔΜΚ/ΡΛ:
Κείμενο και εικόνεσ
από το λογιςμικό Εϋ
τάξθσ:
Αγϊνασ για τθν
αλλαγι του εαυτοφ
μασ (Σο παράδειγμα
του Παφλου:
Βιογραφία,
περιοδείεσ, θ
μεταςτροφι του, οι
επιςτολζσ του)
Λογιςμικό «Ηϊντασ
ςτθν Εκκλθςία»:
Μάκε για τθ ηωι του
Απ. Παφλου,
Ορκοδοξία
Εκπαιδευτικό
λογιςμικό
Γυμναςίου
ΥΡΔΜΚ/ΡΛ:
- Καινι Διακικθ:
Ευαγγζλιο και
Ευαγγελιςτζσ

ΑΔΑ: 45Ο09-5ΣΔ

άςκθςθ αντιλογίασ
Ζρευνα με εικόνεσ και
φωτογραφίεσ: Ρόςο και
πϊσ αλλάηει μια
χριςτιανικι εκκλθςία
ανάλογα με τον
διαφορετικό τόπο που
βρίςκεται
Άςκθςθ ςε ομάδεσ: Αν
ζφτιαχνα ζνα δελτίο με
καλζσ ειδιςεισ…

(Εκκλθςία)
- Ιςτορία τθσ
Εκκλθςίασ:
Απαρχζσ –
Απόςτολοσ Παφλοσ
(Εκκλθςία,
Μουςείο,
Βιβλιοκικθ)

6. Ανακαλφπτοντασ τα κείμενα τθσ Καινισ Διακικθσ (5 δίωρα)
Προςδοκώμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Οι μακθτζσ
i. Ευαγγζλια:
μποροφν να:
Μιλϊντασ για
ανακαλφπτουν
τον Χριςτό ςτον
τον ρόλο των
κόςμο
κειμζνων τθσ
ii. Ρράξεισ των
Καινισ
Αποςτόλων:
Διακικθσ ςτθ
Στιγμιότυπα
ηωι των
από τθ δράςθ
πρϊτων
των Αποςτόλων
χριςτιανικϊν
iii. Επιςτολζσ: Θ
κοινοτιτων
επικοινωνία με
εξθγοφν τουσ
τα μζλθ τθσ
λόγουσ
πρϊτθσ
ςυγγραφισ των
Εκκλθςίασ
κειμζνων τθσ
iv. Θ γλϊςςα των
Καινισ
Ευαγγελίων και
Διακικθσ
των Επιςτολϊν
μακαίνουν να
v. Θ ςθμαςία του
χρθςιμοποιοφν
Ευαγγελίου ςτθ
το βιβλίο και το
ηωι τθσ
κείμενο τθσ
χριςτιανικισ
Καινισ
κοινότθτασ
Διακικθσ
vi. Μακαίνουμε να
χρθςιμοποιοφμε
τθν Καινι
Διακικθ

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Who is Who? για τουσ
Ευαγγελιςτζσ (ςφνταξθ
επιςτολισ, διαβατθρίου,
διαλόγου κ.ά.) Στοιχεία
για τθ ηωι των
Ευαγγελιςτϊν και για
τθν κοινότθτα για τθν
οποία γράφουν
Επίςκεψθ ςε ναό: Θ
κζςθ των Ευαγγελιςτϊν
ςτθν εικονογράφθςθ
Τα ςφμβολα των
Ευαγγελιςτϊν και θ
ςθμαςία τουσ. Οι
μακθτζσ χρωματίηουν
αςπρόμαυρα ςφμβολα
και φτιάχνουν δικά τουσ
μοντζρνα, γραμμικά
ςκίτςα
Θ αρχι και το τζλοσ των
επιςτολϊν του Ραφλου
Βρίςκουμε τουσ τόπουσ
των Επιςτολϊν ςτον
χάρτθ
Σενάριο: Το ταξίδι μιασ
επιςτολισ (Ρροσ
ωμαίουσ). Ζνασ
ςυνεργάτθσ του Ραφλου
αναλαμβάνει να
μεταφζρει τθν επιςτολι
από τθν Κόρινκο που
βρίςκεται ο Απόςτολοσ
ςτθ ϊμθ που
ετοιμάηεται να πάει.
Μζςα που χρθςιμοποιεί,

Από εγχειρίδια ΟΕΔΒ
- Δϋ Δθμοτικοφ
(1993), δ.ε. 14, 17,
21
- Δϋ Δθμοτικοφ
(2006), δ.ε. 12, 15,
17
- Εϋ Δθμοτικοφ
(1995), δ.ε. 45
- Εϋ Δθμοτικοφ
(2006), δ.ε. 2.2,
6.4
- Σϋ Δθμοτικοφ
(1995), δ.ε. 9
- Σϋ Δθμοτικοφ
(2006), δ.ε. 5, 8
- Βϋ Γυμναςίου
(2006), ςελ. 19, 23
Εκπαιδευτικό
λογιςμικό Δθμοτικοφ
ΥΡΔΜΚ/ΡΛ:
Κείμενο και εικόνεσ
από το λογιςμικό Σϋ
τάξθσ:
Θ αλικεια
καταγράφεται (Κ.Δ.,
χάρτεσ)
Λογιςμικό «Ηϊντασ
ςτθν Εκκλθςία»,
Οι 14 επιςτολζσ του
Απ. Παφλου,
ΦράςεισΑποςπάςματα
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δυςκολίεσ και
κινδφνουσ,
απαιτοφμενοσ χρόνοσ.
Δθμιουργία μιασ
ιςτορίασ με εικόνεσ
Project: Τι μακαίνουμε
για τουσ ανκρϊπουσ και
τα κοινωνικά
προβλιματα τθσ εποχισ
από το κείμενο τθσ ΚΔ;
Συγκρίνοντασ τισ εικόνεσ
των Ευαγγελιςτϊν για
το πρόςωπο και το ζργο
του Χριςτοφ
Αςκιςεισ και τόποι ςτο
διαδίκτυο από το
λογιςμικό ΣΤϋ τάξθσ: Θ
αλικεια καταγράφεται

Επιςτολϊν Απ.
Παφλου
Εκπαιδευτικό
λογιςμικό Γυμναςίου
ΥΡΔΜΚ/ΡΛ:
Καινι Διακικθ:
Ευαγγζλιο και
Ευαγγελιςτζσ
(Εκκλθςία), θ Εποχι
τθσ Καινισ Διακικθσ
– Σο κείμενο τθσ
Καινισ Διακικθσ
(Μουςείο)
Εκπαιδευτικό
λογιςμικό Λυκείου
ΥΡΔΜΚ/ΡΛ:
- Ο λατρευτικόσ
πλοφτοσ τθσ
Εκκλθςίασ
- Σο Ιςλάμ
- Όψεισ τθσ
Θρθςκείασ

Σ΄ ΔΘΜΟΣΙΚΟΤ
Γενικοί ςτόχοι τάξθσ
Οι μακθτζσ:
1. να γνωρίςουν και αξιολογιςουν γεγονότα ςχετικά με τθν πρϊτθ Χριςτιανικι
Εκκλθςία
2. να ςυγκρίνουν τισ

διαφορετικζσ

πραγματϊςεισ του

Χριςτιανιςμοφ

ςε

ςυγκεκριμζνα πρόςωπα – ανκρωπολογικά πρότυπα
3. να αναηθτιςουν τισ επιρροζσ τθσ κρθςκείασ ςτθν κακθμερινι ηωι των πιςτϊν
4. να διερευνιςουν κεμελιϊδεισ και διαχρονικζσ αξίεσ ηωισ που αναδείχκθκαν ςτθν
πρϊτθ Χριςτιανικι Εκκλθςία
5. να ανακαλφψουν επιδράςεισ του Χριςτιανιςμοφ ςτον ελλθνικό και ευρωπαϊκό
πολιτιςμό
6. να μελετιςουν το ηιτθμα του δεςμευτικοφ κφρουσ των ιερϊν κειμζνων και τθσ
μεταγενζςτερθσ χριςθσ τουσ
7. να εντοπίςουν ςτοιχεία που ενϊνουν τουσ Χριςτιανοφσ όλου του κόςμου
8. να ςυνειδθτοποιιςουν τον πολυπολιτιςμικό χαρακτιρα τθσ ςφγχρονθσ κοινωνίασ
και να αναπτφξουν ςτάςεισ ςεβαςμοφ τθσ κρθςκευτικισ και πολιτιςτικισ
ετερότθτασ
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9. να καλλιεργιςουν περιςςότερο τισ ικανότθτζσ τουσ για εφρεςθ, παρουςίαςθ και
επεξεργαςία πλθροφοριϊν, διάλογο, ςυνεργαςία και δθμιουργικι ζκφραςθ
1. Οι πρώτοι Χριςτιανοί: Δυςκολίεσ και περιπζτειεσ (3 δίωρα)
Προςδοκώμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα
Οι μακθτζσ
μποροφν να:
παρουςιάηουν
τα γεγονότα τθσ
ηωισ τθσ πρϊτθσ
χριςτιανικισ
Εκκλθςίασ
περιγράφουν τισ
περιπζτειεσ και
τισ δυςκολίεσ
προςϊπων και
αξιολογοφν τθ
ςτάςθ τουσ
αξιολογοφν τουσ
τρόπουσ με τουσ
οποίουσ
αντιμετϊπιςαν
τα προβλιματά
τουσ οι πρϊτεσ
χριςτιανικζσ
κοινότθτεσ

Βαςικά κζματα

i. Ρϊσ ζβλεπε ο
κόςμοσ τουσ
πρϊτουσ
Χριςτιανοφσ:
Αντιδράςεισ από
τον ιουδαϊκό
κόςμο
ii. Οι πρϊτεσ
χριςτιανικζσ
κοινότθτεσ και οι
δυςκολίεσ τουσ /
οι διάκονοι
(Ρραξ 6, 1-7)
iii. Αποςτολικι
Σφνοδοσ
Από τθν ΚΔ
(Ρραξ 15, 1-35):
- Θ διαδικαςία
τθσ Συνόδου
(«ςυγκεντρϊκθ
καν όλοι», τα
επιχειριματα
των ομιλθτϊν,
αποφαςίηουν
από κοινοφ)
- Θ απόφαςθ
(όλοι οι
Χριςτιανοί
είναι ίςοι
μπροςτά ςτον
Κεό, ο Λοφδασ
και ο Σίλασ
μεταφζρουν
τθν απόφαςθ
ςτισ
κοινότθτεσ)
- Οι ςυνζπειεσ
(ενότθτα των
Χριςτιανϊν,
οικουμενικότθτ
α τθσ

Δραςτθριότθτεσ

Δραματοποίθςθ
ςκθνισ: Ζνασ
Χριςτιανόσ εξ εκνϊν
και ζνασ εξ Λουδαίων
διαπλθκτίηονται
Επίλυςθ προβλιματοσ:
Ροφ οφείλονταν οι
διαφορζσ των πρϊτων
Χριςτιανϊν;
Dimensional Analysis
τθσ Αποςτολικισ
Συνόδου
Ραρουςίαςθ ςκθνισ:
Μζλθ μιασ
ελλθνοχριςτιανικισ
κοινότθτασ
παραλαμβάνουν τθν
επιςτολι με τθν
απόφαςθ τθσ Συνόδου
Οι ελλθνικζσ
χριςτιανικζσ
κοινότθτεσ: Βρίςκουν
ςτο διαδίκτυο ςτοιχεία
για τισ ςυγκεκριμζνεσ
ελλθνικζσ πόλεισ του
1ου αι. και τα
παρουςιάηουν ςτθν
τάξθ. Μνθμεία που
υπάρχουν μζχρι
ςιμερα
Μελζτεσ περίπτωςθσ
(Στζφανοσ, Λάκωβοσ,
Ρζτροσ, Ανδρζασ,
Ραφλοσ)
Δουλεφοντασ με τζχνθ
(Artful Thinking): Θ
εικόνα του αςπαςμοφ
των Αποςτόλων
Ρζτρου και Ραφλου.
Μελζτθ περιπτϊςεων
τρόπων χαιρετιςμοφ
χκεσ και ςιμερα

Εκπαιδευτικό υλικό

Από εγχειρίδια ΟΕΔΒ
- Δϋ Δθμοτικοφ
(1993), δ.ε. 16, 19,
20, 25
- Δϋ Δθμοτικοφ
(2006), δ.ε. 14, 17,
18
- Εϋ Δθμοτικοφ (1995),
δ.ε. 9, 10
- Εϋ Δθμοτικοφ (2006),
δ.ε. 1.6, 2.2
- Σϋ Δθμοτικοφ
(1995), δ.ε. 45, 46
- Γϋ Γυμναςίου (2006),
ςελ. 15, 21, 29, 36,
39
Εκπαιδευτικό
λογιςμικό Δθμοτικοφ
ΥΡΔΜΚ/ΡΛ:
- Κείμενο και εικόνεσ
από το λογιςμικό Εϋ
τάξθσ: Αγϊνασ για
τθν αλλαγι του
εαυτοφ μασ
(αλλάηουμε με τθ
βοικεια του
Χριςτοφ, το
παράδειγμα του
Παφλου: Βιογραφία,
περιοδείεσ, οι
επιςτολζσ του)
- Κείμενο και εικόνεσ
από το λογιςμικό ΓϋΔϋ τάξθσ: Θ
κοινότθτα τθσ
Εκκλθςίασ και
ςφγχρονεσ
ιεραποςτολικζσ
κοινότθτεσ (Θ
κοινότθτα τθσ
Εκκλθςίασ,
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Εκκλθςίασ)
iv. Οι χριςτιανικζσ
κοινότθτεσ ςε
όλο τον κόςμο –
οι χριςτιανικζσ
κοινότθτεσ τθσ
Ελλάδασ

Μουςικό εργαςτιριο
με κζμα «όλοι είναι
ίςοι μπροςτά ςτον
Κεό» και ηωγραφικι
με χρϊματα που του
εμπνζουν
Αςκιςεισ και τόποι ςτο
διαδίκτυο από το
λογιςμικό Εϋ τάξθσ:
Αγϊνασ για τθν αλλαγι
του εαυτοφ μασ
Αςκιςεισ από το
λογιςμικό τθσ Γϋ
Γυμναςίου (χολείο):
Απαρχζσ, Επζκταςθ και
Διωγμοί, Εδραίωςθ και
ακμι τθσ Εκκλθςίασ

Ιεραποςτολι)
- Από το πρόςκετο
υλικό τθσ ίδιασ
ενότθτασ: Οι πρϊτοι
χριςτιανοί ςτθ
Μιλο, οι 12
Απόςτολοι, ο
Απόςτολοσ Παφλοσ
Λογιςμικό «Ηϊντασ
ςτθν Εκκλθςία»:
Μάκε για τισ
περιοδείεσ του Απ.
Παφλου
Εκπαιδευτικό
λογιςμικό Γυμναςίου
ΥΡΔΜΚ/ΡΛ:
Ιςτορία τθσ
Εκκλθςίασ: Απαρχζσ,
Επζκταςθ και
Διωγμοί, Εδραίωςθ
και ακμι τθσ
Εκκλθςίασ, χάρτεσ
(Εκκλθςία, Μουςείο,
Βιβλιοκικθ)

2. Διωγμοί και εξάπλωςθ του Χριςτιανιςμοφ. Πρόςωπα και μαρτυρίεσ (3 δίωρα)
Προςδοκώμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα
Οι μακθτζσ
μποροφν να:

Βαςικά κζματα

i. Ρολφχρονοι
διωγμοί:
Γιατί
παρουςιάηουν
διϊχκθκαν οι
και εξθγοφν
Χριςτιανοί;
τουσ λόγουσ
Ροιοι ιταν οι
των διωγμϊν
ςκλθρότεροι
κατά των
διωγμοί;
Χριςτιανϊν
ii. «Χριςτιανόσ
περιγράφουν
ειμί!»,
και αξιολογοφν
Μάρτυρεσ από
τθ ηωι και τθ
ελεφκερθ
δράςθ των
επιλογι:
προςϊπων
Στζφανοσ
αναγνωρίηουν
(Ρραξ 6, 8-15.
τα διαφορετικά
48-60),
πρόςωπα /
Άγ. Λγνάτιοσ
τφπουσ του
Αντιοχείασ
Χριςτιανιςμοφ
Αγάπθ, Ειρινθ,
των πρϊτων

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Επίλυςθ προβλιματοσ: Από εγχειρίδια ΟΕΔΒ
Γιατί διϊχκθκαν οι
- Γϋ Δθμοτικοφ (1992),
πρϊτοι Χριςτιανοί
δ.ε. 38, 49
Δθμιουργία
- Γϋ Δθμοτικοφ (2006),
κατθγορθτθρίου ςε
δ.ε. 33, 41
βάροσ των Χριςτιανϊν
- Δϋ Δθμοτικοφ (1993),
Αςκιςεισ και τόποι ςτο
δ.ε. 22
διαδίκτυο από το
- Δϋ Δθμοτικοφ (2006),
λογιςμικό Εϋ τάξθσ:
δ.ε. 19
Αγωνιςτζσ και
- Εϋ Δθμοτικοφ (1995),
μάρτυρεσ
δ.ε. 11, 12, 13, 14,
Μελζτεσ περίπτωςθσ
15, 16, 26, 47
από ιςτορίεσ τθσ
- Εϋ Δθμοτικοφ (2006),
πρϊτθσ Εκκλθςίασ
δ.ε. 2.3, 2.4, 2.5, 2.6,
(βοικεια ςε λιμό)
2.7, 6.1
Επεξεργαςία κειμζνου
- Γϋ Γυμναςίου (2006),
από τθν προσ Διόγνθτον
ςελ. 36, 39, 42, 45
Επιςτολι
«Ανεξικρθςκία»:
Εκπαιδευτικό
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αιϊνων
Χιόνθ
αξιολογοφν τθ iii. Ζνασ Χριςτιανόσ
ςθμαςία τθσ
ωμαίοσ
κακιζρωςθσ τθσ
αυτοκράτορασ:
ανεξικρθςκίασ
Μ.
και εκφράηουν
Κωνςταντίνοσ
τισ ιδζεσ τουσ
«Εν τοφτω
για τθ ςθμαςία
νίκα»
τθσ ςτθν εποχι
Κωνςταντίνοσ
μασ
και Ελζνθ
Διάταγμα των
Μεδιολάνων
iv. Αςκθτζσ:
Ρροςευχι και
αγϊνασ
(Μ. Αντϊνιοσ,
Κεοδόςιοσ
κοινοβιάρχθσ,
Ραχϊμιοσ,
Λερϊνυμοσ,
κ.ά.)
v. Γιορτζσ μνιμθσ
(Κωνςταντίνου
και Ελζνθσ,
γιορτζσ
μαρτφρων και
αςκθτϊν)

Συηθτάμε για τθ
ςθμαςία τθσ ςιμερα.
Βρίςκουν ςτοιχεία από
το Σφνταγμα και τουσ
νόμουσ τθσ Ελλάδασ
Δουλεφοντασ με τζχνθ
(Artful Thinking): Εικόνα
του Μ. Κωνςταντίνου
και τθσ αγίασ Ελζνθσ
(αναηιτθςθ
λεπτομερειϊν,
ςυνζντευξθ από τθν
εικόνα, ςτοχαςμοί κ.ά.)
Συλλογι
αποφκεγμάτων
αςκθτϊν
Αςκιςεισ από το
λογιςμικό τθσ Γϋ
Γυμναςίου (χολείο):
Απαρχζσ, Επζκταςθ και
Διωγμοί, Εδραίωςθ και
ακμι τθσ Εκκλθςίασ

λογιςμικό Δθμοτικοφ
ΥΡΔΜΚ/ΡΛ:
Κείμενο και εικόνεσ
από το λογιςμικό Εϋ
τάξθσ:
Αγωνιςτζσ και
μάρτυρεσ (Άγιοι οι
Φίλοι του Χριςτοφ και
των ανκρϊπων, οι
Άγιοι μασ δείχνουν τον
αλθκινό τρόπο ηωισ,
οι Άγιοι Απόςτολοι, οι
Άγιοι Μάρτυρεσ, οι
Νεομάρτυρεσ, παιδιά
Μάρτυρεσ, οι Σρεισ
Ιεράρχεσ, ςφγχρονοι
Άγιοι, οι
Ελλθνορκόδοξοι και οι
Άγιοι, οι Άγιοί μασ)
Λογιςμικό «Ηϊντασ
ςτθν Εκκλθςία»:
Άγιοσ Ιγνάτιοσ
Εκπαιδευτικό
λογιςμικό Γυμναςίου
ΥΡΔΜΚ/ΡΛ:
Ιςτορία τθσ Εκκλθςίασ:
Απαρχζσ, Επζκταςθ
και Διωγμοί, Εδραίωςθ
και ακμι τθσ Εκκλθςία,
χάρτεσ (Εκκλθςία,
Μουςείο, Βιβλιοκικθ)

3. Άγιοι άνκρωποι (4 δίωρα)
Προςδοκώμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα
Οι μακθτζσ
μποροφν να:

Βαςικά κζματα

i. «Ηω δε ουκζτι εγϊ,
ηει δε εν εμοί ο
Χριςτόσ», άγιοι
παρουςιάηουν
άνδρεσ και γυναίκεσ
τισ βαςικζσ
τθσ Χριςτιανικισ
εκφράςεισ τθσ
Εκκλθςίασ:
χριςτιανικισ
Ρροφιτθσ Θλίασ (Γϋ
ςτάςθσ ηωισ
Βας 17, 1-7. 18, 16όπωσ
40)
αναδεικνφοντ
Αγ. Βερονίκθ αι από τθ
αιμορροοφςα (Μτ
Βίβλο
9, 20-22),
τισ
εκατόνταρχοσ (Μτ
αναγνωρίηουν
8, 5-13)
ςτθ ηωι και
Αββάσ Ρινοφφριοσ
τθν πράξθ
Νεομάρτυσ Αχμζτ

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό
υλικό

Μελζτεσ περίπτωςθσ με
παρουςίαςθ ςτθν τάξθ
των αποτελεςμάτων τθσ
δουλειάσ τουσ
Επίλυςθ προβλιματοσ: Τι
ςθμαίνει να είναι
κάποιοσ άγιοσ;
Ραρουςίαςθ του Φμνου
τθσ Αγάπθσ από δφο
μακθτζσ ςτθ μετάφραςθ
και το πρωτότυπο με
μουςικι υπόκρουςθ (π.χ.
μουςικι του Zbigniev
Preisner)
Μουςικό Εργαςτιριο
Διαμόρφωςθ φυλλαδίου

Από εγχειρίδια
ΟΕΔΒ
- Γϋ Δθμοτικοφ
(1992), δ.ε. 37
- Γϋ Δθμοτικοφ
(2006), δ.ε. 33
- Εϋ Δθμοτικοφ
(1995), δ.ε. 6, 10
- Εϋ Δθμοτικοφ
(2006), δ.ε. 1.5,
2.2
- Σϋ Δθμοτικοφ
(2006), δ.ε. 22
- Γϋ Γυμναςίου
(2006), ςελ. 18,
29
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ιςτορικϊν
Κάλφασ εξ
προςϊπων
Αγαρθνϊν (1682)
πλθροφοροφν
Αγία Φιλοκζθ
ται για αγίουσ
Μαρία Σκόπτςοβα
ανκρϊπουσ
(1945)
άλλων
ii. Λόγια τθσ Βίβλου
κρθςκειϊν
που ζγιναν πράξθ:
Ρίςτθ (Εβρ 11, 1-3)
Αγάπθ (Α Κορ 13,
4-8)
Ενότθτα (Β Κορ 13,
11)
Ειρινθ (Μτ 5, 9,
Γαλ 5, 22, Εφ, 2,14)
Ταπείνωςθ (Εφ 4,
2-3)
Ελευκερία (Γαλ 5,
1)
iii. Άγιοι άνκρωποι ςτισ
κρθςκείεσ του
κόςμου: Βοφδασ,
Κομφοφκιοσ,
Μωάμεκ,
Βιςνοφ (Κρίςνα),
Δαλάι Λάμα, Γκάντι
και πολλά άλλα
πρόςωπα, ιςτορικά
ι μυκικά

ι CD με κζμα τθν
παρουςίαςθ ενόσ αγίου
τθσ Εκκλθςίασ ι μιασ
ςπουδαίασ κρθςκευτικισ
προςωπικότθτασ ι τθν
παράλλθλθ παρουςίαςθ
πολλϊν
Αςκιςεισ και τόποι ςτο
διαδίκτυο από το
λογιςμικό ΣΤϋ τάξθσ:
Αλικειεσ που δίδαξε ο
Χριςτόσ
Αςκιςεισ από το
λογιςμικό τθσ Γϋ
Γυμναςίου (χολείο):
Απαρχζσ, Επζκταςθ και
Διωγμοί, Εδραίωςθ και
ακμι τθσ Εκκλθςίασ

Εκπαιδευτικό
λογιςμικό
Δθμοτικοφ
ΥΡΔΜΚ/ΡΛ:
Κείμενο και
εικόνεσ από το
λογιςμικό Σϋ
τάξθσ:
Αλικειεσ που
δίδαξε ο Χριςτόσ
(Θ επί του Όρουσ
Ομιλία,
Μακαριςμοί,
Παραβολι για
ςυνετό άνκρωπο
που χτίηει πάνω
ςε ςτζρεα
κεμζλια, βαςιλεία
Θεοφ)
Λογιςμικό
«Ηϊντασ ςτθν
Εκκλθςία»:
Αγία Φιλοκζθ,
Άγιοσ Νικόλαοσ ο
Πλανάσ
Εκπαιδευτικό
λογιςμικό
Γυμναςίου
ΥΡΔΜΚ/ΡΛ:
Ιςτορία τθσ
Εκκλθςίασ:
Απαρχζσ,
Επζκταςθ και
Διωγμοί,
Εδραίωςθ και
ακμι τθσ
Εκκλθςίασ, χάρτεσ
(Εκκλθςία,
Μουςείο,
Βιβλιοκικθ)

4. Από τουσ Χριςτιανοφσ τθσ χώρασ μασ ςτουσ Χριςτιανοφσ του κόςμου (5 δίωρα)
Προςδοκώμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα
Οι μακθτζσ
μποροφν να:
αναγνωρίηουν

Βαςικά κζματα

i. Χριςτιανικζσ
παραδόςεισ τθσ
χϊρασ μασ:

Δραςτθριότθτεσ

Θλεκτρονικι ςυνομιλία
με ςυμμακθτζσ τουσ ςτθ
Σφρο, Τινο κ.ά.

Εκπαιδευτικό
υλικό
Από εγχειρίδια
ΟΕΔΒ
- Σϋ Δθμοτικοφ

ΑΔΑ: 45Ο09-5ΣΔ

τουσ Ζλλθνεσ
Ονόματα και
Χριςτιανοφσ
τόποι
άλλων
Ναοί και εικόνεσ
ομολογιϊν
Λατρεία και
παρουςιάηουν τα
ζκιμα
κοινά
ii. Ρολλζσ
χαρακτθριςτικά
παραδόςεισ,
τθσ χριςτιανικισ
κοινι ςυνείδθςθ:
τουσ πίςτθσ
Κοινι
ενθμερϊνονται
ταυτότθτα:
και αξιολογοφν
Βάπτιςμα,
τθ ςφγχρονθ
Ευχαριςτία,
κοινι δράςθ των
Λεροςφνθ
Χριςτιανϊν
Θ κοινι δράςθ
των Χριςτιανϊν
ςτο Ραγκόςμιο
Συμβοφλιο
Εκκλθςιϊν

Συνζντευξθ από ζναν
ρωμαιοκακολικό ιερζα
τθσ περιοχισ
Αναηιτθςθ φωτογραφιϊν
ςτο διαδίκτυο, ςφγκριςθ,
ομοιότθτεσ και διαφορζσ
(εξωτερικό – εςωτερικό
ναοφ άμφια, λειτουργικοί
τφποι
Καταςκευι
ερωτθματολογίου για
ςυνζντευξθ «Τι κα ικελα
να μάκω για ςασ»
Ζρευνα: Οι ναοί των
άλλων χριςτιανικϊν
παραδόςεων ςτθν
περιοχι
Αςκιςεισ και τόποι ςτο
διαδίκτυο από το
λογιςμικό ΣΤϋ τάξθσ:
Ετερόδοξοι και
αλλόκρθςκοι
Αςκιςεισ από το
λογιςμικό τθσ Γϋ
Γυμναςίου (χολείο):
Νεότερα Χρόνια, ο
Χριςτιανικόσ κόςμοσ
ςιμερα

(2006), δ.ε. 3031
- Γϋ Γυμναςίου
(2006), ςελ. 128,
132, 141
Εκπαιδευτικό
λογιςμικό
Δθμοτικοφ
ΥΡΔΜΚ/ΡΛ:
Κείμενο και
εικόνεσ από το
λογιςμικό Σϋ
τάξθσ:
Ετερόδοξοι και
αλλόκρθςκοι
(Ετερόδοξοι
χριςτιανοί:
Ρωμαιοκακολικοί
και Προτεςτάντεσ,
Παγκόςμιοσ
χάρτθσ
κρθςκειϊν)
Λογιςμικό
«Ηϊντασ ςτθν
Εκκλθςία»:
Σα Μυςτιρια τθσ
Εκκλθςίασ μασ,
Θρθςκείεσ ςτο
ςφγχρονο κόςμο
Εκπαιδευτικό
λογιςμικό
Γυμναςίου
ΥΡΔΜΚ/ΡΛ:
Ιςτορία τθσ
Εκκλθςίασ:
Νεότερα Χρόνια, ο
Χριςτιανικόσ
κόςμοσ ςιμερα,
χάρτεσ (Εκκλθςία,
Μουςείο,
Βιβλιοκικθ)

5. Θρθςκείεσ ςτθ χώρα μασ (5 δίωρα)
Προςδοκώμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα
Οι μακθτζσ

Βαςικά κζματα
i. Ροιοσ είναι ο

Δραςτθριότθτεσ
Building e-bridges: Με

Εκπαιδευτικό
υλικό
Από εγχειρίδια

ΑΔΑ: 45Ο09-5ΣΔ

μποροφν να:

γείτονάσ μου;
Κρθςκείεσ που
παρουςιάηουν
υπάρχουν ςτθν
ςτοιχεία για τισ
Ελλάδα
άλλεσ
ii. Λςλαμικζσ
κρθςκευτικζσ
κρθςκευτικζσ
κοινότθτεσ τθσ
κοινότθτεσ τθσ
Ελλάδασ
Ελλάδασ
κρίνουν και
iii. Λουδαϊκζσ
ελζγχουν τισ
κρθςκευτικζσ
ιδζεσ τουσ για τισ
κοινότθτεσ τθσ
ςχζςεισ τουσ με
Ελλάδασ
όςουσ ανικουν
iv. Κρθςκευτικζσ
ςε άλλθ
κοινότθτεσ που
κρθςκεία ι
γιορτάηουν
ομολογία
Μαουλίντ
ςυνειδθτοποιοφν
(γενζκλια του
και αξιολογοφν
Μωάμεκ)
τθ βιβλικι κζςθ
Ρουρίμ των
για τον «άλλον»
Εβραίων
ευαιςκθτοποιοφν
Diwali των
ται και
Λνδουϊςτϊν
αναπτφςςουν
Κρθςκευτικζσ
κετικζσ ςτάςεισ
μζρεσ
απζναντι ςτθ
Βουδιςμοφ
κρθςκευτικι και
Χορόσ του
πολιτιςμικι
δράκου (Κίνα)
ετερότθτα
v. Θ λατρεία ςτισ
κρθςκείεσ
vi. Ροιοσ είναι
«δικόσ μασ»
άνκρωποσ;
Από τθν ΡΔ και
τθν ΚΔ:
- Λςτορία τθσ
ουκ (ουκ
1,1-4,18)
- Ραραβολι του
ςπλαχνικοφ
Σαμαρείτθ (Λκ
10, 30-35)

ςυμμακθτζσ μασ ςε άλλα
μζρθ τθσ Ελλάδασ
Επίςκεψθ ςε Συναγωγι /
ςυνομιλία με ραβίνο
Συνζντευξθ από ζναν
μουςουλμάνο
Οι μακθτζσ
παραφράηουν τθν
παραβολι του
ςπλαχνικοφ Σαμαρείτθ
με όρουσ από τθ
ςφγχρονθ ηωι (με κόμικ
ι παιχνίδι ρόλου)
Ραρουςίαςθ ςκθνϊν από
τθν ιςτορία τθσ ουκ
Δουλεφοντασ με τζχνθ
(Artful Thinking): M.
Chagall, «Καλόσ
Σαμαρείτθσ» (Μουςικι,
τίτλοι, ςτοχαςμοί κ.ά.)
Φτιάχνουν ζνα κολλάηψθφιδωτό
χρθςιμοποιϊντασ υλικό
από όςο περιςςότερα
πράγματα μάκαμε τθ
φετινι χρονιά –εκτόσ
από τον Χριςτιανιςμό –
και για τισ άλλεσ
ομολογίεσ /κρθςκείεσ
(φωτογραφίεσ ναϊν,
ονόματα κοινοτιτων,
ςφμβολα και χρϊματα
κρθςκειϊν, αγάλματα,
εικόνεσ κ.ά.)· ςτο κζντρο
γράφουν ζνα
ςφνκθμα/τίτλο ενότθτασ
που κα ςυναποφαςίςουν
Διαβάηουν τθν ιςτορία
τθσ Εςκιρ και τθν
αποδίδουν με ςκίτςα
Ραρουςίαςθ ςτθν τάξθ:
«Ο φίλοσ μου ο Ααρϊν».
Συηιτθςθ /
ςυμπεράςματα
Διαλζγουν αποφκζγματα
από τισ βιβλικζσ
αφθγιςεισ και τα
χρθςιμοποιοφν ςε ζνα
δικό τουσ κείμενο που
ςυνκζτουν
Αςκιςεισ και τόποι ςτο
διαδίκτυο από το
λογιςμικό ΣΤϋ τάξθσ:
Ετερόδοξοι και
αλλόκρθςκοι

ΟΕΔΒ
- Γϋ Δθμοτικοφ
(1992), δ.ε. 37
- Γϋ Δθμοτικοφ
(2006), δ.ε. 32
- Σϋ Δθμοτικοφ
(2006), δ.ε. 3233
- Βϋ Γυμναςίου
(2006), ςελ. 63,
67
Εκπαιδευτικό
λογιςμικό
Δθμοτικοφ
ΥΡΔΜΚ/ΡΛ:
- Κείμενο και
εικόνεσ από το
λογιςμικό Γϋ-Δϋ
τάξθσ: Ο καλόσ
αμαρείτθσ
(ποιοσ είναι ο
πλθςίον, ζνασ
περαςτικόσ
βοθκάει τον
ταξιδιϊτθ, κάκε
άνκρωποσ είναι
ο πλθςίον)
- Κείμενο και
εικόνεσ από το
λογιςμικό Σϋ
τάξθσ:
Ετερόδοξοι και
αλλόκρθςκοι
(αλλόκρθςκοι μθ
χριςτιανοί:
Εβραίοι και
Μουςουλμάνοι,
Παγκόςμιοσ
χάρτθσ
κρθςκειϊν)
Λογιςμικό
«Ηϊντασ ςτθν
Εκκλθςία»:
Θρθςκείεσ ςτο
ςφγχρονο κόςμο
Εκπαιδευτικό
λογιςμικό Λυκείου
ΥΡΔΜΚ/ΡΛ:
- Σο Ιςλάμ
- Όψεισ τθσ
Θρθςκείασ

ΑΔΑ: 45Ο09-5ΣΔ

6. Μνθμεία και τόποι λατρείασ: Αποτυπώςεισ τθσ πίςτθσ (5 δίωρα)
Προςδοκώμεν
α Μακθςιακά
Αποτελζςματα
Οι μακθτζσ
μποροφν να:
διακρίνουν
τθν
προζλευςθ
των
ςυγκεκριμζνω
ν μνθμείων
αναγνωρίηουν
το ςιμα τθσ
UNESCO και
το τι
ςυνεπάγεται θ
προςταςία
του μνθμείου
χρθςιμοποιοφ
ν ςωςτοφσ
όρουσ για
τουσ ρυκμοφσ
των ναϊν
διακρίνουν τα
διάφορα είδθ
χριςτιανικισ
τζχνθσ

Βαςικά κζματα

i. Μνθμεία:

Μαρτυροφν τθν
εποχι τουσ, αλλά
εξακολουκοφν να
ηουν
ii. Χριςτιανικά
μνθμεία ςε
Ανατολι και
Δφςθ
Κατακόμβεσ,
μαρτφρια
Κωνςταντινοφπο
λθ: Μια πόλθ
γεμάτθ ναοφσ. H
Αγία Σοφία
Ναόσ του Αγίου
Μάρκου ςτθ
Βενετία (11οσ)
Ραναγία των
Ραριςίων (12οσ
– 13οσ)
Τα ψθφιδωτά
τθσ αβζννασ
Οι τοιχογραφίεσ
τθσ Φλωρεντίασ
και τθσ ϊμθσ
Βυηαντινζσ
φορθτζσ εικόνεσ
Ροίθςθ και
Μουςικι:
ωμανόσ ο
Μελωδόσ και ο
Ακάκιςτοσ
Φμνοσ
iii. Ο Ναόσ του
Σολομϊντα: Ζνασ
ναόσ ςφμβολο
iv. Κρθςκευτικά
Μνθμεία
Ραγκόςμιασ
Κλθρονομιάσ τθσ
UNESCO

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Μελζτθ περίπτωςθσ:
Θ Εκκλθςία τθσ
Κοιμιςεωσ τθσ
Κεοτόκου (9οσ αι.)
ςτθν Επιςκοπι τθσ
Ευρυτανίασ που
βυκίςτθκε ςτθ λίμνθ
προκειμζνου να
υδροδοτθκεί θ
περιοχι. Πλα όςα
μετρικθκαν,
φωτογραφικθκαν,
ςχεδιάςτθκαν (βλ.
εκπ/κό υλικό Βυη.
και Χριςτ.
Μουςείου)
Δθμιουργία CD με τα
μνθμεία που
επεξεργάςτθκαν
Καταςκευι ενόσ
πόςτερ: Από τισ
κατακόμβεσ ςτθν
Αγία Σοφία
Οργανϊνουμε μια
εκδρομι ςε ζνα
μνθμείο
προςτατευμζνο από
τθν UNESCO
Project: Ζνα
ςτρατθγικό ςχζδιο
προςταςίασ ενόσ
μνθμείου τθσ
γειτονιάσ μασ
Οργάνωςθ
επίςκεψθσ ςε
Μουςείο
Επίςκεψθ και μελζτθ
τοπικοφ μνθμείου
Αςκιςεισ και τόποι
ςτο διαδίκτυο από
το λογιςμικό Εϋ
τάξθσ:
Δθμιουργϊντασ ζναν
όμορφο κόςμο

Από εγχειρίδια ΟΕΔΒ
- Δϋ Δθμοτικοφ (1993), δ.ε.
28, 29
- Δϋ Δθμοτικοφ (2006), δ.ε.
23, 24
- Εϋ Δθμοτικοφ (1995), δ.ε.
30-37
- Εϋ Δθμοτικοφ (2006), δ.ε.
4-4.11
- Σϋ Δθμοτικοφ (1995), δ.ε.
55
- Σϋ Δθμοτικοφ (2006), δ.ε.
36
- Γϋ Γυμναςίου (2006), ςελ.
77, 82
Εκπαιδευτικό λογιςμικό
Δθμοτικοφ ΥΡΔΜΚ/ΡΛ:
Κείμενο και εικόνεσ από το
λογιςμικό Εϋ τάξθσ:
Δθμιουργϊντασ ζναν
όμορφο κόςμο: α)
Εικονογραφία (απαρχζσ τθσ
βυηαντινισ εικόνασ - τα
πορτρζτα του Φαγιοφμ,
βυηαντινι περίοδοσ –
Μακεδονικι ςχολι,
μεταβυηαντινι περίοδοσ –
Κρθτικι ςχολι, είδθ
εικονογραφίασ, δυτικι
κρθςκευτικι τζχνθ,
διαφορζσ Ορκόδοξθσ –
Δυτικισ εικονογραφίασ,
κζντρα ανάπτυξθσ –
μνθμεία βυηαντινισ τζχνθσ),
β) Αρχιτεκτονικι (ρυκμόσ
Βαςιλικισ – Άγιοσ
Δθμιτριοσ Θεςςαλονίκθσ,
Βαςιλικισ με τροφλο – Αγία
οφία Κων/πολθσ,
βυηαντινόσ ςταυροειδισ με
τροφλο – Οςίου Λουκά
Λιβαδειάσ, Δυτικι
αρχιτεκτονικι – ρωμανικόσ
και γοτκικόσ ρυκμόσ)

ΑΔΑ: 45Ο09-5ΣΔ

Λογιςμικό «Ηϊντασ ςτθν
Εκκλθςία»:
Αγία οφία Κων/πολθσ
(βίντεο), Αρχιτεκτονικι
ναϊν Θεςςαλονίκθσ από
τθν αρχι μζχρι ςιμερα,
Άγιο Όροσ
Εκπαιδευτικό λογιςμικό
Γυμναςίου ΥΡΔΜΚ/ΡΛ:
Εργαςτιρι Αγιογραφίασ,
Εκμάκθςθ Βυηαντινισ
Μουςικισ, Αίκουςα
Προβολϊν, Αίκουςα
Εκκζςεων (Πολιτιςτικό
Κζντρο)
Εκπαιδευτικό λογιςμικό
Λυκείου ΥΡΔΜΚ/ΡΛ:
- Ο λατρευτικόσ πλοφτοσ
τθσ Εκκλθςίασ
- Όψεισ τθσ Θρθςκείασ
7. Πώσ ζφταςε θ Αγία Γραφι ζωσ εμάσ; (4 δίωρα)
Προςδοκώμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα
Οι μακθτζσ
μποροφν να:

Βαςικά κζματα

Θ εφρεςθ των
χειρογράφων του
Κουμράν: Το
υπολογίηουν τθν
ςυναρπαςτικό
«θλικία» τθσ
ταξίδι τθσ Βίβλου
Βίβλου
ςτον χρόνο
κατανοοφν τον
ii. «Χίλια χρόνια και
τρόπο ςφνκεςισ
μια μζρα»:
τθσ
Ροιοι, πότε και
παρουςιάηουν με
γιατί ζγραψαν
παραδείγματα
βιβλία τθσ Αγίασ
τθν κεντρικι
Γραφισ;
κζςθ τθσ ςτον
Θ Αγία Γραφι ωσ
ευρωπαϊκό
Ραλαιά και
πολιτιςμό
Καινι Διακικθ
Ο Κανόνασ
Θ γλϊςςα τθσ
Βίβλου
iii. Το παράδειγμα
των δφο πρϊτων
κεφαλαίων τθσ
Γενζςεωσ
iv. Θ Βίβλοσ ωσ
κεμελιϊδεσ
ςυςτατικό του
i.

Δραςτθριότθτεσ

Καταςκευι κόμικ: Θ
εφρεςθ των χειρογράφων
του Κουμράν.
Δραματοποίθςθ ςκθνϊν
Επίλυςθ προβλιματοσ:
«Ρότε γράφτθκε θ
Βίβλοσ;»
Φτιάχνουν χρονολόγιο,
ανά αιϊνα με κζντρο τθ
γζννθςθ του Χριςτοφ,
όπου τοποκετοφν τα
βιβλία τθσ Αγίασ Γραφισ,
ανάλογα με τθν εποχι
που γράφτθκαν, κακϊσ
επίςθσ παράλλθλεσ
αναφορζσ ςε ςθμαντικά
ιςτορικά γεγονότα που
γνωρίηουν.
Θλεκτρονικι επίςκεψθ ςε
Μουςεία τθσ Ευρϊπθσ:
Βρίςκουν και
αποδελτιϊνουν τα
κζματα από τθ Βίβλο.
Κάνουν ζναν κατάλογο
με τα ονόματα των

Εκπαιδευτικό
υλικό
Από εγχειρίδια
ΟΕΔΒ
- Δϋ Δθμοτικοφ
(1993), δ.ε. 14
- Δϋ Δθμοτικοφ
(2006), δ.ε. 12
- Σϋ Δθμοτικοφ
(1995), δ.ε. 9
- Σϋ Δθμοτικοφ
(2006), δ.ε. 5
- Αϋ Γυμναςίου
(2006), ςελ. 11,
14
- Βϋ Γυμναςίου
(2006), ςελ. 19,
23
Εκπαιδευτικό
λογιςμικό
Δθμοτικοφ
ΥΡΔΜΚ/ΡΛ:
Κείμενο και
εικόνεσ από το
λογιςμικό Σϋ
τάξθσ:

ΑΔΑ: 45Ο09-5ΣΔ

ευρωπαϊκοφ
πολιτιςμοφ

ηωγράφων, τθν
χρονολογία του ζργου
και τουσ τίτλουσ τουσ.
Ροια από αυτά
γνωρίηουν; Ροια τουσ
προκαλοφν ενδιαφζρον;
Βρίςκουν ταινίεσ με κζμα
τθ Βίβλο και κάνουν ζναν
κατάλογο (τίτλοσ,
ςκθνοκζτθσ, χρονολογία)
Αςκιςεισ και τόποι ςτο
διαδίκτυο από το
λογιςμικό ΣΤϋ τάξθσ: Θ
αλικεια καταγράφεται
Αςκιςεισ από το
λογιςμικό τθσ Αϋ
Γυμναςίου (χολείο): Θ
Δθμιουργία, οι
Πατριάρχεσ, οι Βαςιλείσ,
οι Προφιτεσ

Θ αλικεια
καταγράφεται (θ
Αγία Γραφι
ενϊνει τον κόςμο,
βιβλία Π.Δ. και
Κ.Δ., χάρτεσ)
Εκπαιδευτικό
λογιςμικό
Γυμναςίου
ΥΡΔΜΚ/ΡΛ:
Παλαιά Διακικθ:
Θ Δθμιουργία, οι
Πατριάρχεσ, οι
Βαςιλείσ, οι
Προφιτεσ
(Εκκλθςία,
Μουςείο,
Βιβλιοκικθ)

Προςδοκώμενεσ επάρκειεσ των μακθτών ςτο τζλοσ του κφκλου
Α. Ωσ προσ τθ γνϊςθ και κατανόθςθ του κόςμου τθσ κρθςκείασ
Αφθγοφνται και ςχολιάηουν βιβλικζσ ιςτορίεσ
Χρθςιμοποιοφν βελτιωμζνο λεξιλόγιο ςτθν εργαςία τουσ ςτο ΜτΚ
Αναγνωρίηουν -ςε ζνα πρϊτο επίπεδο- το ιςτορικό πλαίςιο ανάπτυξθσ τθσ πρϊτθσ
Χριςτιανικισ Εκκλθςίασ
Ρροςεγγίηουν κριτικά τθ ηωι των αγίων προςϊπων και εντοπίηουν κοινά ςτοιχεία
ανάμεςά τουσ
Κάνουν ςυςχετίςεισ με τθ ηωι ιερϊν προςϊπων άλλων κρθςκειϊν
Διατυπϊνουν απορίεσ και ερωτιματα
Εξετάηουν τα γεγονότα εντόσ τθσ ιςτορικισ και κοινωνικισ τουσ ςυνάφειασ
Κατανοοφν τον ςφνκετο χαρακτιρα των βιβλικϊν – ιερϊν κειμζνων και
ανακαλφπτουν το ιςτορικό πλαίςιο τθσ ςφνταξισ τουσ, κακϊσ και τθν πολλαπλι
λειτουργικότθτά τουσ (επικοινωνία, αφιγθςθ και μνιμθ, διαμόρφωςθ ςυλλογικισ
ταυτότθτασ)
Β. Ωσ προσ τθν κατανόθςθ τθσ πολιτιςτικισ εμβζλειασ του κρθςκευτικοφ φαινομζνου
Ανακαλφπτουν τισ επιδράςεισ τθσ Αγίασ Γραφισ ςτθ διαμόρφωςθ του ελλθνικοφ και
ευρωπαϊκοφ πολιτιςμοφ. Αντίςτοιχα, τθν επίδραςθ άλλων ιερϊν κειμζνων ςτθ
ςφςταςθ και διαμόρφωςθ διαφορετικϊν πολιτιςμϊν
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Ανιχνεφουν τα ιουδαϊκά και ιςλαμικά ςτοιχεία που ζχουν ενςωματωκεί ςτον
ελλθνικό και ευρωπαϊκό πολιτιςμό
Αναγνωρίηουν αποτυπϊςεισ τθσ κρθςκευτικισ πίςτθσ ςτα μνθμεία – τοπικά και
παγκόςμια
Γ. Ωσ προσ τθν προςωπικι ανάπτυξθ και καλλιζργεια αξιϊν και ςτάςεων
Ανακαλφπτουν βιβλικζσ απαντιςεισ γφρω από κεμελιϊδθ υπαρξιακά ερωτιματα
Αρχίηουν να διαμορφϊνουν τθν αίςκθςθ τθσ προςωπικισ τουσ αξίασ και
ταυτότθτασ (αυτοεκτίμθςθ)
Αναλαμβάνουν ευκφνεσ ωσ μζλθ τθσ ομάδασ τθσ τάξθσ τουσ
Αντιμετωπίηουν εντάςεισ και προβλιματα
Κατανοοφν και καλλιεργοφν τθν οργάνωςθ, τθ ςυλλογικότθτα και τθ ςυνεργαςία
Δ. Ωσ προσ τθν ανάπτυξθ θκικισ ςυνείδθςθσ (με άξονα το ςχιμα «αξίεσ και επιλογζσ»)
Συναιςκάνονται αξίεσ τθσ ηωισ (αγάπθ, ςυμπόνια, ειρινθ, γενναιότθτα, αλλαγι)
Συνειδθτοποιοφν τθ δφναμθ τθσ επιλογισ
Αναγνωρίηουν και διορκϊνουν τα λάκθ τουσ
Κατανοοφν το δικαίωμα τθσ διαφωνίασ
Συναιςκάνονται τθ ςθμαςία τθσ ποικιλίασ
Ε. Ωσ προσ τθν καλλιζργεια δθμοκρατικισ ςυνείδθςθσ και πρακτικισ
Συηθτοφν, ςυνεργάηονται και επικοινωνοφν με όλουσ τουσ ςυμμακθτζσ τουσ
ανεξάρτθτα από τθ κρθςκευτικι ι πολιτιςτικι προζλευςι τουσ (κοινωνικζσ
δεξιότθτεσ)
Ανακαλφπτουν ςτθν Αγία Γραφι απαντιςεισ γφρω από κεμελιϊδθ ηθτιματα
κοινωνικισ οργάνωςθσ και ςυμπεριφοράσ (λ.χ. λιψθ αποφάςεων, κοινοκτθμοςφνθ,
ενδιαφζρον για τον αδφναμο)
Ανακαλφπτουν τισ επιπτϊςεισ των κρθςκευτικϊν πιςτεφω ςτθ ηωι τθσ κοινότθτασ –
δικισ τουσ και των άλλων
Αναγνωρίηουν και αξιολογοφν τθ ςθμαςία των ανκρωπίνων δικαιωμάτων. Τα
εξετάηουν υπό το φωσ των κεολογικϊν κριτθρίων
ΣΤ. Ωσ προσ τθ ςυμμετοχι ςτθ διδακτικι διεργαςία
Εντοπίηουν πλθροφορίεσ από διάφορεσ πθγζσ, τισ αναλφουν και τισ παρουςιάηουν
Μακαίνουν να επεξεργάηονται με ερμθνευτικά κριτιρια τα βιβλικά κείμενα
Επεξεργάηονται διάφορεσ καλλιτεχνικζσ δθμιουργίεσ (εικαςτικζσ τζχνεσ, λογοτεχνία,
μουςικι) που ςυνδζονται με τα κζματα
Ρραγματοποιοφν μικροζρευνεσ ςτο περιβάλλον τουσ (ςχολικό, οικογενειακό) και
παρουςιάηουν ςυμπεράςματα
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Αξιολογοφν τθν εργαςία τθσ τάξθσ και τθν προςωπικι τουσ πρόοδο και ςυμμετοχι
(μεταγνϊςθ)

Πρόγραμμα πουδών Γυμναςίου
Θ κρθςκεία ςτθ ηωι, ςτθν ιςτορία και ςτον πολιτιςμό
Α΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ:
Ρορεία και ανάπτυξθ
(46 ϊρεσ)
1. Μεγαλϊνοντασ και
αναηθτϊντασ
(3
δίωρα)
2. Θ ςυνάντθςθ του
Χριςτιανιςμοφ με τον
Ελλθνιςμό
(5
δίωρα)
3. Ρϊσ ηουν οι Χριςτιανοί;
Θ νζα ηωι τθσ Εκκλθςίασ
(4 δίωρα)
4. Ρϊσ παίρνονται οι
αποφάςεισ
(3
δίωρα)
5. Μονοκεϊςτικζσ
κρθςκείεσ: Λουδαϊςμόσ
και Λςλάμ
(5 δίωρα)
6. Κρθςκευτικζσ
αναηθτιςεισ και
εμπειρίεσ τθσ μακρινισ
Ανατολισ (3 δίωρα)

Β΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ:
Ρορεία μζςα από
ςυγκροφςεισ
(48 ϊρεσ)

Γ΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ:
Από το τοπικό ςτο
οικουμενικό
(48 ϊρεσ)

1. Μποροφν οι άνκρωποι
να εικονίηουν τον Κεό; (4
δίωρα)
2. Ροιοσ είναι ο Κεόσ των
Χριςτιανϊν; «Τίνα με
λζγουςιν οι άνκρωποι
είναι;»
(4
δίωρα)
3. Ροιοσ είναι ο άνκρωποσ;
(4 δίωρα)
4. Εμείσ και οι «άλλοι» (4
δίωρα)
5. Διάςπαςθ και
αντιπαλότθτα ςτισ
κρθςκείεσ
(5
δίωρα)
6. Ορκοδοξία,
Διαφωτιςμόσ, Νζοσ
Ελλθνιςμόσ
(3
δίωρα)

1. Θ Χριςτιανοςφνθ ςτον
ςφγχρονο κόςμο
(4 δίωρα)
2. Το ηιτθμα τθσ κρθςκείασ
ςτθ ςφγχρονθ Ευρϊπθ
(2 δίωρα)
3. Βία ςτο όνομα του Κεοφ
και τθσ αλικειασ
(2 δίωρα)
4. Μαρτυρία και προςφορά
τθσ πίςτθσ ςτον
ςφγχρονο κόςμο (2
δίωρα)
5. «Ροφ είναι ο Κεόσ;»: Θ
οδφνθ του ςφγχρονου
κόςμου και το αίτθμα τθσ
ςωτθρίασ από το κακό
(5 δίωρα)
6. Ελπίδα και αγϊνασ για τθ
μεταμόρφωςθ του
κόςμου
(5
δίωρα)
7. Από τθν αρχι ζωσ το
τζλοσ του κόςμου
(4
δίωρα)
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Α΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ:
Πορεία και ανάπτυξθ (46 ώρεσ)
Βαςικόσ άξονασ των κεματικών ενοτιτων
Οι κεματικζσ ενότθτεσ οργανϊνονται με κεντρικοφσ άξονεσ τθν ιδζα τθσ προςωπικισ
πορείασ των μακθτϊν και τθν ιςτορικι πορεία του Χριςτιανιςμοφ. Με αυτόν τον τρόπο οι
μακθτζσ ζχουν τθν ευκαιρία να ανακαλφψουν, να διαγνϊςουν και να ερμθνεφςουν τθν
αμφίδρομθ πορεία από τθ κρθςκεία ςτον πολιτιςμό, όπωσ καταγράφθκε ςτθν ιςτορία,
οικοδομϊντασ παράλλθλα τον δικό τουσ προςωπικό - νοθματικό και αξιακό - κόςμο μζςα
από τθ ςφνδεςθ και τθν αναμζτρθςθ των ερωτθμάτων που τουσ απαςχολοφν με τισ
προτάςεισ και τισ απαντιςεισ του Χριςτιανιςμοφ και των άλλων κρθςκειϊν.
Γενικοί ςτόχοι τθσ τάξθσ
Οι μακθτζσ:
1. να κατανοιςουν τθ ςυγκρότθςθ και τθν πορεία τθσ Χριςτιανικισ Εκκλθςίασ εντόσ
του ιςτορικοφ και πολιτιςμικοφ πλαιςίου τθσ φςτερθσ Αρχαιότθτασ
2. να ερευνιςουν τα γεγονότα και τισ εξελίξεισ όχι μόνο ςτθ ςυγχρονικι τουσ
ςυνάφεια, αλλά και τθ διαχρονικι τουσ ιςχφ
3. να φωτίςουν όψεισ του παρόντοσ μζςα από τθν αναγωγι ςτο παρελκόν και να
κατανοιςουν ςυνκικεσ του παρελκόντοσ μζςω των δικϊν τουσ εμπειριϊν
4. να μελετιςουν κριτικά τθ ηωι και τθ δράςθ ςθμαντικϊν προςϊπων του
Χριςτιανιςμοφ και άλλων κρθςκειϊν
5. να κατανοιςουν τα χριςτιανικά κεολογικά κριτιρια πίςτθσ και ηωισ
6. να προςεγγίςουν ποικίλεσ διδαςκαλίεσ, αναηθτιςεισ και εμπειρίεσ από τισ
μεγάλεσ κρθςκείεσ του κόςμου
7. να ευαιςκθτοποιθκοφν προσ τισ πανανκρϊπινεσ αξίεσ που αναδεικνφονται από τθ
μελζτθ των κρθςκειϊν (ανκρϊπινα δικαιϊματα, ιςότθτα φφλων και φυλϊν,
δικαιοςφνθ, ειρινθ, ελευκερία)

1. Μεγαλώνοντασ και αναηθτώντασ (3 δίωρα)
Προςδοκώμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα
Οι μακθτζσ μποροφν
να:

i.

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό
υλικό

Το πζραςμα ςε ζνα
καινοφργιο κφκλο τθσ
ηωισ (Γυμνάςιο):

όλοσ ςτον τοίχο: Ζνασ
δωδεκάχρονοσ ςτθ
ςφγχρονθ Ελλάδα. Οι

Από εγχειρίδια
ΟΕΔΒ
Γϋ Γ/ςίου (1997),
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εκφράηουν
ςυναιςκιματα και
ερωτιματα που
τουσ απαςχολοφν
κακϊσ αλλάηουν
εκπαιδευτικι
βακμίδα και
βρίςκονται
μπροςτά ςε νζεσ
προκλιςεισ
περιγράφουν και
αξιολογοφν τισ
δυςκολίεσ και τα
προβλιματα τθσ
πρϊτθσ Εκκλθςίασ
αξιολογοφν τθ
ςθμαςία τθσ
οργάνωςθσ (για
τθν πρϊτθ
Εκκλθςία και για
τουσ ίδιουσ)

Αλλαγζσ, όνειρα
και ςχζδια
Ψάχνοντασ για
προςωπικό νόθμα
Δυςκολίεσ και
ςυγκροφςεισ
Ανάγκθ για
οργάνωςθ
ii. Μετά τουσ
διωγμοφσ, ο
Χριςτιανιςμόσ
εξαπλϊνεται ςε όλθ
τθ ωμαϊκι
αυτοκρατορία:
Ρροςαρμογζσ και
δυςκολίεσ
Κλιροσ και λαόσ:
Από τθν ΚΔ:
Λειτουργοί τθσ
Εκκλθςίασ (Α Τιμ 3,
1-13)
Οργάνωςθ και
κεςμοί τθσ
Χριςτιανικισ
Εκκλθςίασ
iii. Θ οργάνωςθ τθσ
Χριςτιανικισ
Εκκλθςίασ ςτισ
μζρεσ μασ:
Ενορίεσ,
Μθτροπόλεισ,
Αρχιεπιςκοπζσ,
Ρατριαρχεία,
ωμαιοκακολικοί Βατικανό
Ρροτεςταντιςμόσ

μακθτζσ ςθκϊνονται
και γράφουν –ιδζεσ,
ςχζδια, όνειρα– μζςα
ςτο περίγραμμα
TPS: Τα ερωτιματά μασ
/ οι αλλαγζσ μασ
TPSS: Τα όνειρα και τα
ςχζδιά μασ
TWPS: Οι δυςκολίεσ και
οι ςυγκροφςεισ μασ
Ραιχνίδι ρόλου (με
ςενάριο: «Πλοι κζλουν
το καλό μου!», ποιοσ
ονειρεφομαι εγϊ να
γίνω;)
Καταςκευι
εννοιολογικοφ χάρτθ
και ςτθ ςυνζχεια
διαγράμματοσ όπου
ταξινομοφνται οι
πλθροφορίεσ για τθν
οργάνωςθ τθσ
Εκκλθςίασ
«Ειδικοί ανάμεςά μασ»:
Βρίςκουν φωτογραφικό
υλικό ςχετικά με το iii
(κλθρικοφσ, Ράπα,
Ρατριάρχεσ κ.ά.). Το
παρουςιάηουν ςτθν
τάξθ
Ρροςομοίωςθ μιασ
δράςθσ ςυμμετοχισ ςε
μια κλθρικολαϊκι δομι
(π.χ. οργάνωςθ μιασ
εικονικισ ενοριακισ
κοινότθτασ)
Επεξεργαςία κειμζνου
με φφλλο εργαςίασ
Σφνταξθ πίνακα
περιεχομζνων (ςτο
τζλοσ τθσ κεματικισ
ενότθτασ οι μακθτζσ
παραδίδουν ςε
πρόχειρο γραπτό τισ
ςπουδαιότερεσ
πλθροφορίεσ / απόψεισ
που επεξεργάςτθκαν.
Ηθτείται θ ςφνταξθ
πίνακα περιεχομζνων
ςυςτθματικά και λογικά
διαρκρωμζνου)

δ.ε. 19
Από Εκπ.
Λογιςμικά
ΥΡΔΜΚ/ΡΛ
Όψεισ τθσ
Θρθςκείασ /
Κόςμοσ, ςτο
Όψεισ τθσ
Θρθςκείασ
Καινι Διακικθ
/ Σα παιδικά
χρόνια του
Χριςτοφ, ςτο
Θρθςκευτικά
Γυμναςίου
(2000)
Βιβλιοκικθ /
Καινι Διακικθ
/ Απαρχζσ, ςτο
Θρθςκευτικά
Αϋ, Βϋ, Γϋ
Γυμναςίου
(2007)
Οι αγϊνεσ ςτθ
ηωι μασ, Θ
αναηιτθςθ και
φανζρωςθ τθσ
αλικειασ, ςτο
Θρθςκευτικά Ε'
και Σ'
Δθμοτικοφ
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2. Θ ςυνάντθςθ του Χριςτιανιςμοφ με τον Ελλθνιςμό (5 δίωρα)
Προςδοκώμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα
Οι μακθτζσ
μποροφν να:
αναγνωρίηουν και
περιγράφουν -με
παραδείγματατα πεδία
ςυνάντθςθσ
ΧριςτιανιςμοφΕλλθνιςμοφ
παρουςιάηουν τα
χαρακτθριςτικά
τθσ εποχισ και
των ςυνκθκϊν
εντόσ των οποίων
πραγματοποιικθ
κε θ ςυνάντθςθ
(ςυνάφεια)
αξιολογοφν τθ
ςυνειςφορά του
ελλθνικοφ
πολιτιςμοφ ςτθν
εξζλιξθ του
Χριςτιανιςμοφ
παρουςιάηουν
ςτοιχεία ηωισ και
δράςθσ των
προςϊπων
αναγνωρίηουν και
αξιολογοφν τθ
ςφνκεςθ
ΕλλθνιςμοφΧριςτιανιςμοφ ςε
ςυγκεκριμζνα
μνθμεία
αναπτφςςουν
κετικι ςτάςθ
απζναντι ςτον
διάλογο
κρθςκείασπολιτιςμοφ και
τον πλοφτο που
παράγεται

Βαςικά κζματα

i. Από τισ εμπειρίεσ

των εφιβων: Θ
δυναμικι των
«ςυναντιςεων»
(παρζεσ, ομάδεσ,
χϊροι, δικτυακζσ
κοινότθτεσ…)
ii. Δυο κόςμοι
ςυναντιοφνται:
Θ εποχι (φςτερθ
αρχαιότθτα)
Θ κυριαρχία τθσ
ελλθνικισ
γλϊςςασ (ςτθ
μετάδοςθ του
χριςτιανικοφ
κθρφγματοσ και
ςτα κείμενα τθσ
Καινισ Διακικθσ)
Εναντίον τθσ
ειδωλολατρίασ,
αλλά ςεβαςμόσ
τθσ
αρχαιοελλθνικισ
ςοφίασ και
διάλογοσ μαηί
τθσ:
- Λουςτίνοσ: Στθν
ελλθνικι ςκζψθ
υπάρχουν
ςπζρματα
αλικειασ
(Σπερματικόσ
Λόγοσ)
- Οι ελλθνικζσ
ςπουδζσ των
Ρατζρων τθσ
Εκκλθςίασ
- Οι Χριςτιανοί
κεολόγοι
ςπουδάηουν τθν
αρχαιοελλθνικι
ρθτορικι τζχνθ
- Μ. Βαςίλειοσ –
Τρεισ Λεράρχεσ:

Δραςτθριότθτεσ

TPS: Οι ςυναντιςεισ μασ / οι
επιρροζσ μασ
Ραιχνίδι ρόλων (για τθν
κατανόθςθ τθσ λειτουργίασ
των επιρροϊν): Ο ζνασ
προςπακεί να πείςει τον άλλον
για κάτι – κετικό ι αρνθτικό.
Συηιτθςθ, ςυμπεράςματα
«Ειδικοί ανάμεςά μασ»:
Καταςκευι χάρτθ φςτερθσ
αρχαιότθτασ, με
ςπουδαιότερεσ πόλεισ, ςχολζσ,
κζντρα, ρωμαϊκοφσ δρόμουσ.
Ραρουςίαςθ ςτθν τάξθ
Βρίςκουν ςτοιχεία για τισ
φιλοςοφικζσ ςχολζσ τθσ
εποχισ. Συηιτθςθ
«Μια μζρα από τθ ηωι ενόσ
Χριςτιανοφ ςε μια ελλθνικι
πόλθ του 2ου μ.Χ. αι.» (που να
εμπεριζχει ςτοιχεία για τθν
εποχι και τα όςα
επεξεργαςτικαμε)
Μελζτθ περίπτωςθσ: Οι
ςπουδζσ των τριϊν Λεραρχϊν.
Ραρουςίαςθ ςτθν τάξθ και
ςυηιτθςθ. Το υλικό
προετοιμάηεται κατάλλθλα για
να το παρουςιάςουν οι ίδιοι οι
μακθτζσ ςτθ γιορτι των Τριϊν
Λεραρχϊν
Αναηιτθςθ αρχαιοελλθνικϊν
ζργων τζχνθσ και χριςτιανικϊν
εικόνων ςτο διαδίκτυο,
χωριςμόσ ςε κατθγορίεσ και
ςχολιαςμόσ (ςχζςεισ,
ομοιότθτεσ, διαφορζσ)
Δάνεια αρχαιοελλθνικισ
αρχιτεκτονικισ ςτουσ
βυηαντινοφσ ναοφσ: Οργάνωςθ
ψθφιακισ παρουςίαςθσ κατά
ομάδεσ
Επίςκεψθ ςε μνθμεία τθσ
πόλθσ μασ με προετοιμαςμζνο
από τον εκπαιδευτικό φφλλο

Εκπαιδευτικό
υλικό
Από εγχειρίδια
ΟΕΔΒ
Γϋ Γ/ςίου (1997),
δ.ε. 25, 26
Γϋ Γ/ςίου (2006),
δ.ε. 13, 16
Βϋ Λυκείου
(1989), δ.ε. 27
Από Εκπ. Λογιςμικά
ΥΡΔΜΚ/ΡΛ
Βιβλιοκικθ / Θ
Ιςτορία τθσ
Εκκλθςίασ /
Απαρχζσ,
Επζκταςθ
διωγμοί και
αναγνϊριςθ, ςτο
Θρθςκευτικά Αϋ,
Βϋ, Γϋ Γυμναςίου
(2007)
Εκκλθςιαςτικι
Ιςτορία / Θ
φανζρωςθ τθσ
Εκκλθςίασ,
Μεγάλοι Πατζρεσ
τθσ Ανατολικισ
Εκκλθςίασ,
Πατερικζσ
μορφζσ τθσ
αρχαίασ
χριςτιανικισ
Δφςθσ, Μορφζσ
χριςτιανικισ
τζχνθσ, ςτο
Θρθςκευτικά
Γυμναςίου (2000)
Ο λατρευτικόσ
πλοφτοσ τθσ
Εκκλθςίασ / Ο
χϊροσ, ςτο
Επιλεγμζνα
κζματα
Θρθςκευτικϊν Αϋ
Ενιαίου Λυκείου
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Ρροτροπι των
νζων να
μελετοφν τθν
ελλθνικι
φιλολογία και
επιςτιμθ
iii.Θ απογείωςθ τθσ
ςφνκεςθσ ςτθν
τζχνθ
Από τον
περίπτερο
αρχαιοελλθνικό
ναό ςτθ
χριςτιανικι
βαςιλικι
Από τα Φαγιοφμ
ςτθ χριςτιανικι
εικόνα
Από τον Ορφζα
και τον Ιλιο ςτον
Καλό Ροιμζνα και
ςτον
Ραντοκράτορα

εργαςίασ όπου οι μακθτζσ
καταγράφουν ςτοιχεία και
παρατθριςεισ. Ρορίςματα
ςτθν τάξθ
Συηιτθςθ ςτθν τάξθ για τθ
δθμιουργία blog ι wiki για το
μάκθμα των Κρθςκευτικϊν
Εργαςία με κείμενα:
Αναγνϊριςθ ελλθνικϊν και
βιβλικϊν επιχειρθμάτων ςε
κείμενα Απολογθτϊν και Απ.
Ρατζρων αντίςτοιχα
Σχολιαςμόσ επιχειρθμάτων
(δίςτθλο φφλλο χαρτιοφ.
Αριςτερά αναγράφονται
πατερικά επιχειριματα για τθν
ανάγκθ μελζτθσ τθσ
αρχαιοελλθνικισ ςοφίασ. Στο
δεξιό μζροσ οι μακθτζσ
γράφουν τα ςχόλιά τουσ)
Κείμενο ποριςμάτων
(επιγραμματικι διατφπωςθ
των ςπουδαιότερων
ποριςμάτων / ςυμπεραςμάτων
τθσ ενότθτασ. Θ αξία του ςτθ
ςυντομία)
Δουλεφοντασ με τζχνθ (Artful
Thinking)

Θ αναηιτθςθ και
φανζρωςθ τθσ
αλικειασ, ςτο
Θρθςκευτικά Ε'
και Σ' Δθμοτικοφ
Βϋ περιοδεία Απ.
Παφλου,
Βυηαντινι τζχνθ
ςτθν πόλθ τθσ
Θεςςαλονίκθσ,
ςτο Θρθςκευτικι
Αγωγι
Δθμόςιοσ βίοσ,
ςτο Δθμόςιοσ και
Ιδιωτικόσ βίοσ
ςτθν Αρχαία
Ελλάδα
Επίςκεψθ ςτθν
Κωνςτ/πολθ, ςτο
λογιςμικό το
ςταυροδρόμι
τριϊν θπείρων

3. Πώσ ηουν οι Χριςτιανοί; Θ νζα ηωι τθσ Εκκλθςίασ (4 δίωρα)
Προςδοκώμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα
Οι μακθτζσ
μποροφν να:

Βαςικά κζματα

i. Ερωτιματά μασ για τθ
ηωι:
Ο άνκρωποσ ηει μόνο
διατυπϊνουν
με ψωμί;
προςωπικοφσ
Θ ηωι είναι ατομικι
προβλθματιςμο
πορεία ι ςχζςθ;
φσ και κζτουν
Θ ηωι είναι κτιμα
ερωτιματα για
που κατζχουμε ι
τθ ηωι και το
δϊρο που μασ
νόθμά τθσ
δόκθκε;
αναγνωρίηουν
Θ φφςθ είναι
και κρίνουν τισ
ιδιοκτθςία μασ;
βαςικζσ αξίεσ
ii. Απαντιςεισ τθσ
τθσ χριςτιανικισ
Χριςτιανικισ
πρόταςθσ ηωισ
Εκκλθςίασ:
ερμθνεφουν τα

Δραςτθριότθτεσ

Τι χρειάηεται ο άνκρωποσ
για να ηιςει; Λδεοκφελλα
(οι λζξεισ γράφονται ςτον
μιςό πίνακα)
Αυτοςχεδιαςμόσ /
παρουςίαςθ ςκθνισ ι
Still Image με κζμα:
Φιλία, εμπιςτοςφνθ,
αλλθλεξάρτθςθ,
επικοινωνία.
TPS: Οι ςχζςεισ μασ με
τουσ άλλουσ και τθ φφςθ
Ομαδοςυνεργατικι
διδαςκαλία: Ο Κεόσ ωσ
Τριάδα

Εκπαιδευτικό
υλικό
Από εγχειρίδια
ΟΕΔΒ
Βϋ Γ/ςίου
(1998), δ.ε. 19
Αϋ Γ/ςίου
(2006), δ.ε. 5
(φιλοξενία του
Αβραάμ)
Από Εκπ.
Λογιςμικά
ΥΡΔΜΚ/ΡΛ
Όψεισ τθσ
Θρθςκείασ /
Χριςτιανιςμόσ /

ΑΔΑ: 45Ο09-5ΣΔ

κφρια ςτοιχεία του
λατρευτικοφ
τυπικοφ τθσ Κείασ
Ευχαριςτίασ του
Βαπτίςματοσ και
του Χρίςματοσ
αναλφουν τισ
διαςτάςεισ
(προςωπικζσ και
κοινωνικζσ) τθσ
ευχαριςτιακισ
ςτάςθσ ηωισ
χρθςιμοποιϊντα
σ ςυγκεκριμζνα
παραδείγματα
ςυγκρίνουν
απόψεισ για τθ
κρθςκευτικι
πίςτθ (δικζσ τουσ
και άλλων) με τθ
χριςτιανικι
χρθςιμοποιοφν
ςωςτά -ςτον
προφορικό ι
γραπτό λόγοτουσ όρουσ που
επεξεργάςτθκαν

Για τθ ςχζςθ των
ανκρϊπων με τον
Κεό:
- Μπροςτά ςτθν
Ορκόδοξθ εικόνα τθσ
Αγίασ Τριάδασ: Ο
άνκρωποσ φιλοξενεί
τον Κεό που τον
επιςκζπτεται
- Θ Αγία Τριάδα: Ο
Κεόσ του διαλόγου,
τθσ ςχζςθσ και τθσ
αγάπθσ
- Θ πίςτθ ςτον Κεό: Ο
άνκρωποσ
ανταποκρίνεται
ελεφκερα ςτθν
αγάπθ του Κεοφ και
αναφζρει τθ ηωι του
ςε αυτόν
Για τον ςκοπό και το
νόθμα τθσ ηωισ:
- Θ Εκκλθςία ωσ μια
κοινότθτα
Ευχαριςτίασ (Κεία
Ευχαριςτία)
- Θ ηωι του ανκρϊπου
ωσ ευχαριςτία,
δθλαδι ωσ ςχζςθ,
προςφορά και
αγάπθ
- Ο Χριςτιανόσ με το
Βάπτιςμά του
γίνεται μζλοσ τθσ
εκκλθςιαςτικισ
κοινότθτασ
- Θ ςχζςθ του
ανκρϊπου με τθν
κτίςθ: Πχι
εκμεταλλευτισ
ιδιοκτιτθσ, αλλά
προςωπικά
υπεφκυνοσ φίλοσ
- Από τθν ΚΔ: (Εφ 4,
25-32, ωμ 15, 1-2,
Μτ 7, 1-5)
ΟΡΓΑΝΩΘ
ΔΙΑΘΕΜΑΣΙΚΘ
ΔΡΑΘ (οικολογικι):
«Δεν μποροφμε να

Δουλεφοντασ με τζχνθ
(Artful Thinking): Θ
Φιλοξενία του Αβραάμ (Α.
ουμπλιϊφ), Ελιάκαντιλι (Χρ. Μποκόρου).
Αναηιτθςθ
λεπτομερειϊν, ερμθνεία
εικόνασ, ςυνζντευξθ,
διάλογοσ προςϊπων και
φράςεισ ςτθν εικόνα κ.ά.
Συνζντευξθ από τον ιερζα
τθσ τοπικισ ενορίασ γφρω
από τθ Κεία Ευχαριςτία.
Οργάνωςθ μιασ
λειτουργίασ όπου να τουσ
εξθγεί το κάκε μζροσ
«Καυτι καρζκλα»: Ο
άνκρωποσ είναι ιδιοκτιτθσ
τθσ φφςθσ και δικαιοφται
να τθν εκμεταλλεφεται για
το καλό του!
Επεξεργαςία κειμζνων
(που χρθςιμοποιοφνται
ςτο μάκθμα) με φφλλο
εργαςίασ
Σφνταξθ κζςεων (πάνω
ςτα ηθτιματα που
επεξεργάςτθκαν)
Κείμενο ποριςμάτων τθσ
ενότθτασ
Project: «Θ Κεία
Ευχαριςτία ζχει μια
μεγάλθ ιςτορία»
(Διερεφνθςθ τθσ εξζλιξισ
τθσ από τα
πρωτοχριςτιανικά χρόνια
μζχρι ςιμερα)
Ζκφραςθ προςωπικισ
τοποκζτθςθσ: Οι μακθτζσ
γράφουν ζνα κείμενο
δικισ τουσ ζμπνευςθσ
χρθςιμοποιϊντασ τουσ
όρουσ που
επεξεργάςτθκαν ςτο
μάκθμα
Δραματοποίθςθ
τμθμάτων τθσ επιςτολισ
προσ Διόγνθτον
Λςτοεξερεφνθςθ και
παρουςίαςθ: Τα ςτοιχεία
τθσ φφςθσ ςτθ λατρεία

Κοινότθτα και
φγχρονα
Θζματα /
Κατανάλωςθ,
και πλοφτοσ,
Προκατάλθψθ,
Θεόσ / Κακό
και δυςτυχία,
ςτο Όψεισ τθσ
Θρθςκείασ
Εκκλθςιαςτικι
Ιςτορία / Θ
Εκκλθςία τθσ
αγάπθσ και τθσ
διακονίασ, ςτο
Θρθςκευτικά
Γυμναςίου
(2000)
Ο λατρευτικόσ
πλοφτοσ τθσ
Εκκλθςίασ /
Λατρεία, ςτο
Επιλεγμζνα
κζματα
Θρθςκευτικϊν
Αϋ Ενιαίου
Λυκείου

ΑΔΑ: 45Ο09-5ΣΔ

ςώςουμε ό,τι δεν
αγαπάμε» (K. Ware)

τθσ Εκκλθςίασ
Σχζδιο ζρευνασ: Θ
Εκκλθςία, μια
ευχαριςτιακι κοινότθτα

4. Πώσ παίρνονται οι αποφάςεισ; (3 δίωρα)
Προςδοκώμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα
Οι μακθτζσ
μποροφν να:
αξιολογοφν τον
τρόπο λιψθσ
αποφάςεων από
τθν πρϊτθ
Εκκλθςία
διαςαφθνίηουν
τουσ
αποφαςιςτικοφσ
παράγοντεσ που
οδιγθςαν ςτθ
διαμόρφωςθ των
δογμάτων
αφθγοφνται
ιςτορίεσ για τθ
ηωι του Μ.
Ακαναςίου και
του Μαξίμου του
Ομολογθτι και
αξιολογοφν τθ
ςτάςθ τουσ
εξθγοφν με
παραδείγματα τον
τρόπο με τον
οποίο τα δόγματα
ςχετίηονται με τθ
ηωι των πιςτϊν
ελζγχουν και
κρίνουν τισ
απόψεισ και τισ
ςτάςεισ τουσ
απζναντι ςτα όρια

Βαςικά κζματα

i. Συηθτϊντασ για τα
όριά μασ: Πλα
επιτρζπονται; Ροιοσ
ξζρει τθν αλικεια;
Ροιοσ αποφαςίηει για
το ςωςτό;
ii. Θ Χριςτιανικι
Εκκλθςία αποφαςίηει
και ορίηει τθν πίςτθ:
Ρότε και γιατί
χρειάηονται οι
αποφάςεισ;
Ρλάνεσ, ςυγχφςεισ
και ςφάλματα ςτθ
ςκζψθ των
ανκρϊπων
Ρϊσ παίρνονται οι
αποφάςεισ;
Οικουμενικζσ
Σφνοδοι
Τα Δόγματα και οι
Κανόνεσ: Δείκτεσ
για τθ ςωςτι
κατεφκυνςθ, θ ηωι
και θ πίςτθ τθσ
Εκκλθςίασ με
λόγια
Το Σφμβολο τθσ
Ρίςτεωσ: Το
«Ριςτεφω» των
Χριςτιανϊν
Τα δόγματα
ορίηουν αλλά δεν
περιορίηουν
iii. Άνκρωποι που
υπεραςπίςτθκαν τα
δόγματα: Μζγασ
Ακανάςιοσ, Μάξιμοσ
Ομολογθτισ
iv. Δζχονται όλοι οι
Χριςτιανοί τα ίδια
δόγματα;

Δραςτθριότθτεσ

Ραιχνίδι ρόλων /
παρουςίαςθ ςκθνισ με
κζμα «πόςο
χρειαηόμαςτε τα όρια;»
TPS: Ροιοσ αποφαςίηει
για μασ;
Ρραγματοποίθςθ μιασ
ςυνζλευςθσ τάξθσ για τθ
λιψθ μιασ απόφαςθσ.
Συηιτθςθ ςτθν τάξθ
γφρω από τθ ςθμαςία
των ρόλων, τθσ
διαδικαςίασ, των
αποφάςεων
Μία Σφνοδοσ
(Dimensional Analysis)
Δουλειά με τζχνθ:
Εικόνα Αϋ Οικουμενικισ
Συνόδου: Διερεφνθςθ
ρόλων των προςϊπων,
ςθμαςίεσ και νοιματα
«Ειδικοί ανάμεςά μασ»:
Βρίςκουν και
παρουςιάηουν ςτθν τάξθ
ςτοιχεία για το
Κοινοβοφλιο, τουσ
Νόμουσ, το Σφνταγμα. Σε
ολομζλεια ςυηθτείται θ
αντιςτοιχία τουσ με τθ
Σφνοδο, τα
Δόγματα/Κανόνεσ και το
Σφμβολο τθσ Ρίςτεωσ
Debate ι «δφο
καρζκλεσ»: «Εφόςον θ
πίςτθ είναι ελεφκερθ,
κανζνασ δε χρειάηεται τα
δόγματα!»
Επικαιροποίθςθ: Ροια
κζματα κα
απαςχολοφςαν μια
Οικουμενικι ςφνοδο
ςιμερα;
Καταςκευι

Εκπαιδευτικό
υλικό
Από εγχειρίδια
ΟΕΔΒ
Γϋ Γ/ςίου
(2006), δ.ε. 14,
15 και 18
Γϋ Γ/ςίου
(1997), δ.ε. 24
Από Εκπ.
Λογιςμικά
ΥΡΔΜΚ/ΡΛ
Βιβλιοκικθ / Θ
Ιςτορία τθσ
Εκκλθςίασ /
Απαρχζσ,
Επζκταςθ
διωγμοί και
αναγνϊριςθ,
Εδραίωςθ και
ακμι, ςτο
Θρθςκευτικά
Αϋ, Βϋ, Γϋ
Γυμναςίου
(2007)
Εκκλθςιαςτικι
Ιςτορία / Σα
προβλιματα
ςτα πρϊτα
βιματα τθσ
Εκκλθςίασ, Θ
οργάνωςθ τθσ
Εκκλθςίασ, Οι
αιρζςεισ και θ
διδαςκαλία τθσ
Εκκλθςίασ, ςτο
Θρθςκευτικά
Γυμναςίου
(2000)
φγχρονα
Θζματα /
Χριςτιανιςμόσ
/ Θεόσ, ςτο
Όψεισ τθσ
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ςχεδιαγράμματοσ για το
κζμα iv
Δραματοποιιςεισ
ςκθνϊν από τθ ηωι των
προςϊπων
Κείμενο ποριςμάτων τθσ
ενότθτασ
Σφνταξθ πίνακα
περιεχομζνων
Στιγμιότυπα ι ιςτορίεσ
από τθν Ηϋ Οικ. Σφνοδο

Θρθςκείασ
Σο φμβολο τθσ
Πίςτεωσ, ςτο
Θρθςκευτικά Ε'
και Σ'
Δθμοτικοφ

5. Μονοκεϊςτικζσ κρθςκείεσ: Ιουδαϊςμόσ και Ιςλάμ (5 δίωρα)
Προςδοκώμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα
Οι μακθτζσ
μποροφν να:
παρουςιάηουν
τα βαςικά
πιςτεφω του
Λουδαϊςμοφ
και του Λςλάμ
περιγράφουν
και εξθγοφν
τθ ςχζςθ των
πιςτϊν με τισ
ιερζσ γραφζσ
τουσ
ερμθνεφουν
το νόθμα
κάποιων
κρθςκευτικϊν
πρακτικϊν
αναγνωρίηουν
-ςε
ςυγκεκριμζνα
παραδείγματα
- τισ κοινζσ

Βαςικά κζματα

i. Λουδαϊςμόσ
Λςραιλ: Ο εκλεκτόσ
λαόσ του Κεοφ
Λςτορία του Λςραιλ:
Γεγονότα τθσ Βίβλου
(Ρατριάρχεσ,
Μωυςισ/Ζξοδοσ,
Δαβίδ, Σολομϊν,
Βαβυλϊνια
Αιχμαλωςία,
Μακκαβαίοι,
καταςτροφι,
διαςπορά)
Θ ιδιαίτερθ ςχζςθ
των πιςτϊν με τισ
Λερζσ Γραφζσ: Τορά,
Ρροφιτεσ, Ταλμοφδ.
Μια κρθςκεία
μάκθςθσ
Ρροφθτικι
παράδοςθ: Φωνι
του Κεοφ και
προςδοκία του
Μεςςία

Δραςτθριότθτεσ

Επίςκεψθ ςε Συναγωγι.
Συηιτθςθ με τον ραβίνο
Οργάνωςθ επίςκεψθσ ςτο
Εβραϊκό Μουςείο Ελλάδοσ ι
αυτό τθσ Κεςςαλονίκθσ
Καταςκευι πίνακα/χρονολόγιου
γεγονότων τθσ ιςτορίασ του
Λςραιλ από τθν ΡΔ. Κυμόμαςτε
πρόςωπα για τα οποία ξζρουμε
μια ιςτορία
Συγκζντρωςθ φωτογραφικοφ
υλικοφ από τθ ςφγχρονθ εβραϊκι
ηωι (ανάγνωςθ Τορά, Μπατ
Μπιτςβά, Τείχοσ Δακρφων κ.ά.)
Μπαίνοντασ ςε μια ςυναγωγι /
ςε ζνα τηαμί (προςανατολιςμόσ,
ςχιμα, χϊροι, επίπλωςθ,
φωτιςμόσ, διακόςμθςθ)
Οι μακθτζσ αναηθτοφν
παροιμιϊδεισ φράςεισ από τον
Λουδαϊςμό και το Λςλάμ που
χρθςιμοποιοφνται ςτθν
κακθμερινότθτά μασ
Αναηιτθςθ κρθςκευτικισ

Εκπαιδευτικό
υλικό
Από εγχειρίδια
ΟΕΔΒ
Βϋ Λυκείου
(1998), δ.ε. 5,
29, 30, 31
Βϋ Λυκείου
(1989), δ.ε. 2
Αϋ Γυμναςίου
2006, ςελ. 93
Από Εκπ.
Λογιςμικά
ΥΡΔΜΚ/ΡΛ
Όψεισ τθσ
Θρθςκείασ /
Ιουδαϊςμόσ,
Ιςλάμ και
φγχρονα
Θζματα /
Ιουδαϊςμόσ,
Ιςλάμ, ςτο
Όψεισ τθσ
Θρθςκείασ
Ιςλάμ /
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ρίηεσ
Ρϊσ πρζπει να ηουν
Χριςτιανιςμοφ
οι άνκρωποι;
-Λουδαϊςμοφ
- Σεμά (Δευτ 6, 4)
εξετάηουν και
- Ηωι ςφμφωνα με
ανακεωροφν
τον Νόμο του Κεοφ
τυχόν
- Ο πόνοσ και οι
προκαταλιψε
δοκιμαςίεσ: Ζνα
ισ τουσ για τισ
μυςτιριο
δφο κρθςκείεσ
Ραλαιά Διακικθ: Ζνα
αναγνωρίηουν
κοινό βιβλίο για
βαςικζσ ιδζεσ
Εβραίουσ και
των
Χριςτιανοφσ!
κρθςκειϊν
ii. Λςλάμ
ςτθν τζχνθ
Μωάμεκ: Ο
προφιτθσ του Αλλάχ
Αλλάχ: δθμιουργόσ,
οδθγόσ, κριτισ
Κοράνι: Το μινυμα
του Αλλάχ
Θ ςχζςθ των
Μουςουλμάνων με
το Κοράνι
Ρϊσ πρζπει να ηουν
οι άνκρωποι;
- Ρζντε ςτφλοι:
Κοντά ςτον
άνκρωπο και τον
Κεό
- Σαρία: Ο νόμοσ
ςτθν κακθμερινι
ηωι των ανκρϊπων
(οι υποχρεϊςεισ
του ανκρϊπου
προσ τθν κοινότθτά
του· καλζσ και
κακζσ πράξεισ
Τηελαλαντίν ουμί: Ο
υμνθτισ του
«Αγαπθμζνου»

μουςικισ των δφο κρθςκειϊν ςτο
διαδίκτυο, παρουςίαςθ ςτθν
τάξθ
Βρίςκουν και παρουςιάηουν
ςτοιχεία για τισ τζχνεσ ςτο Λςλάμ
(υφαντά, τζχνεσ του βιβλίου /
καλλιγραφία, διακοςμθτικζσ
τζχνεσ, αραβουργιματα,
κεραμικά). Συηιτθςθ ςτθν τάξθ
για τα χρϊματα, τα ςχιματα, τισ
ςυνκζςεισ
Χαιρετιςμοί των Μουςουλμάνων,
χαιρετιςμοί των Εβραίων
Project: Επιςτιμεσ και Άραβεσ
Ανάδειξθ ςυναντιςεων, π.χ.
ΠΔ
ΚΔ
- Γεν 1,1 Α Κορ 8, 6 (δθμιουργόσ
Κεόσ)
- Θς 49,14-16  Λκ 15,11-32
(αγάπθ του Κεοφ)
- Εξ 20,1 Μτ 19, 16-19 (10
εντολζσ)
- Δευτ 6, 5-9  Μτ 22,34-40
(αγάπθ του ανκρϊπου)
- Θς 2,4  Απ 21,1-5 (προςδοκία
του Μεςςία)
Επίςκεψθ ςτο Μουςείο
Λςλαμικϊν Τεχνϊν – Μουςείο
Μπενάκθ
Ομαδοςυνεργατικι με χριςθ
εκπαιδευτικϊν λογιςμικϊν και
διαδικτφου με κζματα εργαςίασ:
- Χϊροι λατρείασ ςτισ
μονοκεϊςτικζσ κρθςκείεσ
- Γνωριμία με τθν τζχνθ του
Λουδαϊςμοφ
- Συναντιςεισ Χριςτιανιςμοφ –
Λςλάμ
Δθμιουργοφμε υλικό ςε
διαφάνειεσ
Project: Δθμιουργοφμε ζναν
οδθγό γνωριμίασ με τόπουσ
λατρείασ των τριϊν μεγάλων
μονοκεϊςτικϊν κρθςκειϊν

Μυςτικιςμόσ,
ςτο
Επιλεγμζνα
κζματα
Θρθςκευτικϊν
Βϋ Ενιαίου
Λυκείου
Γνωριμία με το
Ιςλάμ, ςτο
Θρθςκευτικι
Αγωγι
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6. Θρθςκευτικζσ αναηθτιςεισ και εμπειρίεσ τθσ μακρινισ Ανατολισ (3 δίωρα)
Προςδοκώμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα
Οι μακθτζσ μποροφν
να:

Βαςικά κζματα

i. Τόποι, ςυνικειεσ: Ζνα
πανόραμα
Λνδουϊςμόσ: Ναόσ τθσ
παρουςιάηουν
Μινάκςι, Μπεναρζσ
ςτοιχεία για τα
(προςκφνθμα),
πρόςωπα των
λουτρό ςτον Γάγγθ, ο
διαφόρων
Σίβα ωσ Ναταράγια,
κρθςκειϊν
ιερζσ αγελάδεσ,
αναγνωρίηουν
ιεροτελεςτίεσ,
ςφμβολα και
Μαντάλα
ιδιαίτερα
Βουδιςμόσ:
χαρακτθριςτικά
Αγάλματα του
των κρθςκειϊν
Βοφδα, παγόδεσ,
αξιολογοφν
μοναςτιρια του
ςτοιχεία του
Κιβζτ, κάψιμο
θκικοφ κϊδικα των
λιβανιοφ
διαφόρων
Ταοϊςμόσ: Άγαλμα
κρθςκειϊν
του Λάο Τςε ςτθν
δακρίνουν τισ
Κίνα, το γιν και το
επιδράςεισ τθσ
γιανκ, ο μεγαλφτεροσ
κάκε κρθςκείασ
κρθςκευτικόσ
ςτθν τζχνθ και τθ
κανόνασ ςτον κόςμο
ηωι των ανκρϊπων
Κομφουκιανιςμόσ:
(πολιτιςμό)
Ναοί ςτθν Κίνα
επιςθμαίνουν
ii. Ρρόςωπα, αξίεσ
ςτοιχεία και όψεισ
Λνδουϊςμόσ. .
των κρθςκειϊν που
Ταγκόρ: «Ο εραςτισ
κα ικελαν να
του Κεοφ»
μελετιςουν
Βουδιςμόσ.
περιςςότερο
Σιντάρτα:
Μεταςτροφι και
φωτιςμόσ
Ταοϊςμόσ. Λάο-Τςε:
Κοιτάςματα ςοφίασ
Κομφουκιανιςμόσ.
Κομφοφκιοσ: Θκικι
και κοινωνικι
φιλοςοφία

Δραςτθριότθτεσ

Τα ςφμβολα και οι
διαδρομζσ τουσ
Λςτοεξερεφνθςθ
τζχνθσ: Αγάλματα,
εικόνεσ, ναοί
Βρίςκουν ςτο
διαδίκτυο και
παρουςιάηουν
Μαντάλα και
κρθςκευτικι
μουςικι
Διακεματικζσ
εργαςίεσ:
Ελλθνιςμόσ και
Βουδιςμόσ ςτθν
ελλθνιςτικι τζχνθ,
ςανςκριτικά και
αρχαία ελλθνικά
Ομαδοςυνεργατικι
διδαςκαλία με
ιςτορίεσ από τισ
κρθςκείεσ τθσ
ενότθτασ
Ομαδοςυνεργατικι
διδαςκαλία με
χριςθ
εκπαιδευτικοφ
λογιςμικοφ με κζμα
πρόςωπα και αξίεσ
ςτισ κρθςκείεσ τθσ
μακρινισ Ανατολισ
Επίςκεψθ ςτο
Μουςείο Αςιατικισ
Τζχνθσ Κζρκυρασ
(όπου αυτό είναι
εφικτό)

Εκπαιδευτικό
υλικό
Από εγχειρίδια
ΟΕΔΒ
Βϋ Λυκείου
(1998), δ.ε. 32,
33, 35, 36
Από Εκπ.
Λογιςμικά
ΥΡΔΜΚ/ΡΛ
Όψεισ τθσ
Θρθςκείασ /
Ινδουϊςμόσ,
Βουδιςμόσ,
Κομφουκιανιςμόσ,
και φγχρονα
Θζματα /
Ινδουϊςμόσ,
Βουδιςμόσ,
Κομφουκιανιςμόσ,
ςτο Όψεισ τθσ
Θρθςκείασ
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Προςδοκώμενεσ επάρκειεσ των μακθτών ςτο τζλοσ τθσ τάξθσ
Α. Ωσ προσ τθ γνϊςθ και κατανόθςθ του κόςμου τθσ κρθςκείασ
Χειρίηονται ςωςτά κεολογικοφσ όρουσ και ζννοιεσ
Ρεριγράφουν τισ πολλαπλζσ όψεισ των εξελίξεων και των επιλογϊν τθσ πρϊτθσ
Χριςτιανικισ Εκκλθςίασ
Χρθςιμοποιοφν κεολογικά κριτιρια ςτθ νοθματοδότθςθ των γεγονότων
Κατανοοφν, και αξιολογοφν τισ χριςτιανικζσ απαντιςεισ για τθν πίςτθ, κακϊσ επίςθσ
για το νόθμα και τθ ςθμαςία τθσ ανκρϊπινθσ ηωισ
Αναγνωρίηουν, περιγράφουν και αξιολογοφν κεμελιϊδεισ διδαςκαλίεσ των μεγάλων
κρθςκειϊν του κόςμου
Β. Ωσ προσ τθν κατανόθςθ τθσ πολιτιςτικισ εμβζλειασ του κρθςκευτικοφ φαινομζνου
Κατανοοφν τθν πολιτιςτικι και ανκρωπιςτικι διάςταςθ τθσ Ορκοδοξίασ, του
Χριςτιανιςμοφ και τισ αντίςτοιχεσ των άλλων κρθςκειϊν
Ρροςδιορίηουν τισ διαςτάςεισ του «ιεροφ» ςτα μνθμεία και τισ αντιλιψεισ του
πολιτιςμοφ
Ανιχνεφουν κρθςκευτικά ι κεολογικά κίνθτρα ςτθν ζμπνευςθ δθμιουργϊν τθσ
τζχνθσ (λογοτεχνία, μουςικι, κζατρο, κινθματογράφοσ κλπ)
Αναγνωρίηουν τθν ποικιλία των εκφραςτικϊν μζςων των κρθςκειϊν
Αναλφουν και αξιολογοφν τθ ςυνάντθςθ Χριςτιανιςμοφ – Ελλθνιςμοφ
Εντοπίηουν τα ιουδαϊκά και τα ιςλαμικά ςτοιχεία που ζχουν ενςωματωκεί ςτον
ελλθνικό και ευρωπαϊκό πολιτιςμό
Γ. Ωσ προσ τθν προςωπικι ανάπτυξθ και καλλιζργεια αξιϊν και ςτάςεων
Ανακαλφπτουν ςτθ χριςτιανικι παράδοςθ, τθν Αγία Γραφι και τα ιερά κείμενα των
κρθςκειϊν απαντιςεισ γφρω από το νόθμα τθσ ηωισ και των ςχζςεων του
ανκρϊπου (με τον Κεό, τον ςυνάνκρωπο και τθ φφςθ)
Διαμορφϊνουν προςωπικζσ κζςεισ απζναντι ςτα υπό εξζταςθ ηθτιματα
Ρροςδιορίηουν,

ελζγχουν

και

αξιολογοφν

προςωπικά

ςτερεότυπα

και

προκαταλιψεισ τουσ που ςχετίηονται με κρθςκευτικζσ πεποικιςεισ
Αναπτφςςουν κριτικι ςτάςθ απζναντι ςτθ δικι τουσ κρθςκευτικι ιδιοπροςωπία
Καλλιεργοφν μια ςτάςθ ςεβαςμοφ και διαλόγου με τον Χριςτιανιςμό και τισ άλλεσ
κρθςκείεσ
Αναπτφςςουν προςωπικά ενδιαφζροντα γφρω από τα κρθςκευτικά ηθτιματα
Καλλιεργοφν διερευνθτικι ςκζψθ και ςτοχαςτικοκριτικζσ ικανότθτεσ
Εκφράηουν αιςκθτικι ευαιςκθςία και καλλιεργοφν τθ φανταςία και τθν
επινοθτικότθτά τουσ
Δ. Ωσ προσ τθν ανάπτυξθ θκικισ ςυνείδθςθσ (με άξονα το ςχιμα «πορεία και ανάπτυξθ»)
Αντιλαμβάνονται τθ ςθμαςία τθσ ηωισ ωσ πορείασ και αναηιτθςθσ νοιματοσ
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Κατανοοφν τθ δυναμικι και τθ δθμιουργικότθτα των «ςυναντιςεων»
Συναιςκάνονται τθ δφναμθ τθσ ευκφνθσ και τθσ προςφοράσ ςτον άλλον άνκρωπο
Συνειδθτοποιοφν τθν προςωπικι τουσ ευκφνθ για τον κόςμο (οικολογικι
ςυνείδθςθ)
Ε. Ωσ προσ τθν καλλιζργεια δθμοκρατικισ ςυνείδθςθσ και πρακτικισ
Ρροςδιορίηουν και αξιολογοφν τα ςτοιχεία οργάνωςθσ, αντιπροςϊπευςθσ και
λιψθσ αποφάςεων ςτθ ηωι τθσ χριςτιανικισ Εκκλθςίασ
Αιτιολογοφν τθ διαχρονικι ςθμαςία τθσ κεςμικισ οργάνωςθσ τθσ Εκκλθςίασ
Κρίνουν τθ ςθμαςία του ρόλου τθσ κρθςκείασ ςε μια πλουραλιςτικι κοινωνία
Μακαίνουν να ακοφν τουσ άλλουσ, να ςυντονίηουν ςυηθτιςεισ, να ςυμμετζχουν ςε
δραςτθριότθτεσ, να επικοινωνοφν και να διαλζγονται με τουσ ςυμμακθτζσ τουσ
(κοινωνικζσ δεξιότθτεσ)
Εκφράηουν προςωπικά ερωτιματα και προβλθματιςμοφσ γφρω από τα υπό εξζταςθ
ηθτιματα
ΣΤ. Ωσ προσ τθ ςυμμετοχι ςτθ διδακτικι διεργαςία
Εργάηονται με ςτόχουσ
Εξετάηουν τα κρθςκευτικά δεδομζνα και γεγονότα μζςα ςτο εκάςτοτε κοινωνικό
και ιςτορικό γίγνεςκαι
Επεξεργάηονται με ερμθνευτικά κριτιρια τα χριςτιανικά κεολογικά κείμενα κακϊσ
και κείμενα άλλων κρθςκευτικϊν παραδόςεων
Αναηθτοφν, βρίςκουν και ταξινομοφν υλικό και πλθροφορίεσ από ποικιλία πθγϊν
Επινοοφν τρόπουσ παρουςίαςθσ των αποτελεςμάτων τθσ εργαςίασ τουσ
Συνδζουν τα όςα μακαίνουν με γνϊςεισ τουσ από άλλα μακιματα
Εκφράηουν τισ απόψεισ τουσ με ποικίλουσ τρόπουσ (προφορικά, γραπτά, παιχνίδι
ρόλων κ.ά.)
Χρθςιμοποιοφν ποικιλία μεκόδων εργαςίασ ερευνθτικισ, διαλογικισ, βιωματικισ
και ςυνεργατικισ μορφισ, κακϊσ επίςθσ ποικιλία μζςων και υλικϊν
Αξιολογοφν τθν πρόοδο και τθν εργαςία τουσ με κριτιρια (δικά τουσ και του
εκπαιδευτικοφ) και διορκϊνουν τα λάκθ τουσ (μεταγνωςτικζσ ικανότθτεσ)

Β΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ:
Πορεία μζςα από ςυγκροφςεισ (48 ώρεσ)
Βαςικόσ άξονασ των κεματικών ενοτιτων
Οι κεματικζσ ενότθτεσ οργανϊνονται γφρω από διλθμματικά και ςυγκρουςιακά ηθτιματα προςωπικά και κοινωνικά- με βακφτατα κεολογικό και θκικό χαρακτιρα, τα οποία
εκδιπλϊνονται και προςεγγίηονται ωσ προσ τισ επιπτϊςεισ τουσ ςτον ελλθνικό και τον
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ευρωπαϊκό πολιτιςμό, πάνω ςτο ιςτορικό διάνυςμα τθσ διαδρομισ τθσ Χριςτιανικισ
Εκκλθςίασ από τθν περίοδο τθσ Εικονομαχίασ μζχρι και τον 19ο αιϊνα.
Γενικοί ςτόχοι τθσ τάξθσ
Οι μακθτζσ:
1. να γνωρίςουν αντιπροςωπευτικά γεγονότα-ςτακμοφσ και πρόςωπα τθσ ιςτορίασ
τθσ Χριςτιανικισ Εκκλθςίασ που επθρζαςαν αποφαςιςτικά τθν εξελικτικι πορεία
τθσ
2. να διαπιςτϊςουν τισ κεολογικζσ προχποκζςεισ και τουσ παράγοντεσ των κρίςεων
και των ςυγκροφςεων και να αξιολογιςουν τισ λφςεισ-ςυνκζςεισ που επιτεφχκθκαν
και τισ αντικζςεισ ι τουσ προβλθματιςμοφσ που παραμζνουν
3. να ερευνιςουν ερωτιματα και αμφιςβθτιςεισ γφρω από το πρόςωπο του Λθςοφ και
να κατανοιςουν τθ χριςτιανικι προςζγγιςθ
4. να εξετάςουν διαφορετικά ανκρωπολογικά πρότυπα
5. να ερευνιςουν τισ κζςεισ άλλων κρθςκειϊν πάνω ςτα αντίςτοιχα ηθτιματα
(εικονιςμόσ του Κεοφ, ςεβαςμόσ του «άλλου», εςωτερικζσ διαςπάςεισ)
6. να αντιλθφκοφν τθ διάδραςθ ανάμεςα ςτισ κρθςκευτικζσ πεποικιςεισ-αξίεσ και τισ
κοινωνικζσ ιδζεσ-ςτάςεισ-ςυμπεριφορζσ
7. να φωτίςουν όψεισ του παρόντοσ μζςα από τθν αναγωγι ςτο παρελκόν και να
κατανοιςουν ςυνκικεσ του παρελκόντοσ μζςω των εμπειριϊν τουσ
8. να προςεγγίςουν πανανκρϊπινεσ αξίεσ που αναδεικνφονται από τθ μελζτθ των
κρθςκειϊν (ανκρϊπινα δικαιϊματα, ιςότθτα φφλων και φυλϊν, δικαιοςφνθ,
ειρινθ, ελευκερία)
9. να αρχίςουν να χρθςιμοποιοφν κεολογικά κριτιρια ςτθν επεξεργαςία των
ηθτθμάτων του ΜτΚ
10. να ςυνειδθτοποιιςουν τον νευραλγικό και ςφνκετο ρόλο τθσ Ορκόδοξθσ Εκκλθςίασ
ςτθ διαμόρφωςθ του νεοελλθνικοφ πολιτιςμοφ

1. Μποροφν οι άνκρωποι να εικονίηουν τον Θεό; (4 δίωρα)
Προςδοκώμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Οι
μακθτζσ i. Από τισ εμπειρίεσ
μποροφν να:
των εφιβων: Θ
εικόνα και θ δφναμι
εξθγοφν τουσ
τθσ ςτθ ηωι μασ
λόγουσ τθσ
(τθλεόραςθ,
εικονομαχικισ
είδωλα, εικονικι
ζριδασ και τθν
πραγματικότθτα)
κριςιμότθτα του ii. Από τθν ιςτορία τθσ
ηθτιματοσ
Χριςτιανικισ
αναγνωρίηουν
Εκκλθςίασ: Το

Δραςτθριότθτεσ

TPS: Γφρω από τθ ςχζςθ
των μακθτϊν με τον Θ/Υ
και το διαδίκτυο, τον ρόλο
τθσ εικόνασ ςτθ ηωι και τισ
ςχζςεισ τουσ
TPS: Σφγχρονα είδωλα
Debate με τα επιχειριματα
εικονόφιλων –
εικονομάχων
Καταςκευι

Εκπαιδευτικό
υλικό
Από εγχειρίδια
ΟΕΔΒ
Γϋ Γ/ςίου (1997),
δ.ε. 31
Γϋ Γ/ςίου (2006),
δ.ε. 19, 20
Από Εκπ.
Λογιςμικά
ΥΡΔΜΚ/ΡΛ
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και αξιολογοφν
τα ςοβαρά
ηθτιματα και τισ
παρανοιςεισ
που υπάρχουν
ςτθ βάςθ τθσ
ζριδασ
περιγράφουν τθ
ςυνάφεια εντόσ
τθσ οποίασ
ανζκυψε το
ηιτθμα
αναπτφςςουν τα
επιχειριματα
των δφο
πλευρϊν
κρίνουν και
αξιολογοφν τθ
ςφνκεςθ που
διαμορφϊκθκε
διαμορφϊνουν
και διατυπϊνουν
τθ δικι τουσ
άποψθ πάνω ςτο
ηιτθμα του
εικονιςμοφ του
Κεοφ
παρουςιάηουν
τα επιχειριματα
που
διατυπϊνουν οι
άλλεσ κρθςκείεσ
για τθν
απεικόνιςθ του
Κεοφ
κρίνουν και
ελζγχουν -με
παραδείγματατο ρόλο τθσ
εικόνασ ςτθ ηωι
τουσ

ηιτθμα τθσ
απεικόνιςθσ του
Κεοφ
Εικονομαχία:
Εποχι, γεγονότα,
πρόςωπα
Ο Λωάννθσ
Δαμαςκθνόσ
υπεραςπίηεται τισ
εικόνεσ (Κεολογία
τθσ Εικόνασ)
Κυριακι τθσ
Ορκοδοξίασ.
Αναςτιλωςθ των
εικόνων
Από τθν ΡΔ: Ο
κίνδυνοσ των
ειδϊλων
(ενδεικτικά: Εξ 32,
19-20, Γϋ Βας 18,
16-40, Ως 2, 1119, Θς 44, 9-13)
iii. Θ ακμι τθσ
βυηαντινισ εικόνασ
μετά τθν
Εικονομαχία
iv. Ηωγραφίηοντασ
χριςτιανικζσ εικόνεσ
ςιμερα
v. Θ απεικόνιςθ του
Κεοφ ςε άλλεσ
κρθςκευτικζσ
παραδόςεισ
Λουδαϊςμόσ
Λςλάμ
Ανατολικζσ
κρθςκείεσ
vi. Θ απεικόνιςθ του
Κεοφ ςτισ
ςφγχρονεσ τζχνεσ
(κινθματογράφοσ,
κόμικσ, ηωγραφικι)
ΟΡΓΑΝΩΘ
ΔΙΑΘΕΜΑΣΙΚΘ
ΔΡΑΘ:
Θ προςταςία των
μνθμείων ςτθ χώρα
μασ ι ςτθν περιοχι
μασ

ςεναρίου/παιχνιδιοφ ςτον
Θ/Υ: Σϊηοντασ μια εικόνα
ςτθν εποχι τθσ
εικονομαχίασ
(εμπεριζχοντασ όςο γίνεται
περιςςότερα ςτοιχεία από
το μάκθμα)
Το βαλιτςάκι του
βυηαντινοφ ηωγράφου
Οργάνωςθ επίςκεψθσ ςτο
Βυηαντινό και Χριςτιανικό
Μουςείο ι ςε άλλο (είτε
εικονικι μζςω διαδικτφου)
και ςυμμετοχι ςε εκπ/κζσ
δραςτθριότθτεσ
Ο εικονιςμόσ του Κεοφ
μζςα από τθ μουςικι και/ι
τον χορό
Δουλεφοντασ με τζχνθ
(Artful Thinking): Εικόνεσ
από τον Καλό Ροιμζνα
ςτον Χριςτό εν ετζρα
μορφι
Δθμιουργία ενόσ CD με
εικόνεσ και μουςικι
Συγκριτικι μελζτθ εικόνων
από διαφορετικζσ
κρθςκευτικζσ παραδόςεισ
με κζμα «Εικονίηεται ο
Κεόσ;»
Σχολιαςμόσ επιχειρθμάτων
(ςτθν αριςτερι ςτιλθ
φφλλου εργαςίασ τα
επιχειριματα του
Δαμαςκθνοφ. Στθ δεξιά
ςτιλθ οι μακθτζσ
εκφράηουν κριτικά τα
ςχόλιά τουσ)
Αποφκζγματα και φράςεισ
ςε νζο κείμενο (αφοφ τισ
ξεχωρίςουν, 4-6 τον
αρικμό, τουσ ηθτείται να τισ
εντάξουν οργανικά ςε
ςφντομο κείμενο που κα
γράψουν για το κζμα)
Κάρτα ςυνάρτθςθσ:
Ταξινόμθςθ ςτοιχείων του
μακιματοσ (πλθροφορίεσ,
γεγονότα, πρόςωπα) κατά
λογικι και χρονολογικι
ςειρά

Βιβλιοκικθ / Θ
ιςτορία τθσ
Εκκλθςίασ,
Εδραίωςθ και
ακμι, και
Πολιτιςτικό
Κζντρο / Πϊσ
αγιογραφείται
μια εικόνα, ςτο
Θρθςκευτικά Αϋ,
Β, Γϋ Γυμναςίου
(2007)
Εκκλθςιαςτικι
Ιςτορία /
Εικονομαχία:
Ζνα
εκκλθςιαςτικό
δράμα, Μορφζσ
χριςτιανικισ
τζχνθσ, ςτο
Θρθςκευτικά
Γυμναςίου
(2000)
Όψεισ τθσ
Θρθςκείασ /
Ιερά
αντικείμενα, ςτο
Όψεισ τθσ
Θρθςκείασ
Ιςλάμ, ςτο
Επιλεγμζνα
κζματα
Θρθςκευτικϊν
Βϋ Ενιαίου
Λυκείου
Δθμιουργϊντασ
ζνα όμορφο
κόςμο, ςτο
Θρθςκευτικά Ε’
και Σ’
Δθμοτικοφ
Βυηαντινι τζχνθ
ςτθν πόλθ τθσ
Θεςςαλονίκθσ,
Γνωριμία με το
Ιςλάμ ςτο
Θρθςκευτικι
Αγωγι
Ζνα μουςείο για
τθ βυηαντινι
τζχνθ, ςτο το
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Καταςκευι χρονολογίου
με τα γεγονότα τθσ
ενότθτασ και παράλλθλα
ιςτορικά γεγονότα που
ζχουν επεξεργαςτεί ςτο
μάκθμα τθσ Λςτορίασ

ςταυροδρόμι
τριϊν θπείρων

2. Ποιοσ είναι ο Θεόσ των Χριςτιανών; «Σίνα με λζγουςιν οι άνκρωποι είναι;»
(4 δίωρα)
Προςδοκώμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα
Οι μακθτζσ
μποροφν να:

Βαςικά κζματα

i. Γνϊμεσ των ανκρϊπων
για τον Λθςοφ Χριςτό
ii. Μίλθςαν γι’ αυτόν οι
περιγράφουν,
προφιτεσ του Λςραιλ
ςχολιάηουν
(Θς 11, 1-10): Θ
και
προςδοκία
αξιολογοφν τα
iii. Ο Λθςοφσ Χριςτόσ ςτθν
χαρακτθριςτικ
Καινι Διακικθ:
ά τθσ δράςθσ
Φανερϊνει τον Κεό ωσ
του Λθςοφ
Ρατζρα που ςυγχωρεί
Χριςτοφ ςτον
τα παιδιά του (Λκ 15,
κόςμο, που
11-32): Ραραβολι του
προκφπτουν
Αςϊτου
από τισ
Στζκεται δίπλα ςε
διθγιςεισ τθσ
όλουσ χωρίσ καμιά
Καινισ
διάκριςθ (Λκ 10, 25Διακικθσ
37): Ραραβολι του
ερμθνεφουν
ςπλαχνικοφ Σαμαρείτθ
εικόνεσ και
Αποδζχεται το ίδιο
ςφμβολα των
άντρεσ και γυναίκεσ (Λω
βιβλικϊν
4, 1-42. Λκ 10, 38-42.
αφθγιςεων
Λω 20, 11-18)
αναλφουν και
Αποδζχεται
αξιολογοφν τισ
«αμαρτωλοφσ»
βιβλικζσ
ανκρϊπουσ που ζχουν
απαντιςεισ
ανοικτι καρδιά
γφρω από τα
(Μοιχαλίδα: Λω 8, 3-11,
κεμελιϊδθ
Ηακχαίοσ: Λκ 19, 1-10)
υπαρξιακά,
Χορταίνει τθ ςωματικι
θκικά και
και ψυχικι πείνα των
κοινωνικά
ανκρϊπων (Μκ 6, 32ηθτιματα τθσ
44)
ηωισ των
Ανοίγει τα μάτια των
ανκρϊπων
ανκρϊπων (Λκ 18, 35εκφράηουν,
43, Μκ 10, 46-52, Λκ
ςυηθτοφν και
24, 13-35): «Αυτϊν δε

Δραςτθριότθτεσ

Ζρευνα: Γνϊμεσ (μακθτϊν του
ςχολείου) για τον Λθςοφ,
καταγραφι ςτοιχείων,
παρουςίαςθ ςτθν τάξθ
Φφλλο εργαςίασ για
επεξεργαςία βιβλικϊν
κειμζνων (βλ. ςτθ διπλανι
ςτιλθ): Λζξεισ-κλειδιά,
ερωτιςεισ αναςτοχαςμοφ
Εργαςία ςε ομάδεσ, με κζματα
α) διδαςκαλία του Λθςοφ, β)
καφματα, γ) αφθγιςεισ για
ςυμβάντα, δ) Σταυρόσ και
Ανάςταςθ, ε) τίτλοι του Λθςοφ
Δουλεφοντασ με επιλεγμζνα
χωρία που ζχουν ετοιμαςτεί
από τον δάςκαλο: Εντοπίηουν
γνϊμεσ των ςυγχρόνων του
Λθςοφ για το πρόςωπό του και
τισ κατθγοριοποιοφν (ιςχυροί,
λαόσ, μακθτζσ και φίλοι).
Αναςτοχαςμόσ και ςυηιτθςθ
«Εγϊ ειμί θ Οδόσ, θ Αλικεια
και θ Ηωι» (Λω 14, 6):
Ρροςπακοφν να
επαλθκεφςουν τουσ τρεισ
χαρακτθριςμοφσ ςτα κείμενα
που επεξεργάςτθκαν
Γνϊμεσ ςυγχρόνων για τον
Λθςοφ, ενόσ Εβραίου (π.χ.
Μποφμπερ), ενόσ Λνδουϊςτι
(π.χ. Γκάντι) και ενόσ
αγνωςτικιςτι (π.χ. Μαρςζλ
Μαρςϊ). Επεξεργαςία
απόψεων
Δουλεφοντασ με τζχνθ (Artful

Εκπαιδευτικό
υλικό
Από εγχειρίδια
ΟΕΔΒ
Βϋ Γ/ςίου
(2006), δ.ε. 8,
11, 14, 15, 17,
18, 22, 31
Βϋ Γ/ςίου
(1998), δ.ε. 8,
23
Βϋ Λυκείου
(1989), δ.ε. 9,
10
Από Εκπ.
Λογιςμικά
ΥΡΔΜΚ/ΡΛ
Βιβλιοκικθ /
Καινι Διακικθ
/ Θ
διδαςκαλία
του Χριςτοφ,
Σα καφματα,
ςτο
Θρθςκευτικά
Αϋ, Βϋ, Γϋ
Γυμναςίου
(2007)
Καινι Διακικθ
/ Θ Καινι
Διακικθ μιλά
για τον
Χριςτό, Οι
κοινωνικζσ
ομάδεσ τθσ
εποχισ του, Οι
Παραβολζσ,
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ελζγχουν τισ
ιδζεσ τουσ
γφρω από τα
ηθτιματα

διοινιχκθςαν οι
οφκαλμοί
Ελευκερϊνει τουσ
ανκρϊπουσ από τθν
τυπικι τιρθςθ του
Νόμου, με τθν εντολι
τθσ αγάπθσ («Ζκοβαν
ςτάχυα»: Μκ 2, 23-28,
κεραπεία ανκρϊπου
με παράλυτο χζρι: Μκ
3, 1-6)
Αντιςτρζφει τα
κριτιρια τθσ
«ευτυχιςμζνθσ» ηωισ
(Μτ 5, 3-12):
Μακαριςμοί
Συγχωρεί και αγαπά
και τουσ ςταυρωτζσ
του (Λκ 23, 34)
Κρίνει αυςτθρά τθν
υποκριςία και τθ
ςκλθροκαρδία (Μτ 23,
13-33 )
Ανακζτει αποςτολζσ
διακονίασ, αγάπθσ κα
μαρτυρίασ (Μτ 10, 1-4,
Λω. 20, 21, Μτ 28, 1920)
Ρεκαίνει, ςταυρϊνεται
και αναςταίνεται (Μκ
15, 21 - 16, 8)
Είναι «ςθμείον
αντιλεγόμενον» (Λκ 2,
34, Μτ 16, 13)
iii. Ο Λθςοφσ Χριςτόσ ςτο
Κοράνι και ςτθ
λογοτεχνία του Λςλάμ

Thinking): Βρίςκουν από το
διαδίκτυο ζργα τζχνθσ
(κλαςικά και ςφγχρονα) με
κζμα τα χαρακτθριςτικά του
Λθςοφ Χριςτοφ (π.χ. χαρακτικά
ζμπραντ)
Επικαιροποίθςθ βιβλικϊν
κειμζνων: Μεταφορά τουσ και
προςαρμογι τουσ ςε
ςφγχρονεσ ςυνκικεσ.
Στοχαςμόσ, ςυηιτθςθ,
ςυμπεράςματα
Ραιχνίδι ρόλου (από τθν
κακθμερινι ηωι τουσ) για τθν
κατανόθςθ του «ςθμείου
αντιλεγόμενου»
Ομαδικι καταςκευι κολλάη με
ζμπνευςθ από τα κζματα.
Δίνουν δικό τουσ τίτλο. Το
παρουςιάηουν τουσ
ςυμμακθτζσ τουσ και
απαντοφν ςε ερωτιςεισ τουσ
Βρίςκουν εικόνεσ τθσ
Σταφρωςθσ από όλα τα μζρθ
του κόςμου
Σφνταξθ πίνακα περιεχομζνων:
Διαρκρϊνονται ςυςτθματικά
όςα επεξεργάςτθκαν (βιβλικζσ
διθγιςεισ, παραπομπζσ,
λζξεισ-κλειδιά, βαςικζσ ιδζεσ)
Καταςκευι κολλάη με κζμα
«Ροιοσ είναι ο Χριςτόσ»,
χρθςιμοποιϊντασ εικόνεσ των
περιεχομζνων του τμιματοσ ii
τθσ κεματικισ ενότθτασ
Από το Σφμβολο τθσ Ρίςτεωσ
εντοπίηουν τα χαρακτθριςτικά
του Λθςοφ ωσ Κεοφ και ωσ
ανκρϊπου. Με ποιεσ ιςτορίεσ
από όςεσ γνωρίηουμε
ςυνδζονται;

Οι
Μακαριςμοί,
Σα Θαφματα,
ςτο
Θρθςκευτικά
Γυμναςίου
(2000)
Όψεισ τθσ
Θρθςκείασ /
Χριςτιανιςμόσ
/ Πίςτθ,
Άνκρωποι,
ςτο Όψεισ τθσ
Θρθςκείασ
Αλικειεσ που
δίδαξε ο
Χριςτόσ, ςτο
Θρθςκευτικά
Ε' και Σ'
Δθμοτικοφ

3. Ποιοσ είναι ο άνκρωποσ; (4 δίωρα)
Προςδοκώμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα
Οι μακθτζσ
μποροφν να:
διατυπϊνουν χρθςιμοποιϊντα

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό
υλικό

i. Από τον Οδυςςζα
ωσ τουσ
υπεριρωεσ των
ςφγχρονων κόμικ:
Ο άνκρωποσ ωσ

«Ειδικοί ανάμεςά μασ»:
Βρίςκουν και παρουςιάηουν
εικόνεσ για το i. Συηιτθςθ ςτθν
τάξθ και ανάδειξθ
χαρακτθριςτικϊν τίτλων για τθν

Από εγχειρίδια
ΟΕΔΒ
Αϋ Γ/ςίου
(2006), δ.ε. 25,
26, 27
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σ παραδείγματα«ςθμείον
προςωπικοφσ
αντιλεγόμενον»
προβλθματιςμοφ ii. Θ δφναμθ και θ
σ και απόψεισ
αδυναμία του
για τθ ςθμερινι
ςφγχρονου
κατάςταςθ του
ανκρϊπου
ανκρϊπου
iii. Θ βιβλικι
εντοπίηουν και
πρόταςθ / θ
ερμθνεφουν τισ
κεολογικι
ανκρωπομορφικ
απάντθςθ:
ζσ εικόνεσ και
Από τθν ΡΔ: Θ
μεταφορζσ τθσ
δθμιουργία του
βιβλικισ
ανκρϊπου κατ’
πρωτολογίασ
εικόνα και κακ’
εξθγοφν -με δικά
ομοίωςιν του
τουσ λόγια- τθ
Κεοφ
κεολογικι
Από τθν ΚΔ: Ο
ςθμαςία τθσ
άνκρωποσ
βιβλικισ
υπάρχει μόνο
διιγθςθσ για τθ
όταν αγαπάει
δθμιουργία και
και αγαπιζται!
εκφράηουν
(Γαλ 5, 13-15)
ςκζψεισ και
Ο άνκρωποσ ωσ
ςυναιςκιματα
δθμιουργόσ
εκφράηουν
Ο άνκρωποσ
προςωπικζσ
ςτθν κτίςθ:
ιδζεσ και
Βαςιλιάσ,
ςτοχαςμοφσ
οικονόμοσ ι
πάνω ςτον τφπο
ιερζασ;
του Χριςτιανοφ iv. Από τθν εικόνα
«Αγίου»
ςτθν ομοίωςθ:
παρουςιάηουν
Ο Άγιοσ Σζργιοσ
και αξιολογοφν
του αντονζη
τθ ηωι και τθ
Ο Φραγκίςκοσ
δράςθ των
και θ Κλάρα τθσ
ςυγκεκριμζνων
Αςίηθσ
προςϊπων
ΟΡΓΑΝΩΘ
ΔΙΑΘΕΜΑΣΙΚΘ
ΔΡΑΘ:
Ο διάλογοσ τθσ
κεολογίασ με
τθ ςφγχρονθ
βιολογία και τθ
κεωρία τθσ
εξζλιξθσ
Σα πορίςματα
των
διοργανώςεων
του Διεκνοφσ
υμποςίου

κάκε μία
Βϋ Λυκείου
Ξαναγράφουμε τουσ διαλόγουσ
(1989), δ.ε. 12,
ενόσ φανταςτικοφ κόμικ: Στθ
13 και 14
κζςθ των εξωπραγματικϊν
υπερθρϊων του κζτουμε
Από Εκπ.
κανονικά και ςυνθκιςμζνα
Λογιςμικά
ανκρϊπινα πρόςωπα.
ΥΡΔΜΚ/ΡΛ
Αιτιολογοφμε τθ δουλειά μασ
Όψεισ τθσ
Εργαςία ςε ομάδεσ για τα
Θρθςκείασ /
επιτεφγματα του ςφγχρονου
Χριςτιανιςμόσ /
ανκρϊπου, π.χ. τεχνολογία,
Κοινότθτα και
επικοινωνία, ιατρικι κ.ά. Αφοφ
φγχρονα
παρουςιάςουν τθ δουλειά τουσ,
Θζματα /
ακολουκεί αναςτοχαςμόσ και
Χριςτιανιςμόσ /
διάλογοσ: Υπάρχουν πράγματα
Θεόσ /
που δεν είναι όπωσ φαίνονται;
Δθμιουργία,
Συηιτθςθ ςτθν τάξθ: Ο άνκρωποσ ςτο Όψεισ τθσ
δθμιουργεί μόνο «χριςιμα»
Θρθςκείασ
πράγματα;
Βιβλιοκικθ /
Θ εικόνα του ανκρϊπου ςτισ
Παλαιά
εμπορικζσ διαφθμίςεισ και ςτα
Διακικθ / Θ
ΜΜΕ
Δθμιουργία,
Επεξεργαςία βιβλικοφ κειμζνου
ςτο
ςε φφλλο εργαςίασ
Θρθςκευτικά
«Πλοι οι άνκρωποι μποροφν να
Αϋ, Βϋ, Γϋ
είναι δθμιουργοί»: Ρροβολι
Γυμναςίου
video (π.χ. youtube.com / «Το
(2007)
ραγιςμζνο δοχείο»).
Παλαιά
Αναςτοχαςμόσ και ςυηιτθςθ
Διακικθ / Ο
Δουλεφοντασ με τζχνθ (Artful
Θεόσ
Thinking): Θ Δθμιουργία ςτθν
δθμιουργεί από
Τζχνθ
αγάπθ τον
Συγκεντρϊνουν φωτογραφίεσ με
κόςμο και τον
πορτραίτα ανκρϊπων κάκε
άνκρωπο, ςτο
θλικίασ, φυλισ και φφλου.
Θρθςκευτικά
Φτιάχνουν ζνα κολλάη και
Γυμναςίου
μπροςτά του ςυηθτοφμε: Τι
(2000)
ςθμαίνει για μασ ότι όλοι αυτοί
Αγωνιςτζσ και
οι άνκρωποι είναι εικόνα του
μάρτυρεσ, ςτο
Κεοφ; Γράφουν ιδζεσ / μθνφματα Θρθςκευτικά Ε'
πάνω ςτο κολλάη
και Σ'
Ομαδικι ηωγραφικι ι κολλάη με
Δθμοτικοφ
κζμα «Ροιοσ είναι ο άνκρωποσ;».
Ομαδοςυνεργατικι διδαςκαλία
για τα τρία πρόςωπα τθσ
ενότθτασ: Ρϊσ εξζφραςαν με τθ
ηωι τουσ τθν ομοίωςθ του Κεοφ;
Θ φφςθ ςτθν τζχνθ κρθςκειϊν
του κόςμου
Κείμενο μακθτϊν: «Ο πόνοσ τθσ
γθσ»
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Θρθςκείασ,
Επιςτιμθσ και
Περιβάλλοντοσ

Κάρτα περιεχομζνων τθσ
κεματικισ ενότθτασ
Διακεματικζσ εργαςίεσ: α) «Τι
είναι ο άνκρωποσ»; Οι
απαντιςεισ επιςτιμθσ και
φιλοςοφίασ, β) «Από τθ γθ ςτθ
ςελινθ» ι «Από τον homo
erectus ςτον homo sapiens» (με
ςτακμοφσ ςτθν πορεία του
ανκρϊπου), γ) roject: Ο
άνκρωποσ ωσ δθμιουργόσ ςτθ
γειτονιά μασ, το χωριό μασ, τθν
πόλθ μασ

4. Εμείσ και οι «άλλοι» (4 δίωρα)
Προςδοκώμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα
Οι μακθτζσ
μποροφν να:
περιγράφουν τθν
εποχι και τισ
ςυνκικεσ του
εκχριςτιανιςμοφ
των Σλάβων
επιλογϊν τουσ
παρουςιάηουν τθ
ηωι και τθ δράςθ
των Κυρίλλου και
Μεκοδίου και
εξετάηουν το
κεολογικό
υπόβακρο των
επιλογϊν τουσ
αξιολογοφν τθ
ςθμαςία του
εκχριςτιανιςμοφ
των Σλάβων για
τον πολιτιςμό
τουσ
εκφράηουν τισ
προςωπικζσ τουσ
ιδζεσ και
πεποικιςεισ για
το ηιτθμα τθσ
ετερότθτασ και
επιςθμαίνουν

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

i. Από τισ εμπειρίεσ
των εφιβων: Ροιοσ
είναι για μασ ο
«άλλοσ»;
ii. Το πρόβλθμα τθσ
ετερότθτασ ςιμερα:
Ο ξζνοσ: Από τον
«μακρινό» ςτον
«ανεπικφμθτο»
Τι ςυμβαίνει όταν
κεωροφμε «ξζνο»
τον διαφορετικό
από μασ;
(Μιςαλλοδοξία,
ρατςιςμόσ,
διακρίςεισ,
πόλεμοι,
γενοκτονίεσ και
«Ολοκαυτϊματα»,
ςτίγματα του
πολιτιςμζνου
κόςμου)
Θ νομικι
κατοχφρωςθ των
ανκρωπίνων
δικαιωμάτων. Μια
απάντθςθ του
πολιτιςμζνου
κόςμου
iii. Από τθν ιςτορία τθσ

Συγκζντρωςθ ειδιςεων και
ανάγνωςθ ενόσ κειμζνου
γφρω από το ηιτθμα τθσ
ετερότθτασ. Λςτορίεσ
μεταναςτϊν. Ζκφραςθ
ςυναιςκθμάτων και
ςκζψεων
Ομαδικι εργαςία με ςτόχο
τθν αναγνϊριςθ των
προκαταλιψεϊν μασ και
των τρόπων με τουσ
οποίουσ οδθγθκικαμε ςε
αυτζσ: α) «Δεν είμαι
ρατςιςτισ, αλλά…», β)
Ροιουσ κεωρϊ «ξζνουσ», γ)
τι αιςκάνομαι για τουσ
«ξζνουσ», δ) με ποιον τρόπο
ζχω διαμορφϊςει τισ
απόψεισ μου;
Αναςτοχαςμόσ και
ςυηιτθςθ για τουσ
κινδφνουσ που
ςυνεπάγονται για μασ και
τθν κοινωνία μασ
Dimensional Analysis:
Μετανάςτευςθ και
προςφυγιά (με ςτόχο να
κατανοθκεί ωσ
αναπόςπαςτθ διάςταςθ τθσ
ανκρϊπινθσ ιςτορίασ και να

Εκπαιδευτικό
υλικό
Από εγχειρίδια
ΟΕΔΒ
Γϋ Γ/ςίου (2006),
δ.ε. 22
Από Εκπ.
Λογιςμικά
ΥΡΔΜΚ/ΡΛ
Βιβλιοκικθ / Θ
Ιςτορία τθσ
Εκκλθςίασ /
Περαιτζρω
εξάπλωςθ ςτθν
Ευρϊπθ, και
Βιβλιοκικθ /
Καινι Διακικθ
/ Θ διδαςκαλία
του Χριςτοφ,
ςτο
Θρθςκευτικά
Αϋ, Βϋ, Γϋ
Γυμναςίου
(2007)
φγχρονα
Θζματα /
Προκατάλθψθ,
ςτο Όψεισ τθσ
Θρθςκείασ
Εκκλθςιαςτικι
Ιςτορία / Ο
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τυχόν
Χριςτιανικισ
ςτερεότυπα που
Εκκλθςίασ: Ο
διατθροφν
εκχριςτιανιςμόσ των
ανακαλφπτουν
Σλάβων - Κφριλλοσ
και αξιολογοφν
και Μεκόδιοσ
τθ διαφορά
(εποχι, γεγονότα,
μεταξφ
πρόςωπα)
αναγνϊριςθσ
iv. Θ χριςτιανικι
δικαιωμάτων απάντθςθ για τον
προςφοράσ
«άλλον»
αγάπθσ ςτουσ
Από τθν ΚΔ:
ανκρϊπουσ
- Ρϊσ κα κρικεί ο
επιςθμαίνουν
κόςμοσ (Μτ 25,
και αξιολογοφν
31-46)
τθ κετικι ςτάςθ
- Καλόσ
απζναντι ςτον
Σαμαρείτθσ (Λκ
«άλλο» και ςε
10, 25-37)
άλλεσ κρθςκείεσ
- Χαναναία (Μτ
15, 21-28)
- Εκατόνταρχοσ
(Μτ 8, 5-12)
«Δοσ μοι τοφτον
τον ξζνον»: Ο
ξζνοσ ςτθν
ορκόδοξθ
παράδοςθ
Ο ξζνοσ ωσ
αδελφόσ, οι
«άλλοι» ωσ
δθμιουργιματα
του Κεοφ
Θ χριςτιανικι
αγάπθ ωσ
υπζρβαςθ των
δικαιωμάτων και
των υποχρεϊςεων
v. Ο ςεβαςμόσ του
ανκρϊπου ςε
διάφορεσ κρθςκείεσ

αναλυκοφν οι λόγοι που
μετατρζπεται ςε εχκρότθτα
και ρατςιςμό)
Καταςκευι ταμπλϊ για τα
ανκρϊπινα δικαιϊματα
Οργανιςμοί που προωκοφν
τον ςεβαςμό των
δικαιωμάτων του
ανκρϊπου
Oμαδοςυνεργατικι
διδαςκαλία «Ο Χριςτόσ και
οι ‘άλλοι’»: Σαμαρείτιςςα,
Χαναναία, ωμαίοσ
εκατόνταρχοσ, λεπροί,
Ηακχαίοσ, Φαριςαίοσ,
λθςτισ. Οι οικείοι του
Χριςτοφ (Μκ 3, 31-35· Μτ
25, 31-46)
Μελζτθ περίπτωςθσ:
Ακάκιοσ, επίςκοποσ Αμίδθσ,
που διζκεςε τα πολφτιμα
ιερά ςκεφθ των
χριςτιανικϊν ναϊν για να
ςυγκεντρϊςει χριματα και
να διαςϊςει επτά χιλιάδεσ
Ρζρςεσ ςτρατιϊτεσ που
είχαν αιχμαλωτιςτεί από
τουσ Βυηαντινοφσ
Μεταςχθματιςμόσ βιβλικοφ
κειμζνου: Ράνω ςτον Καλό
Σαμαρείτθ: Κρυφζσ ςκζψεισ
των προςϊπων,
διαμόρφωςθ ςυλλογικϊν
προςϊπων. Στοχαςμοί,
ςυηιτθςθ, ρόλοι,
παραγωγι κειμζνου ι
ρόλου
Google Earth: Στα βιματα
των Κυρίλλου και Μεκοδίου
Ομαδοςυνεργατικι
διδαςκαλία για τουσ
Κφριλλο – Μεκόδιο
(κείμενα, θ ηωι τουσ, οι
πορείεσ τουσ, κυριλλικό
αλφάβθτο, εικόνεσ)
Θ παρουςία τουσ ςτισ
γειτονικζσ μασ χϊρεσ (ναοί,
αγάλματα, ονόματα)
Διακεματικό Project: Θ
μαρτυρία τθσ λογοτεχνίασ
για το Ολοκαφτωμα (Ρρίμο

Χριςτιανιςμόσ
ςτθν Ευρϊπθ, Θ
Ορκοδοξία ςτον
κόςμο και ο
αγϊνασ για
χριςτιανικι
ενότθτα, και
Καινι Διακικθ
/ Θ ςτάςθ του
Χριςτοφ
απζναντι ςτισ
κοινωνικζσ και
κρθςκευτικζσ
ομάδεσ τθσ
εποχισ του, ςτο
Θρθςκευτικά
Γυμναςίου
(2000)
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Λζβι, Ζλλθνεσ πεηογράφοι
κ.ά.)
Ομαδοςυνεργατικι
διδαςκαλία: Οι Ζλλθνεσ
δίπλα ςτουσ Εβραίουσ
ςυμπατριϊτεσ τουσ
Μελζτθ περίπτωςθσ: Μ.
Σκόπτςοβα, Αρχιεπίςκοποσ
Σινά Δαμαςκθνόσ για
Εβραίουσ και Άραβεσ
Εβραίοι ειρθνιςτζσ για τα
δικαιϊματα των
Ραλαιςτινίων
Βρίςκουν και παρουςιάηουν
ςτοιχεία για τθν ορχιςτρα
Εβραίων – Ραλαιςτινίων
του Ντ. Μπάρενμποϊμ.
Ακοφμε ςτθν τάξθ μια
ςυναυλία τθσ ορχιςτρασ
Σχζδιο ζρευνασ ι δράςθσ:
Ραρζμβαςθ με κζμα
«Αγωνιηόμαςτε εναντίον
μιασ προκατάλθψθσ»
Τα κείμενά μου – οι
κθςαυροί μου: Συλλογι
κειμζνων για το ηιτθμα τθσ
ενότθτασ. Δθμιουργία ενόσ
θλεκτρονικοφ αρχείου
Ο «άλλοσ» ωσ ο
διαφορετικόσ: Ρροβολι
video (λ.χ. youtube.com /
«Πλοι διαφορετικοί όλοι
ίςοι»)
Κείμενο ζκφραςθσ (με
ζνταξθ κζςεων που
δουλζψαμε ςτο μάκθμα)
Ρροετοιμαςίαπραγματοποίθςθ μιασ
ςυνζντευξθσ με εκπρόςωπο
κεςμοφ που ςχετίηεται με
το κζμα.
Ραιχνίδι για τα ςτερεότυπα
ωσ προσ τουσ άλλουσ
Με ποιον κα ικελα να
ταξιδζψω; Ραιχνίδι ρόλων
μεταξφ διάφορων «άλλων»
για ανίχνευςθ των
βιωμάτων τουσ
Επίλυςθ προβλιματοσ: Ρϊσ
θ αλλθλεγγφθ μετατρζπεται
ςε δυςπιςτία;
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Ρροκαταβολικόσ οργανωτισ
με ζνα κείμενο γφρω από
τισ προκαταλιψεισ και από
τθν ετερότθτα
Καταςκευι χρονολογίου με
τα ιςτορικά γεγονότα τθσ
ενότθτασ και παράλλθλα
γεγονότα που ζχουν
επεξεργαςτεί ςτο μάκθμα
τθσ Λςτορίασ

5. Διάςπαςθ και αντιπαλότθτα ςτισ κρθςκείεσ (5 δίωρα)
Προςδοκώμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα
Οι μακθτζσ
μποροφν να:

Βαςικά κζματα

i. Από τισ εμπειρίεσ των
εφιβων: Συγκροφςεισ
που τραυματίηουν (με
ςυςτθματοποιοφν
φίλουσ, γονείσ,
-με τθ βοικεια
ςχολικό περιβάλλον)
και άλλων
ii. Από τθν ιςτορία τθσ
μακθμάτων- τισ
Χριςτιανικισ
πλθροφορίεσ
Εκκλθςίασ. Χριςτιανοί
τουσ,
που διϊκουν
περιγράφουν
Χριςτιανοφσ:
τουσ όρουσ τθσ
Το Σχίςμα: Αιτίεσ,
εποχισ και
πρόςωπα, γεγονότα
ςυςχετίηουν
Συνζπειεσ: Τα
πρόςωπα με
ιςτορικά τραφματα
γεγονότα
του ςϊματοσ τθσ
εξθγοφν τουσ
Εκκλθςίασ
λόγουσ που
Θ κρθςκευτικι
απομάκρυναν
νομιμοποίθςθ τθσ
ςταδιακά τθν
βίασ: Σταυροφορίεσ –
Εκκλθςία τθσ
Λερά Εξζταςθ
Ανατολισ από τθ
(πρόςωπα, γεγονότα)
Δφςθ
Μεταρρφκμιςθ και
αξιολογοφν τισ
Αντιμεταρρφκμιςθ:
ςυνζπειεσ του
Από τθν κριτικι ςτον
Σχίςματοσ, των
φανατιςμό
Σταυροφοριϊν
iii. Κρθςκευτικοί πόλεμοι
και τθσ
ςτθν Ευρϊπθ:
Μεταρρφκμιςθσ
Εςωτερικόσ διχαςμόσ
και αναλφουν τισ
και μιςαλλοδοξία
διαςτάςεισ τουσ iv. Διάςπαςθ και
αναγνωρίηουν και
αντιπαλότθτα ςε
κρίνουν
διάφορεσ κρθςκείεσ
«δθμοφιλείσ»
Λερζσ Γραφζσ των
γνϊμεσ γφρω από
κρθςκειϊν: Βία και

Δραςτθριότθτεσ

Ραρουςίαςθ τριϊν ςκθνϊν
που παρουςιαηουν
ςυγκροφςεισ. Συηιτθςθ ςτθν
ολομζλεια τθσ τάξθσ (αιτίεσ,
ςυμπεριφορζσ, ακρότθτεσ,
ςυναιςκιματα κ.ά.)
Φφλλα εργαςίασ για τθν
επεξεργαςία του Σχίςματοσ
Αφιγθςθ γεγονότων από τθ
μεριά των Ορκοδόξων ι των
Λατίνων
Project: Ανακαλφπτουμε
ςφγχρονεσ διαφορζσ και
ομοιότθτεσ ςτθ λατρεία
Ορκοδόξων – Κακολικϊν
Φφλλα εργαςίασ για τθν
επεξεργαςία των
Σταυροφοριϊν και τθσ
Μεταρρφκμιςθσ
Κάρτα ςυνάρτθςθσ:
Ταξινόμθςθ ςτοιχείων του
μακιματοσ (πλθροφορίεσ,
γεγονότα, πρόςωπα) κατά
λογικι και χρονολογικι ςειρά
Στατιςτικά και άλλα ςτοιχεία
για ανκρϊπουσ που ζχαςαν τθ
ηωι τουσ ι άλλαξαν διαδρομι,
περιοχζσ που καταςτράφθκαν,
ζργα τζχνθσ που
εξαφανίςτθκαν. Ανιχνεφουμε
το ηιτθμα μζςω δικτυακισ
μουςειοεξερεφνθςθσ
Οργάνωςθ «ςυνεδρίου τάξθσ»
με ςχετικό κζμα, π.χ.

Εκπαιδευτικό
υλικό
Από εγχειρίδια
ΟΕΔΒ
Γϋ Γ/ςίου
(2006), δ.ε. 26,
27, 28, 29
Από Εκπ.
Λογιςμικά
ΥΡΔΜΚ/ΡΛ
Βιβλιοκικθ / Θ
Ιςτορία τθσ
Εκκλθςίασ /
Περαιτζρω
εξάπλωςθ
ςτθν Ευρϊπθ,
Νεότερα
χρόνια, Ο
χριςτιανικόσ
κόςμοσ
ςιμερα, ςτο
Θρθςκευτικά
Αϋ, Βϋ, Γϋ
Γυμναςίου
(2007)
Εκκλθςιαςτικι
Ιςτορία /
Διάςπαςθ του
Χριςτιανιςμοφ
ςτθ Δφςθ, Ο
Χριςτιανιςμόσ
ςτθ Δφςθ, ςτο
Θρθςκευτικά
Γυμναςίου
(2000)
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περιπτϊςεισ βίασ
που επζδειξαν οι
Χριςτιανοί εντόσ
τθσ ιςτορίασ
εξετάηουν και
αξιολογοφν τον
ρόλο τθσ
διάςπαςθσ και
τθσ
αντιπαλότθτασ
και ςε άλλεσ
κρθςκείεσ
αναγνωρίηουν και
διερευνοφν τισ
προςωπικζσ τουσ
ιδζεσ

καταλλαγι: Κοράνιο,
Βζδεσ, Βουδιςτικι
Τριπιτάκα, θ ινδικιτηαϊνιςτικι αρχι τθσ
αχίμηα, τθσ μθ βίασ
προσ όλα τα ηωντανά
όντα και του
ςεβαςμοφ τθσ ηωισ
Μεγάλα παγκόςμια
ζπθ: Αντιπαλότθτα
και διαμάχεσ:
Γιλγαμζσ, Λλιάδα,
Οδφςςεια,
Μαχαμπάρατα,
αμάγιανα κλπ.
Ραραδείγματα
ενδοκρθςκευτικϊν
και διακρθςκειακϊν
ςυγκροφςεων και
ανταγωνιςμϊν:
Χριςτιανιςμόσ, Λςλάμ,
Λνδοϊςμόσ,
Βουδιςμόσ.
όλοσ των
κρθςκειϊν, του
πολιτιςμοφ, του
διακρθςκειακοφ και
διαπολιτιςμικοφ
διαλόγου και τθσ
παιδείασ ςτθ
διαφφλαξθ τθσ
ειρινθσ και τθν
προάςπιςθ των
πανανκρϊπινων
αξιϊν και του
ςεβαςμοφ τθσ ηωισ

«κρθςκευτικι βία και νζοι»
Διακεματικό project: «Οι
Σταυροφορίεσ χκζσ και
ςιμερα»
Καταιγιςμόσ ιδεϊν και εργαςία
ςε ομάδεσ με κζμα
«Κρθςκευτικοί διχαςμοί ςτθ
ςφγχρονθ Ευρϊπθ»
Εργαςία ςε ομάδεσ, παιχνίδι
ρόλων με κζμα «Θ δίκθ τθσ
κρθςκευτικισ βίασ»
Μελζτεσ περίπτωςθσ από τθ
κρθςκευτικι ιςτορία (π.χ.
Μαρτίνοσ Λοφκθροσ)
Καταςκευι χρονολογίου με τα
ιςτορικά γεγονότα τθσ
ενότθτασ και παράλλθλα
γεγονότα που ζχουν
επεξεργαςτεί ςτο μάκθμα τθσ
Λςτορίασ
Σχεδιαςμόσ
κινθματογράφθςθσ τθσ
Μεταρρφκμιςθσ (οι μακθτζσ
προτείνουν πρόςωπα, τόπουσ,
ενζργειεσ, διαλόγουσ)
Διερεφνθςθ του ρόλου των
πολιτικϊν και κρθςκευτικϊν
θγετϊν ςτθν προάςπιςθ των
κρθςκειϊν από μιςαλλοδοξίεσ,
διαμάχεσ και φανατιςμοφσ και
τθν κατίςχυςθ τθσ ειρινθσ
Project: Θ κρθςκεία εργαλείο
πρόκλθςθσ διχαςμϊν ι
ςυμφιλίωςθσ; Θ εκμετάλλευςθ
τθσ κρθςκείασ από πολιτικά
και οικονομικά ςυμφζροντα
Ζρευνα για παραδείγματα
διακρθςκειακϊν ςυγκροφςεων
και διαςπάςεων
Ραρουςίαςθ μεγάλων
ιςτορικϊν και κρθςκευτικϊν
προςωπικοτιτων που
ςυνζβαλαν ςτθν ειρινθ του
κόςμου

φγχρονα
Θζματα /
Πόλεμοσ και
ειρινθ,
Ζγκλθμα και
τιμωρία, ςτο
Όψεισ τθσ
Θρθςκείασ
Ιςλάμ / Σο
Ιςλάμ ςτισ
μζρεσ μασ, ςτο
Επιλεγμζνα
κζματα
Θρθςκευτικϊν
Βϋ Ενιαίου
Λυκείου
Γνωριμία με το
Ιςλάμ, ςτο
Θρθςκευτικι
Αγωγι
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6. Ορκοδοξία, Διαφωτιςμόσ, Νζοσ Ελλθνιςμόσ (3 δίωρα)
Προςδοκώμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα
Οι μακθτζσ
μποροφν να:
αναπαράγουν τθν
εποχι και τισ
ςυνκικεσ
ςτακμίηουν τον
ρόλο τθσ
Ορκόδοξθσ πίςτθσ
ςτθ διατιρθςθ
τθσ μνιμθσ και
τθσ ταυτότθτασ
των Ελλινων
παρουςιάηουν και
αξιολογοφν τθ
ηωι και το ζργο
ςυγκεκριμζνων
προςϊπων
ερμθνεφουν τον
ρόλο των
προςϊπων με
ποικίλα κριτιρια
και υπό
διαφορετικζσ
οπτικζσ γωνίεσ
εξετάηουν τθν
ορκότθτα τθσ
ταφτιςθσ τθσ
κρθςκευτικισ με
τθν εκνικι
ταυτότθτα και
ελζγχουν τισ δικζσ
τουσ ςχετικζσ
αντιλιψεισ

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Από τθν Άλωςθ τθσ
Ρόλθσ ωσ τθν
ίδρυςθ του
Νεοελλθνικοφ
Κράτουσ
ii. Μνιμθ και
ταυτότθτα: Ενορίεσ
και κοινότθτεσ
iii. Χριςτιανικόσ
θρωιςμόσ:
Νεομάρτυρεσ
iv. Θ δφναμθ τθσ
καρτερίασ:
Κρυπτοχριςτιανοί
v. «Φωτιςμόσ» και
Διαφωτιςμόσ:
Κοςμάσ Αιτωλόσ
Νικόδθμοσ
Αγιορείτθσ
Ευγζνιοσ
Βοφλγαρθσ
Αδαμάντιοσ
Κοραισ
vi. Καταφφγιο και
κιβωτόσ:
Θ δφναμθ του
λαϊκοφ πολιτιςμοφ,
Λαϊκι τζχνθ
(αρχιτεκτονικι,
ηωγραφικι,
ξυλογλυπτικι,
υφαντικι/κεντθτικ
ι, κεραμικι)
ΟΡΓΑΝΩΘ
ΔΙΑΘΕΜΑΣΙΚΩΝ
ΔΡΑΕΩΝ:
Ο ηωγράφοσ
Θεόφιλοσ
Εκκλθςίεσ και
αρχοντικά τθσ
λαϊκισ τζχνθσ
τθσ περιοχισ μασ

Οργάνωςθ ςυνδιδαςκαλίασ
με τον κακθγθτι τθσ
Λςτορίασ για το i
«Ειδικοί ανάμεςά μασ»:
Καταςκευι χάρτθ
(κοινότθτεσ, πόλεισ,
πλθκυςμοί)
Μελζτθ περίπτωςθσ και
δραματοποίθςθ:
Διλιμματα και
προβλθματιςμοί ενόσ
γνωςτοφ κλθρικοφδιαφωτιςτι (Κοςμάσ
Αιτωλόσ, Ευγζνιοσ
Βοφλγαρθσ, Μεκόδιοσ
Ανκρακίτθσ, Λϊςθποσ
Μοιςιόδαξ, Λερόκεοσ
Δενδρινόσ, Νικόδθμοσ
Αγιορείτθσ…)
Ομαδοςυνεργατικι
διδαςκαλία για τον Κοςμά
τον Αιτωλό (ηωι, διδαχζσ,
περιοχζσ, ςχολεία, εικόνεσ)
Εργαςία ςε ομάδεσ: Εικόνεσ
και βίοι νεομαρτφρων
Δικτυακι
μουςειοεξερεφνθςθ: Από
τισ μεταβυηαντινζσ εικόνεσ
ςτισ απαρχζσ «δυτικϊν»
αναηθτιςεων
Στοιχεία του ςφγχρονου
λαϊκοφ πολιτιςμοφ με ρίηεσ
ςτθν προεπαναςτικι εποχι
(ςυλλογι υλικοφ,
τεκμθρίωςθ, παρουςίαςθ)
Οι μακθτζσ ξεςθκϊνουν και
ςχεδιάηουν μοτίβα λαϊκισ
τζχνθσ. Τα εκκζτουν ςτθν
τάξθ
Οργάνωςθ ζκκεςθσ
φωτογραφίασ
Debate με κζμα «Με τθ
λαχτάρα τθσ αναγζννθςθσ:
Φωτιςμόσ και
Διαφωτιςμόσ»
Σχζδιο εργαςίασ με κζμα
«Ρρόςωπα, ςυγκροφςεισ
και ςυνκζςεισ τθσ εποχισ»
Καταιγιςμόσ ιδεϊν και
εργαςία ςε ομάδεσ με κζμα
«Θ Εκκλθςία ςτθν
τουρκοκρατία»

i.

Εκπαιδευτικό
υλικό
Από εγχειρίδια
ΟΕΔΒ
Γϋ Γ/ςίου (1997),
δ.ε. 41 και 42
Γϋ Γ/ςίου (2006),
δ.ε. 30
Από Εκπ.
Λογιςμικά
ΥΡΔΜΚ/ΡΛ
Βιβλιοκικθ / Θ
Ιςτορία τθσ
Εκκλθςίασ /
Νεότερα χρόνια,
Ο χριςτιανικόσ
κόςμοσ ςιμερα,
ςτο
Θρθςκευτικά Αϋ,
Βϋ, Γϋ Γυμναςίου
(2007)
Εκκλθςιαςτικι
Ιςτορία / Θ
Ορκοδοξία ςτθν
Σουρκοκρατία,
Θ αυτοκζφαλθ
Εκκλθςία τθσ
Ελλάδοσ, Σο
Οικουμενικό
Πατριαρχείο και
το Άγιο Όροσ,
ςτο
Θρθςκευτικά
Γυμναςίου
(2000)
Όψεισ τθσ
Θρθςκείασ /
Χριςτιανιςμόσ /
Κοινότθτα, ςτο
Όψεισ τθσ
Θρθςκείασ
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Προςδοκώμενεσ επάρκειεσ των μακθτών ςτο τζλοσ τθσ τάξθσ
Α. Ωσ προσ τθ γνϊςθ και κατανόθςθ του κόςμου τθσ κρθςκείασ
Χειρίηονται ςωςτά κεολογικοφσ όρουσ και ζννοιεσ
Εκφράηουν προςωπικά ερωτιματα και προβλθματιςμοφσ γφρω από τον άνκρωπο και
τα όρια του, τθ ςχζςθ του με τον Κεό και τον «άλλο»
Αναγνωρίηουν τα κεμελιϊδθ υπαρξιακά, θκικά, κοινωνικά ι και πολιτικά ερωτιματα
και διλιμματα που εκπορεφονται από τθ κρθςκευτικι δζςμευςθ και ανιχνεφουν
απαντιςεισ ςτθν Αγία Γραφι και άλλα κείμενα, ςτα ιερά κείμενα των κρθςκειϊν και
ςτα γεγονότα τθσ ιςτορίασ
Επιςθμαίνουν και αξιολογοφν τθ βιβλικι απάντθςθ για τθ ςχζςθ του Κεοφ με τον
άνκρωπο
Ρροςδιορίηουν και επεξεργάηονται κριτικά τισ απαντιςεισ που προςφζρουν οι
κρθςκείεσ ςε ηθτιματα ςχετικά με τθν παρουςία και τθν αποςτολι του ανκρϊπου
ςτον κόςμο και ςτθν ιςτορία
Αναλφουν τα γεγονότα τθσ εκκλθςιαςτικισ ιςτορίασ, ανακαλφπτουν τισ υπαρξιακζσ,
κοινωνικζσ και κεολογικζσ διαςτάςεισ τουσ και αξιολογοφν τισ εκβάςεισ τουσ
Επιςθμαίνουν και διερευνοφν αντιφάςεισ και αντινομίεσ ςτθν παρουςία του
Χριςτιανιςμοφ ςτον κόςμο
Κατανοοφν το κρθςκευτικό υπόβακρο τθσ ςφγχρονθσ διάςπαςθσ των Χριςτιανϊν του
κόςμου
Αποτιμοφν τθν υπαρξιακι και πνευματικι αλικεια που προςζδωςε θ Ορκόδοξθ
παράδοςθ ςτθν ελλθνικι κοινωνία
Β. Ωσ προσ τθν κατανόθςθ τθσ πολιτιςτικισ εμβζλειασ του κρθςκευτικοφ φαινομζνου
Αναγνωρίηουν

κρθςκευτικζσ

ιδζεσ

ςε

πολιτιςμικζσ

πραγματϊςεισ

και

αντιλαμβάνονται το εφροσ και τθν ποιότθτα του διαλόγου μεταξφ κρθςκείασ και
πολιτιςμοφ
Ανακαλφπτουν τθν παρουςία του «ιεροφ» και τον αιτιακό ρόλο του ςτθν τζχνθ και τον
πολιτιςμό
Ρροςεγγίηουν ζργα τζχνθσ (από τθ λογοτεχνία, το κζατρο, τον κινθματογράφο, τθ
μουςικι κλπ.) που ςυνδζονται με βιβλικζσ ι άλλεσ κρθςκευτικζσ αφθγιςεισ
Διερευνοφν τθ ςχζςθ τθσ Ορκοδοξίασ με ποικίλεσ εκφράςεισ τθσ ελλθνικισ
παράδοςθσ
Ανιχνεφουν τισ επιδράςεισ τθσ Αγίασ Γραφισ ςτθ διαμόρφωςθ του ελλθνικοφ και του
ευρωπαϊκοφ πολιτιςμοφ. Αντίςτοιχα, τθν επίδραςθ των άλλων ιερϊν κειμζνων ςτθ
ςφςταςθ διαφορετικϊν πολιτιςμϊν
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Γ. Ωσ προσ τθν προςωπικι ανάπτυξθ και καλλιζργεια αξιϊν και ςτάςεων
Αναγνωρίηουν το κεολογικό υπόβακρο των θκικϊν διλθμμάτων-επιλογϊν
Αιτιολογοφν και αξιολογοφν ςτάςεισ και ςυμπεριφορζσ χρθςιμοποιϊντασ κεολογικά
κριτιρια
Επιςθμαίνουν, ελζγχουν, αξιολογοφν και διορκϊνουν προςωπικά ςτερεότυπα και
προκαταλιψεισ τουσ που ςχετίηονται με κρθςκευτικζσ πεποικιςεισ
Αναπτφςςουν κριτικι ςτάςθ απζναντι ςτθ δικι τουσ κρθςκευτικι ιδιοπροςωπία
Εμπεδϊνουν τθ ςθμαςία τθσ αποδοχισ και του ςεβαςμοφ τθσ ετερότθτασ για τθ
ςφγχρονθ κοινωνία και τοποκετοφνται ανάλογα
Συναιςκάνονται και επεξθγοφν τισ ςυνζπειεσ του κρθςκευτικοφ φανατιςμοφ και των
ςυγκροφςεων
Αναπτφςςουν προςωπικά ενδιαφζροντα γφρω από τα κρθςκευτικά ηθτιματα
Καλλιεργοφν διερευνθτικι ςκζψθ και ςτοχαςτικοκριτικζσ ικανότθτεσ
Εκφράηουν αιςκθτικι ευαιςκθςία και καλλιεργοφν τθ φανταςία και τθν
επινοθτικότθτά τουσ
Σχεδιάηουν και οργανϊνουν δραςτθριότθτεσ και παρεμβάςεισ
Δ.

Ωσ προσ τθν ανάπτυξθ θκικισ ςυνείδθςθσ (με άξονα το ςχιμα «ςυγκροφςεισ και

ςυνκζςεισ»)
Κατανοοφν τθν αξία του ανκρϊπινου προςϊπου (πζρα από τθ δφναμθ και τθν
αδυναμία)
Βιϊνουν τθν θκικι ςτάςθ ωσ ελεφκερθ επιλογι (πζρα από τα «πρζπει» και τθν
αχαλίνωτθ ελευκερία)
Αποδζχονται τον «άλλο» ωσ αδερφό (πζρα απ’ τον «δικό μου» και τον «ξζνο»)
Ευαιςκθτοποιοφνται γφρω από τα ηθτιματα που επεξεργάηονται
Ε. Ωσ προσ τθν καλλιζργεια δθμοκρατικισ ςυνείδθςθσ και πρακτικισ
Αναλφουν τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ θ κρθςκευτικι δζςμευςθ ι κρθςκευτικι
αδιαφορία του ανκρϊπου ςχετίηεται με τον αυτοπροςδιοριςμό και τθ ςτάςθ του
απζναντι ςτθν οργανωμζνθ κοινωνικι ηωι
Αξιολογοφν τθ ςθμαςία του ρόλου τθσ κρθςκείασ ςε μια πλουραλιςτικι κοινωνία
Κατανοοφν τθν πορεία τθσ ηωισ μζςα από ςυγκροφςεισ, διάλογο και αναγκαίεσ
ςυνκζςεισ
Συντονίηουν ςυηθτιςεισ, επικοινωνοφν και διαλζγονται με τουσ ςυμμακθτζσ τουσ, και
ςυμμετζχουν ςε δραςτθριότθτεσ και παρεμβάςεισ και ςυνδιαμορφϊνονται
(κοινωνικζσ δεξιότθτεσ)
ΣΤ. ςυμμετοχι ςτθ διδακτικι διεργαςία
Εργάηονται με ςτόχουσ
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Συγκρίνουν, επεξεργάηονται και αναςτοχάηονται διάφορεσ απόψεισ γφρω από θκικά
ηθτιματα
Εξετάηουν τα κρθςκευτικά γεγονότα εντόσ των εκάςτοτε κοινωνικϊν και ιςτορικϊν
ςυμφραηομζνων
Αναλφουν και ερμθνεφουν ιςτορικά γεγονότα χρθςιμοποιϊντασ κεολογικά κριτιρια
Μακαίνουν να ακοφν τουσ άλλουσ, να ςυντονίηουν ςυηθτιςεισ, να ςυμμετζχουν ςε
δραςτθριότθτεσ, να επικοινωνοφν και να διαλζγονται με τουσ ςυμμακθτζσ τουσ
(κοινωνικζσ δεξιότθτεσ)
Αναηθτοφν, βρίςκουν και ταξινομοφν υλικό και πλθροφορίεσ από ποικιλία πθγϊν
Επινοοφν τρόπουσ παρουςίαςθσ των αποτελεςμάτων τθσ εργαςίασ τουσ
Εκφράηουν τισ απόψεισ τουσ με ποικίλουσ τρόπουσ (προφορικά, γραπτά, παιχνίδι
ρόλων κ.ά.)
Συνδζουν τα όςα μακαίνουν με γνϊςεισ τουσ από άλλα μακιματα
Χρθςιμοποιοφν ποικιλία μεκόδων εργαςίασ ερευνθτικισ, διαλογικισ, βιωματικισ και
ςυνεργατικισ μορφισ, κακϊσ επίςθσ ποικιλία μζςων και υλικϊν
Αξιολογοφν τθν πρόοδο και τθν εργαςία τουσ με κριτιρια (δικά τουσ και του
εκπαιδευτικοφ) και διορκϊνουν τα λάκθ τουσ (μεταγνωςτικζσ ικανότθτεσ)
Γ΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ:
Από το τοπικό ςτο οικουμενικό (48 ώρεσ)

Βαςικόσ άξονασ κεματικών ενοτιτων
Οι κεματικζσ ενότθτεσ οργανϊνονται πάνω ςτο πολυδιάςτατο και πολιτιςμικά ανιχνεφςιμο
γεγονόσ τθσ παρουςίασ τθσ κρθςκείασ ςτον ευρωπαϊκό και παγκόςμιο χϊρο. Οι μακθτζσ
διερευνοφν κριτικά τισ τοποκετιςεισ κυρίωσ του Χριςτιανιςμοφ αλλά και άλλων κρθςκειϊν
πάνω ςε ηθτιματα και όψεισ τθσ ςφγχρονθσ ηωισ, κακϊσ και τισ προοπτικζσ και τισ ελπίδεσ
που αυτζσ επαγγζλλονται. Γνωρίηουν επίςθσ ςπουδαία πρόςωπα τθσ νεότερθσ παγκόςμιασ
ιςτορίασ που μετζγραψαν τθ κρθςκευτικι τουσ δζςμευςθ ςε εμπνευςμζνθ πράξθ.
Γενικοί ςτόχοι
Οι μακθτζσ:
1. να μελετιςουν τθν πορεία των ςφγχρονων ςχζςεων των επιμζρουσ χριςτιανικϊν
Εκκλθςιϊν
2. να κατανοιςουν τον ρόλο τθσ κρθςκείασ ςτθ ςφγχρονθ Ευρϊπθ και το
κρθςκευτικό υπόβακρο πολλϊν ςφγχρονων κοινωνικϊν προβλθμάτων και
διλθμμάτων
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3. να ςυνειδθτοποιιςουν τα μεγάλα ηθτιματα που απαςχολοφν όλεσ τισ κρθςκείεσ
ςιμερα
4. να ερευνιςουν ςε βάκοσ και να αξιολογιςουν τισ βιβλικζσ και κεολογικζσ
απαντιςεισ ςε κεμελιϊδθ υπαρξιακά, θκικά και κοινωνικά ηθτιματα (βία, πόνοσ,
κακό, μεταμόρφωςθ του κόςμου)
5. να προςεγγίςουν ςφγχρονα πρόςωπα που μαρτυροφν τθ κρθςκευτικι τουσ πίςτθ
6. να ςυνειδθτοποιιςουν τθν οικουμενικι ςθμαςία των ςφγχρονων διακρθςκειακϊν
και διομολογιακϊν διαλόγων
7. να αντιλθφκοφν τθ ςθμαςία τθσ ςυλλογικισ χριςτιανικισ ταυτότθτασ πζρα από
εκνοπολιτιςμικζσ και κοινωνικοπολιτικζσ διαφοροποιιςεισ
8. να ανιχνεφςουν μθνφματα ελπίδασ για τθ μεταμόρφωςθ και τθν τελείωςθ του
κόςμου ςτισ κρθςκευτικζσ διδαςκαλίεσ και να τα κρίνουν με βάςθ επίκαιρεσ
ανκρϊπινεσ ανάγκεσ
9. να προςεγγίςουν πανανκρϊπινεσ αξίεσ που αναδεικνφονται από τθ μελζτθ των
κρθςκειϊν (ανκρϊπινα δικαιϊματα, ιςότθτα φφλων και φυλϊν, δικαιοςφνθ,
ειρινθ, ελευκερία)

1. Θ Χριςτιανοςφνθ ςτον ςφγχρονο κόςμο (4 δίωρα)
Προςδοκώμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα
Οι μακθτζσ μποροφν
να:

Βαςικά κζματα

i. «Ππου είναι
ςυναγμζνοι δφο ι
τρεισ ςτο όνομά
αναγνωρίηουν τθ
μου, εκεί είμαι κι
ςφγχρονθ
εγϊ ανάμεςά τουσ»
παρουςία των
(Μτ 18, 20). Θ
χριςτιανικϊν
Χριςτιανικι
ομολογιϊν και
Εκκλθςία: Κοινι
ςυνοψίηουν τισ
καταγωγι,
διαφορζσ και
διαφορετικζσ
ομοιότθτζσ τουσ
πορείεσ
διαμορφϊνουν και ii. Ορκόδοξεσ
διατυπϊνουν
Εκκλθςίεσ,
προςωπικι άποψθ
Ορκόδοξθ
για το ηιτθμα τθσ
διαςπορά,
ενότθτασ των
Ορκόδοξα κζντρα
χριςτιανικϊν
iii. ωμαιοκακολικι
Εκκλθςιϊν και τθσ
Εκκλθςία: Βϋ
οικουμενικότθτασ
Βατικανι Σφνοδοσ
αξιολογοφν τθ
iv. Ρροτεςταντικζσ
ςθμαςία τθσ
Ομολογίεσ
χριςτιανικισ
v. Αγγλικανικι
ιεραποςτολισ
Εκκλθςία
αναγνωρίηουν τθν vi. «Υπζρ τθσ των
εξζλιξθ τθσ
πάντων ενϊςεωσ».

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό υλικό

Ομαδοςυνεργατικι
διδαςκαλία για
επεξεργαςία
κειμζνων και
παραγωγι κζςεων:
«Οι χριςτιανικζσ
ομολογίεσ ςιμερα»
Καταςκευι
διαγράμματοσ με
κοινά και διαφορζσ
των Εκκλθςιϊν
Μελζτθ περίπτωςθσ:
Ο ςθμερινόσ
Οικουμενικόσ
Ρατριάρχθσ, Ράπασ,
Αρχιεπίςκοποσ
Καντζρμπουρι
(ςτοιχεία για τα
πρόςωπα και τθ
δράςθ τουσ)
Διαβοφλευςθ για τθν
κατάρτιςθ θμεριςιασ
διάταξθσ για τθν
προετοιμαςία μιασ
πανορκόδοξθσ

Από εγχειρίδια ΟΕΔΒ
Γϋ Γ/ςίου (2006), δ.ε.
28, 29, 32, 33, 34, 35
Από Εκπ. Λογιςμικά
ΥΡΔΜΚ/ΡΛ
Βιβλιοκικθ / Θ
Ιςτορία τθσ
Εκκλθςίασ / Ο
χριςτιανικόσ
κόςμοσ ςιμερα,
ςτο Θρθςκευτικά
Αϋ, Βϋ, Γϋ Γυμναςίου
(2007)
Εκκλθςιαςτικι
Ιςτορία / Σο
Οικουμενικό
Πατριαρχείο και το
Άγιο Όροσ, Ο
δυτικόσ
Χριςτιανιςμόσ, Θ
Ορκοδοξία ςτον
κόςμο και ο αγϊνασ
των χριςτιανϊν για
ενότθτα, Μορφζσ

ΑΔΑ: 45Ο09-5ΣΔ

χριςτιανικισ τζχνθσ

Το αίτθμα τθσ
ενότθτασ:
Άρςθ ανακεμάτων
(Κακολικϊν –
Ορκοδόξων)
Κοινι Διακιρυξθ
Κακολικϊν –
Ορκοδόξων (2006)
Το Ευρωπαϊκό και
το Ραγκόςμιο
Συμβοφλιο
Εκκλθςιϊν
Οικουμενικι
κίνθςθ
Κεολογικοί
Διάλογοι
vi. «Εν εκκλθςίαισ
ευλογείτε τον
Κεόν»: Θ εξζλιξθ τθσ
χριςτιανικισ τζχνθσ
ςτθν Ανατολι και τθ
Δφςθ
(αρχιτεκτονικι,
ηωγραφικι,
γλυπτικι, μουςικι)
vii. «Υμείσ εςτζ το άλασ
τθσ γθσ» (Μτ 5, 13):
Διακονία: Οι
πολλζσ όψεισ τθσ
ςε όλον τον κόςμο
Μαρτυρία ςτα
πζρατα του
κόςμου. Από τθν
Αλάςκα ςτθν
Αφρικι και από τθ
Λατινικι Αμερικι
ςτθ μακρινι
Ανατολι
Λεραποςτολι ωσ
μαρτυρία και όχι
ωσ προπαγάνδα
Ο Αρχιεπίςκοποσ
Αλβανίασ
Αναςτάςιοσ

διάςκεψθσ
«Πταν προςφζρεισ το
δϊρο ςου ςτον ναό…
πιγαινε να
ςυμφιλιωκείσ πρϊτα
με τον αδερφό ςου
και φςτερα ζλα να
προςφζρεισ το δϊρο
ςου» (Μτ 5, 23-24):
Το αίτθμα τθσ
ενότθτασ
Project (τριμθνιαίασ
διάρκειασ):
Ομοιότθτεσ και
διαφορζσ με κζμα
ναοφσ, ςφμβολα,
μουςικι των
χριςτιανϊν ςτον
κόςμο
Λςτοεξερεφνθςθ για
τισ μορφζσ τθσ
νεότερθσ χριςτιανικισ
τζχνθσ
Δθμιουργίαπαρουςίαςθ
ψθφιακισ
παρουςίαςθσ με κζμα
«Χϊροι και τρόποι
λατρείασ ςτον
Ρροτεςταντιςμό» και
«Ανκρωπογεωγραφία
του
Ρροτεςταντιςμοφ»
Ομαδοςυνεργατικι
διδαςκαλία:
«Σφγχρονθ
χριςτιανικι
ιεραποςτολι»
(ςτόχοι, δυςκολίεσ,
μεταφράςεισ κ.ά.)
Δραματοποίθςθ:
Ρροετοιμαςία ενόσ
ιεραποςτολικοφ
ταξιδιοφ με βάςθ το
κριτιριο τθσ
διακονίασ και τθσ
μαρτυρίασ
Δραματοποίθςθ:
Βιωματικι
προςζγγιςθ τθσ
Λεραποςτολισ από
τθν πλευρά των
ανκρϊπων που δεν
είναι χριςτιανοί
«Διακονία ςτον
ςθμερινό κόςμο»:
Συηθτοφν ςε δυάδεσ
ιδζεσ, ςυμπεράςματα

τθσ χριςτιανικισ
τζχνθσ, ςτο
Θρθςκευτικά
Γυμναςίου (2000)
Ηϊντασ μαηί με τθν
αλικεια,
Ετερόδοξοι και
αλλόκρθςκοι, ςτο
Θρθςκευτικά Ε' και
Σ' Δθμοτικοφ
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«Υπζρ και κατά τθσ
ιεραποςτολισ»: Οι
μακθτζσ ςυντάςςουν
επιχειριματα, τα
οποία ςυηθτοφνται
ςτθν ολομζλεια
Τοποκζτθςθ απζναντι
ςε κείμενο (π.χ. του
Ραπακαναςίου για
τθν ιεραποςτολι): οι
μακθτζσ εκφράηονται,
τι τουσ αγγίηει, τι τουσ
κάνει να ςκεφτοφν, τι
ενδεχομζνωσ
τροποποιοφν, τι τουσ
ενοχλεί κ.ά. Ζχει
νόθμα να ζχει
προθγθκεί θ εργαςία
«υπζρ και κατά»
Εργαςτιριο κζςεων:
«Ορίηοντασ τθ
χριςτιανικι
ταυτότθτα»
Σφνταξθ πίνακα
περιεχομζνων
(ςυςτθματικά και
λογικά διαρκρωμζνων
ςτο τζλοσ τθσ ΚΕ)
Άςκθςθ ςτθ
μετάφραςθ κειμζνου
τθσ ΚΔ, από ελλθνικά
ςτα αγγλικά και το
αντίκετο. Συγκρίςεισ
Θ ιεροςφνθ ςτισ
διάφορεσ χριςτιανικζσ
παραδόςεισ
Χριςτιανιςμόσ και
εκνικιςμόσ
Ρροβλιματα
μετάφραςθσ εικόνων
και παραδόςεων ςτθν
ιεραποςτολι
Διακεματικό project
με κζμα «Κρθςκεία
και πόλθ. Το
κρθςκευτικό
φαινόμενο ςτισ
ςφγχρονεσ κοινωνίεσ»
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2. Σο ηιτθμα τθσ κρθςκείασ ςτθ ςφγχρονθ Ευρώπθ (2 δίωρα)
Προςδοκώμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα
Οι μακθτζσ
μποροφν να:
διαπιςτϊνουν τισ
αντιφάςεισ ςτον
τρόπο που οι
κοινωνίεσ
αντιμετωπίηουν
τθ κρθςκεία
αναγνωρίηουν και
κρίνουν τισ
ςφγχρονεσ
μορφζσ
κρθςκευτικότθτασ
αναλφουν τουσ
λόγουσ που
οδθγοφν τουσ
ςφγχρονουσ νζουσ
να ςτρζφονται ςε
ςυγκεκριμζνεσ
ςζκτεσ
κρίνουν και
αξιολογοφν τισ
προςπάκειεσ
ειρθνικισ
ςυνφπαρξθσ των
κρθςκειϊν
διαμορφϊνουν
προςωπικι
άποψθ γφρω από
το ηιτθμα τθσ
κρθςκευτικισ
ειρινθσ και του
ςεβαςμοφ τθσ
κρθςκευτικισ
ελευκερίασ του
κάκε προςϊπου

Βαςικά κζματα

i. Κρθςκευτικι
ανκρωπογεωγραφία:
Στατιςτικά
Γνϊμεσ των νζων για
τθ κρθςκεία
Κρθςκείεσ, ςζκτεσ,
«νεανικζσ»
κρθςκείεσ
ii. Αναηθτιςεισ και
ςυμπεριφορζσ:
Ακεϊςμόσ και
αντιχριςτιανιςμόσ
Αναβίωςθ τθσ
κρθςκευτικότθτασ:
Συγκρθτιςμόσ και
εςωτεριςμόσ
Φαινόμενα
αρχαιολατρίασ
Αντιςθμιτιςμόσ
Λςλαμοφοβία
«Ο κακζνασ μπορεί
να πιςτεφει ό,τι
κζλει»: Θ
κρθςκευτικι πίςτθ
ωσ ιδιωτικι υπόκεςθ.
«Συνφπαρξθ» χωρίσ
ςυνάντθςθ
Από τθν ΚΔ: Ο
διάλογοσ με τθν
Σαμαρείτιςςα (Λω 4,
1-42)
iii. Ρροςπάκειεσ για
ουςιαςτικι
κρθςκευτικι
ςυνφπαρξθ και ειρινθ:
Ραγκόςμιοι
οργανιςμοί για τθν
ελευκερία τθσ
κρθςκευτικισ
ςυνείδθςθσ
Σφγχρονεσ
διακρθςκειακζσ
ςυναντιςεισ
Οικουμενικό κείμενο
iv. Αξίεσ κρθςκειϊν του

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό
υλικό

Ζρευνα: Ρεριοδικά με
Από Εκπ.
«κρθςκευτικό»
Λογιςμικά
περιεχόμενο (τίτλοι και
ΥΡΔΜΚ/ΡΛ
κζματα). Συηιτθςθ,
Εκκλθςιαςτικι
ςυμπεράςματα
Ιςτορία / Ο
Σχζδια ζρευνασ με χριςθ
δυτικόσ
ερωτθματολογίου
Χριςτιανιςμόσ,
(προετοιμαςία, διεξαγωγι, Θ Ορκοδοξία
ςυμπεράςματα) και
ςτον κόςμο
ενδεικτικά κζματα:
και ο αγϊνασ
«Νεανικζσ κρθςκείεσ»,
των
«ελευκερία τθσ
χριςτιανϊν για
κρθςκευτικισ ςυνείδθςθσ» ενότθτα, ςτο
Ραρουςίαςθ με υλικό από
Θρθςκευτικά
διαδίκτυο και τα
Γυμναςίου
λογιςμικά: Ναοί, τηαμιά,
(2000)
ςυναγωγζσ κ. ά. ςτισ
Όψεισ τθσ
ευρωπαϊκζσ χϊρεσ.
Θρθςκείασ /
Στοχαςμόσ και αξιολόγθςθ: Γενικά,
Τι μαρτυροφν όλα αυτά για Λατρεία,
τον ευρωπαϊκό πολιτιςμό;
Πίςτθ, Γιορτζσ,
Ραρουςίαςθ των κεμάτων
Άνκρωποι, ςτο
τθσ ενότθτασ ii με βίντεο
Όψεισ τθσ
και ςυηιτθςθ ςτθν τάξθ
Θρθςκείασ
Διακεματικά project:
Ιςλάμ / Θ
- Αναηθτϊντασ τισ
επίδραςθ του
χριςτιανικζσ ρίηεσ τθσ
Ιςλάμ ςτθν
Ευρϊπθσ
τζχνθ και τον
- Θ ςυνάντθςθ των τριϊν
πολιτιςμό, ςτο
μονοκεϊςτικϊν
Επιλεγμζνα
κρθςκειϊν ςτθν Ευρϊπθ
κζματα
Εργαςτιρι ιδεϊν: Σε
Θρθςκευτικϊν
ομάδεσ ςυηθτείται το κζμα Βϋ Ενιαίου
«γιατί είναι ςθμαντικόσ ο
Λυκείου
διακρθςκειακόσ
διάλογοσ;». Ραρουςίαςθ
κζςεων. Συηιτθςθ ςε
ολομζλεια
Σχολιαςμόσ επιλεγμζνου
οικουμενικοφ κειμζνου ςε
δίςτθλο φφλλο. Αριςτερά
το κείμενο, δεξιά οι
μακθτζσ εκφράηουν
κριτικά τα ςχόλιά τουσ
Project (τριμθνιαίασ
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κόςμου
Λουδαϊςμόσ
Λςλάμ
Λνδουϊςμόσ
Βουδιςμόσ
Κομφουκιανιςμόσ

διάρκειασ): Ο
αντιςθμιτιςμόσ ςτθν
Ευρϊπθ από τον
Μεςαίωνα ζωσ και ςιμερα
Μελζτθ περίπτωςθσ: Μία
κρθςκευτικι υπόκεςθ του
Δικαςτθρίου Ανκρωπίνων
Δικαιωμάτων
Μελζτεσ περίπτωςθσ με
κζματα από τθν ενότθτα ii
Καταρτίηοντασ ζνα
κοινωνικό ςυμβόλαιο για
τθν προαγωγι τθσ
ςυνεργαςίασ και τθσ
καταλλαγισ
Κτίηοντασ διαδικτυακζσ
γζφυρεσ: Ροιοσ είναι ο
κοντινόσ ι μακρινόσ
ςυμμακθτισ μου;

3. Βία ςτο όνομα του Θεοφ και τθσ αλικειασ (2 δίωρα)
Προςδοκώμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα
Οι μακθτζσ μποροφν
να:

Βαςικά κζματα

i. Θ χριςτιανικι
περίπτωςθ:
Θ βία των Χριςτιανϊν
αναγνωρίηουν και
εναντίον των
αξιολογοφν τισ
κρθςκευτικά
αντινομίεσ και τα
«άλλων». Το
λάκθ που
παράδειγμα τθσ
διαχρονικά
αποικιοκρατίασ
εκδθλϊκθκαν
Ραραδείγματα
εντόσ του
ςφγχρονου
Χριςτιανιςμοφ
χριςτιανικοφ
αξιολογοφν με
φονταμενταλιςμοφ
ανκρωπολογικά
ii. Φονταμενταλιςμόσ ςτισ
και κοινωνιολογικά
κρθςκείεσ του κόςμου
κριτιρια τισ
Λςλάμ
αρνθτικζσ
Λουδαϊςμόσ
ςυνζπειεσ των
Λνδοϊςμόσ
γεγονότων
διατυπϊνουν με
επιχειριματα τισ
προςωπικζσ τουσ
απόψεισ για τθ
ςφγχρονθ βία ςτο
όνομα του Κεοφ
τεκμθριϊνουν με
κεολογικά

Δραςτθριότθτεσ

Μελζτθ Ρερίπτωςθσ:
Πταν ο Χριςτιανιςμόσ
ζγινε επίςθμθ κρθςκεία
τθσ Αυτοκρατορίασ. Θ
περίπτωςθ τθσ Υπατίασ
Ο χάρτθσ τθσ λικθσ:
Οργάνωςθ-παρουςίαςθ
ιςτορικοφ χάρτθ με
μελανοφσ ςτακμοφσ
που ςχετίηονται με το
κζμα
Βλζπουν ο κακζνασ τθν
ταινία «American
History X» και γράφουν
ζνα κείμενο με
προςωπικζσ ςκζψεισ.
Ραρουςιάηουν τισ
κζςεισ τουσ και
ςυηθτοφν ςτθν τάξθ
Κείμενο ποριςμάτων:
Διατφπωςθ ςε κείμενο
των ςπουδαιότερων
ςυμπεραςμάτων του
μακιματοσ
Ερευνθτικι εργαςία με
εκπαιδευτικό λογιςμικό

Εκπαιδευτικό
υλικό
Από εγχειρίδια
ΟΕΔΒ
Βϋ Λυκείου
(1989), δ.ε. 29,
31
Από Εκπ.
Λογιςμικά
ΥΡΔΜΚ/ΡΛ
φγχρονα
Θζματα /
Πόλεμοσ και
ειρινθ,
Ζγκλθμα και
τιμωρία, και
Όψεισ τθσ
Θρθςκείασ /
Κοινότθτα, ςτο
Όψεισ τθσ
Θρθςκείασ
Εκκλθςιαςτικι
Ιςτορία / Ο
δυτικόσ
Χριςτιανιςμόσ,
Θ Ορκοδοξία
ςτον κόςμο και
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κριτιρια τθν
ανάγκθ
καταπολζμθςθσ
τθσ ςφγχρονθσ βίασ
ςτο όνομα του
Κεοφ
αναγνωρίηουν
ςτοιχεία και όψεισ
φονταμενταλιςμοφ
και ςε άλλεσ
κρθςκείεσ και
επιςθμαίνουν τουσ
ςυνεπαγόμενουσ
κινδφνουσ

και φφλλα εργαςίασ με
κζμα «Κρθςκευτικι
βία»
Άςκθςθ αντιλογίασ με
κζμα το κάλυμμα του
κεφαλιοφ
Ομαδοςυνεργατικι
διδαςκαλία με κζμα
«Κρθςκεία και βίαιεσ
αντιπαρακζςεισ» (κάκε
ομάδα επεξεργάηεται
ζνα κζμα:
αποικιοκρατία,
ςφγχρονοσ χριςτιανικόσ
φονταμενταλιςμόσ,
ιςλαμικόσ
φονταμενταλιςμόσ,
ςτατιςτικά και εικόνεσ
κ.ά.)
Ραιχνίδι ρόλου από τισ
ιςτορίεσ του Ραπαλάγκι
Καταιγιςμόσ ιδεϊν και
εργαςία ςε ομάδεσ με
κζμα «Κρθςκεία και
πόλεμοσ»

ο αγϊνασ των
χριςτιανϊν για
ενότθτα, ςτο
Θρθςκευτικά
Γυμναςίου
(2000)
Βιβλιοκικθ / Θ
Ιςτορία τθσ
Εκκλθςίασ /
Νεότερα
χρόνια, Ο
χριςτιανικόσ
κόςμοσ
ςιμερα, ςτο
Θρθςκευτικά
Αϋ, Βϋ, Γϋ
Γυμναςίου
(2007)
Ιςλάμ / Σο
Ιςλάμ ςτισ
μζρεσ μασ, ςτο
Επιλεγμζνα
κζματα
Θρθςκευτικϊν
Βϋ Ενιαίου
Λυκείου

4. Μαρτυρία και προςφορά τθσ πίςτθσ ςτον ςφγχρονο κόςμο (2 δίωρα)
Προςδοκώμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα
Οι μακθτζσ μποροφν
να:
παρουςιάηουν και
αξιολογοφν τθ
δράςθ και τθν
προςφορά των
ςυγκεκριμζνων
προςϊπων ςε
διάφορεσ
διαςτάςεισ τθσ
ηωισ
αναγνωρίηουν τα
ιδιαίτερα
χαρίςματα τθσ
κάκε
προςωπικότθτασ
και περιγράφουν
ςτοιχεία που τουσ
εμπνζουν
ερευνοφν τον ρόλο

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

Γζροντασ Ρορφφριοσ. Το
χάριςμα τθσ
πνευματικισ
πατρότθτασ
Ν. Νθςιϊτθσ. Ο
οραματιςτισ τθσ
ενότθτασ
Κάλλιςτοσ Γουζαρ. Μια
ορκόδοξθ φωνι ςτθ
ςφγχρονθ Δφςθ
Μθτζρα Τερζηα, θ «αγία
των φτωχϊν». Αγϊνασ
για τθν ανακοφφιςθ των
αναξιοπακοφντων
Ντ. Μπονχζφερ. Ο
μαρτυρικόσ αγϊνασ
κατά του ναηιςμοφ
Μ. Ντ. Τοφτου. Ο
υπεραςπιςτισ τθσ
ιςότθτασ και των
ανκρωπίνων

Ρροςωπογραφίεσ:
Οργανϊνουμε ζκκεςθ
ομαδοςυνεργατικισ
διερεφνθςθσπαρουςίαςθσ των
προςϊπων με
πολυμεςικό υλικό
Αναςφνκεςθ κειμζνου:
Δανειηόμαςτε ζνα
κείμενο τουσ και το
αναςυνκζτουμε
προςαρμόηοντάσ το ςε
ςυγκεκριμζνεσ
επίκαιρεσ ςυνκικεσ και
ανάγκεσ
Βιωματικι προςζγγιςθ:
Ρροςομοίωςθ ι
δραματοποίθςθ
προςωπικισ
ςυνάντθςθσ δφο ι
περιςςότερων από τα

Εκπαιδευτικό
υλικό
Από εγχειρίδια
ΟΕΔΒ
Βϋ Λυκείου
(1989), δ.ε. 33
Από Εκπ.
Λογιςμικά
ΥΡΔΜΚ/ΡΛ
Εκκλθςιαςτικι
Ιςτορία / Ο
δυτικόσ
Χριςτιανιςμόσ,
Θ Ορκοδοξία
ςτον κόςμο και
ο αγϊνασ των
χριςτιανϊν για
ενότθτα, ςτο
Θρθςκευτικά
Γυμναςίου
(2000)
Βιβλιοκικθ / Θ
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τθσ κρθςκευτικισ
πίςτθσ ςτθ ηωι και
τθ δράςθ των
προςϊπων

δικαιωμάτων, μζριμνα
για τουσ πάςχοντεσ από
AIDS
Μ. Γκάντι. Ο κιρυκασ
και μάρτυρασ τθσ
ειρθνικισ αντίςταςθσ
Δαλάι Λάμα. Ζνασ
κρθςκευτικόσ θγζτθσ
χωρίσ πατρίδα

πρόςωπα τθσ ενότθτασ
Δθμιουργία
παρουςίαςθσ με κζμα
μια προςωπικότθτα τθσ
κεματικισ ενότθτασ
Δθμιουργία ζκκεςθσ με
το κζμα τθσ ενότθτασ.
Φωτογραφίεσ των
προςϊπων, τίτλοι (δικοί
μασ ι ριςεισ τουσ)
Διακεματικό Project
(ετιςιο): Θ πίςτθ ςτθ
λογοτεχνία (Φιοντόρ
Ντοςτογιζφςκυ: Θ
μαρτυρία τθσ πίςτθσ
ςτο ςφγχρονο
μυκιςτόρθμα.
Αλζξανδροσ
Ραπαδιαμάντθσ: Θ
Ορκόδοξθ παράδοςθ
ςτο ζργο του)

Ιςτορία τθσ
Εκκλθςίασ / Ο
χριςτιανικόσ
κόςμοσ
ςιμερα, ςτο
Θρθςκευτικά
Αϋ, Βϋ, Γϋ
Γυμναςίου
(2007)

5. «Ποφ είναι ο Θεόσ;»: Θ οδφνθ του ςφγχρονου κόςμου και το αίτθμα τθσ ςωτθρίασ από
το κακό (5 δίωρα)
Προςδοκώμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα
Οι μακθτζσ
μποροφν να:
εκφράηουν
προςωπικοφσ
προβλθματιςμοφ
σ και ιδζεσ για το
ηιτθμα του
κακοφ
ομαδοποιοφν τισ
όψεισ του
ςθμερινοφ κακοφ
και τισ εξετάηουν
με
ανκρωπολογικά
και
κοινωνιολογικά
κριτιρια
εντοπίηουν και
ερμθνεφουν τθν
ζκφραςθ του
κακοφ ςε ζργα
τζχνθσ

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

i. Θ εμπειρία του κακοφ Κολλάη με
ςτον ςθμερινό κόςμο: πλθροφορίεσ
Ρόνοσ, αρρϊςτια,
διαδικτφου,
κάνατοσ
αποκόμματα
Ανεργία, φτϊχια
εφθμερίδων,
Μοναξιά, διακρίςεισ αςτυνομικά ρεπορτάη,
Ψυχοτρόπεσ ουςίεσ, χρονικά πυρθνικϊν
εξαρτιςεισ
ατυχθμάτων και
Ρόλεμοσ και βία
οικολογικϊν
Μόλυνςθ,
καταςτροφϊν, κόμικσ,
οικολογικι
θλεκτρονικά παιχνίδια
καταςτροφι
καταςτροφισ και βίασ
ii. Θ ζκφραςθ τθσ οδφνθσ Φωτογραφίεσ
του κόςμου ςτθν
προςϊπων που
τζχνθ
βιϊνουν όψεισ του
iii. Ροιοσ ευκφνεται για
κακοφ ςτον τοίχο:
το κακό; Ροιοσ μπορεί Καρζκλα αφιγθςθσ /
να μασ ςϊςει από το
εξομολόγθςθσ
κακό;
Δουλεφοντασ με τζχνθ
Από τθν ΡΔ και τθν
(Artful Thinking):
ΚΔ:
Bacon, Ε. Munch, Κ.
Kollwitz, Guernica:
- Λϊβ: Θ διατφπωςθ
ενόσ αινίγματοσ (Λωβ Μπαίνοντασ ςτθν

Εκπαιδευτικό υλικό

Από εγχειρίδια ΟΕΔΒ
Αϋ Γ/ςίου (2006), δ.ε.
27
Βϋ Λυκείου (1989),
δ.ε. 15, 16
Από Εκπ. Λογιςμικά
ΥΡΔΜΚ/ΡΛ
φγχρονα Θζματα /
Πόλεμοσ και ειρινθ,
Κατανομι του
πλοφτου, Θεόσ / Κακό
και δυςτυχία, ςτο
Όψεισ τθσ Θρθςκείασ
Παλαιά Διακικθ / Θ
αποςταςιοποίθςθ του
ανκρϊπου από τον
Θεό και οι ςυνζπειζσ
τθσ, Σα πακιματα του
δίκαιου, Ο Θεόσ
μεκοδεφει τθ
ςωτθρία του
Ανκρϊπου,

ΑΔΑ: 45Ο09-5ΣΔ

ερμθνεφουν τισ
βιβλικζσ
απαντιςεισ και
κρίνουν τθ
ςθμαςία τουσ για
τον ςφγχρονο
άνκρωπο
διαπιςτϊνουν
και αξιολογοφν
τθ κεϊρθςθ του
κακοφ και ςε
άλλεσ κρθςκείεσ

1, 1-22. 2, 11-13. 42,
7-17)
- Το προπατορικό
αμάρτθμα ωσ
απομάκρυνςθ από
τθν πθγι και τον
δοτιρα τθσ ηωισ
(Γεν 3, 1-24)
- Το Ρρωτευαγγζλιο
(Γεν 3, 15). «Καινόσ
ουρανόσ και καινι
γθ» (Θς 65, 16-25)
- «Θ αμαρτία
ςυγχωρείται δεν
τιμωρείται»
(Μάξιμοσ
Ομολογθτισ), θ
αμαρτία ωσ
αςκζνεια: Θ
κεραπεία του
τυφλοφ τθσ
Καπερναοφμ (Λκ 18,
35-43), θ κεραπεία
τυφλοφ Βαρτιμαίου
(Μκ 10, 46-52), θ
Ανάςταςθ τθσ κόρθσ
του Λαείρου (Μκ 5,
21-43)
iv. Απαντιςεισ
κρθςκειϊν του
κόςμου
Iςλάμ
- Ο Κεόσ δθμιουργόσ
των πάντων (καλοφκακοφ) και ο
άνκρωποσ υπόλογοσ
των ζργων του
- Το κακό τιμωρείται
από τον Κεό
- Μθ αποδοχι του
προπατορικοφ
αμαρτιματοσ
- Αμαρτία και
μετάνοια
- Ομολογία πίςτθσ και
ςωτθρία
Λνδοϊςμόσ
- Ανακφκλθςθ των
υπάρξεων,
ανταπόδοςθ των
ζργων, ςυνεπϊσ και

εικόνα, ρωτϊντασ τθν
εικόνα, μουςικι και
τίτλοι ςτθν εικόνα κ.ά.
Επικαιροποίθςθ
κειμζνου με κζμα «ο
Λϊβ». Ρροετοιμαςμζνθ
μελζτθ ςτο ςπίτι.
Ερωτιματα και ιδζεσ
Εργαςτιριο ιδεϊν για
τα κζματα βϋ και γϋ
Ομαδοςυνεργατικι
διδαςκαλία για το
προπατορικό (θ
αφιγθςθ, οι
πρωταγωνιςτζσ, οι
εικόνεσ, ςφγχρονοι
ςτοχαςμοί, ερωτιματα
και απορίεσ).
Στοχαςμόσ και
ςυηιτθςθ
Επεξεργαςία κειμζνου
ςτθν τάξθ; Θ προςευχι
του Μαρμελάντωφ
(Ντοςτογιζφςκυ,
Ζγκλθμα και Σιμωρία)
Σφνκεςθ κειμζνου με
ζνταξθ ιδεϊν από το
μάκθμα
Ζρευνα: Πψεισ του
κακοφ ςτθ γειτονιά
μου. Οργάνωςθ
παρεμβάςεων
Ζρευνα: Ροιμαντικι
φροντίδα τθσ
Εκκλθςίασ ςιμερα
Ζρευνα: Το μεγάλο
ηιτθμα τθσ κεοδικίασ
ςτο Λςλάμ (κιςμζτ)
Ζρευνα: Ρϊσ νοείται θ
ςωτθρία του
ανκρϊπινου
προςϊπου ςτον
Χριςτιανιςμό και ςτισ
απω-ανατολικζσ
παραδόςεισ του
Λνδοϊςμοφ και του
Βουδιςμοφ

Εκπλιρωςθ των
υποςχζςεων, ςτο
Θρθςκευτικά
Γυμναςίου (2000)
Βιβλιοκικθ / Καινι
Διακικθ / Θ
διδαςκαλία του
Χριςτοφ, Σα καφματα
του Χριςτοφ, ςτο
Θρθςκευτικά Αϋ, Βϋ, Γϋ
Γυμναςίου (2007)
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του κακοφ
- Ο κόςμοσ "παιχνίδι"
(λίλα) του Κεοφ και
θ δθμιουργία τθσ
κοςμικισ
πραγματικότθτασ
- Ο αιςκθτόσ κόςμοσ
τθσ άγνοιασ και τθσ
πλάνθσ
- Ανκρωποσ, άςκθςθ
και περιςυλλογι:
Αποδζςμευςθ από
τον κόςμο τθσ
πλάνθσ και
οι δρόμοι για τθν
ςωτθρία (κάρμαμάργα, γιόγκα)
- Το ζςχατο Τζλοσ
(Μόξα): Ο άνκρωποσ
ςταγόνα βροχισ που
πζφτει ςτον
«ωκεανό τθσ
γνϊςθσ»
(το τζλοσ των
κανάτων και των
επαναγεννιςεων)
Βουδιςμόσ
- Θ ηωι είναι πόνοσ
- Ανακφκλθςθ των
υπάρξεων,
ανταπόδοςθ των
ζργων και του κακοφ
- Λδεϊδεσ: Θ άρςθ του
πόνου που
εξαςφαλίηεται με
τθν άρςθ τθσ
επικυμίασ
- Δρόμοι για τθν
απολφτρωςθ:
Τζςςερισ ευγενείσ
αλικειεσ και
οκταπλι ατραπόσ
- Το ζςχατο Τζλοσ
(Νιρβάνα): Το τζλοσ
των κανάτων και
των
επαναγεννιςεων
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6. Ελπίδα και αγώνασ για τθ μεταμόρφωςθ του κόςμου (5 δίωρα)
Προςδοκώμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα
Οι μακθτζσ
μποροφν να:
εκφράηουν
προςωπικοφσ
ςτοχαςμοφσ και
ιδζεσ για τθ
κεραπεία
προβλθμάτων
του κόςμου
επεξεργάηονται
με κεολογικά
κριτιρια τθν
ζννοια τθσ
«ςωτθρίασ» από
το κακό
αντιλαμβάνονται
τθ χριςτιανικι
λατρεία ωσ
διαρκι αναφορά
τθσ ηωισ προσ
τον Κεό
ελζγχουν και
κρίνουν τισ
απόψεισ τουσ
για τισ
προτεραιότθτεσ
ςτθν ανκρϊπινθ
ηωι

Βαςικά κζματα

Δραςτθριότθτεσ

i. Από τισ ανατροπζσ των
Μακαριςμϊν ςτθν
προτροπι τθσ Εκκλθςίασ
για μια «Λειτουργία
μετά τθ Λειτουργία»:
Θ ςυνεχισ προςπάκεια
μεταμόρφωςθσ και
ςωτθρίασ τθσ ηωισ και
του κόςμου
Το τραπζηι τθσ
Ευχαριςτίασ: Το «ιδθ
και όχι ακόμθ» τθσ
Βαςιλείασ του Κεοφ
«Από το μνιμα το κενό
ςτουσ δρόμουσ του
κόςμου»: Αναςτάςιμο
Ευαγγζλιο (Μκ 16, 18): ςτουσ μακθτζσ /
Αναςτάςιμθ
υμνολογία: ςτθν
οικουμζνθ
Το Ράςχα ςτο κζντρο
τθσ Ορκόδοξθσ
λατρείασ
Θ γιορτι και θ εικόνα
των Αγίων Ράντων
ii. Θ προςωπικι
αναμζτρθςθ με το
κακό:
Από τθν αποξζνωςθ
ςτθ φιλία
Από το άγχοσ και τθν
ζνταςθ ςτθν «θςυχία»
Από τον ςεξιςμό ςτον
ζρωτα
Από το μυςτιριο του
γάμου: «Το μυςτιριον
τοφτο μζγα εςτίν» (Εφ
5, 28-33), «Τίμιον
αυτοίσ τον γάμον
ανάδειξον» (Ευχι μετά
τθν ανάγνωςθ του
Ευαγγελίου)
Από τθ μοναξιά ςτθν
αγάπθ
Από τον ανταγωνιςμό
ςτθ ςυντροφικότθτα
και τθ ςυνεργαςία
Από τον πόνο ςτθν
αλλθλεγγφθ
Από τθ βία ςτθν ειρινθ
Από τθν ΚΔ:
- «Αγαπάτε τουσ
εχκροφσ ςασ» (Λκ 6,2736)
- «Μθ κρίνετε τουσ

Ομαδοςυνεργατικι
διδαςκαλία για τθ
χριςτιανικι πρόταςθ
μεταμόρφωςθσ του
κόςμου (δουλειά ομάδων:
Μακαριςμοί, Φμνοσ τθσ
Αγάπθσ, Κατθχθτικόσ
Λόγοσ Χρυςοςτόμου,
κείμενα Ευχαριςτίασ κ.ά.)
Εργαςία ςε ομάδεσ:
Κείμενα και τραγοφδια για
τθν ελπίδα
Δραςτθριότθτα ςε κφκλο:
«Ρεσ μου κάτι να νιϊςω
όμορφα». Μια κάρτα με
το όνομα του μακθτι
πθγαίνει ςτον διπλανό.
Μουςικι υπόκρουςθ.
Πταν θ μουςικι
ςταματάει, το κάκε παιδί
γράφει κάτι όμορφο για
τον μακθτι ςτον οποίο
ανικει θ κάρτα. Στο τζλοσ
ο κακζνασ παίρνει το δικό
του. Στόχοσ: Θ ανάγκθ μασ
για το καλό εδϊ και τϊρα
Μελζτεσ περίπτωςθσ:
- Νεομάρτυσ Ακυλίνα
(†1764): Ελευκερία και
πίςτθ
- Αρχιεπίςκοποσ Λουκάσ
(†1961): Επιςτιμθ και
διακονία
- Μάρτιν Λοφκερ Κινγκ
(†1968): Διακρίςεισ και
ιςότθτα
- Πςκαρ ομζρο (†1980):
Ρλοφτοσ και φτϊχια
- Elisabeth Behr-Sigel
(†2005): Άνδρεσ και
γυναίκεσ
Να βρουν ςτοιχεία για τισ
όψεισ τθσ ςφγχρονθσ
Κεολογίασ:
- Κεολογία τθσ
Απελευκζρωςθσ
- Φεμινιςτικι Κεολογία
Διακεματικό project: Το
φωσ (ςτθ χριςτιανικι
εικόνα, τθν τζχνθ και τθ
ηωι)
Ζρευνα με
ερωτθματολόγιο ςτθν
τάξθ: Ανιχνεφοντασ
προβλιματα,
ανιχνεφοντασ τα αίτια τθσ

Εκπαιδευτικό
υλικό
Από εγχειρίδια
ΟΕΔΒ
Γϋ Γ/ςίου (2006),
δ.ε. 32
Βϋ Λυκείου (1989),
δ.ε. 7
Από Εκπ.
Λογιςμικά
ΥΡΔΜΚ/ΡΛ
φγχρονα Θζματα
/ Σρόποσ ηωισ,
Προκατάλθψθ,
Θεόσ / Ο φυςικόσ
κόςμοσ, και
Όψεισ τθσ
Θρθςκείασ /
Λατρεία, Γιορτζσ,
ςτο Όψεισ τθσ
Θρθςκείασ
Βιβλιοκικθ /
Καινι Διακικθ /
Σο Πάκοσ και θ
Ανάςταςθ του
Χριςτοφ ςτο
Θρθςκευτικά Αϋ,
Βϋ, Γϋ Γυμναςίου
(2007)
Καινι Διακικθ /
Πορεία προσ το
Πάκοσ, Σα Πάκθ,
Θ Ανάςταςθ, ςτο
Θρθςκευτικά
Γυμναςίου (2000)
Αγϊνασ για τθν
αλλαγι του
εαυτοφ μασ,
Ηϊντασ μαηί με
τθν αλικεια, Σα
Πάκθ και θ
Ανάςταςθ του
Χριςτοφ, ςτο
Θρθςκευτικά Ε'
και Σ' Δθμοτικοφ
Βιβλικά κείμενα:
Ανακαινιςμζνοσ
άνκρωποσ:
- Κολ 3, 8-15
- Εφ 4, 25-32
Αγάπθ:
- Ρωμ 13, 8-10
- Ιων 2, 1-8 (θ
προςευχι του
Ιωνά)
- Α Κορ 12, 17 (αν
ο Χριςτόσ δεν
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ςυνανκρϊπουσ ςασ»
μοναξιάσ
(Μτ 7,1-5)
Οργάνωςθ
- Συγνϊμθ για τον
βιβλιοπαρουςιάςεων
αδελφό (Μτ 18, 21-22) νεανικϊν βιβλίων που
- «Μθ μεριμνάτε» (Μτ
διάβαςαν οι μακθτζσ
6, 25-34)
ςχετικά με τα κζματα τθσ
iii. Θ μεταμόρφωςθ ωσ
ενότθτασ
αίτθμα:
Αξιοποίθςθ
Θ κραυγι τθσ
κινθματογραφικϊν
κοινωνικισ ουτοπίασ
αποςπαςμάτων με
Θ ςιωπθλι
ςχετικά κζματα
επανάςταςθ τθσ
Άςκθςθ ςυνεργαςίασ:
τζχνθσ
Δθμιουργία ενόσ
iv. Θ ελπίδα ςτισ
ανκολογίου-λευκϊματοσ
κρθςκείεσ
με κζμα τθν ελπίδα

ζχει αναςτθκεί,
θ πίςτθ ςασ
είναι χωρίσ
περιεχόμενο)
Ορκόδοξθ εικόνα
τθσ Ανάςταςθσ
Κατθχθτικόσ Λόγοσ
Χρυςοςτόμου

7. Από τθν αρχι ζωσ το τζλοσ του κόςμου (4 δίωρα)
Προςδοκώμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Βαςικά κζματα

Οι μακθτζσ μποροφν i. Αν, πότε και πϊσ
να:
κα τελειϊςει ο
κόςμοσ;
κατανοοφν τθ
Σφγχρονεσ
Βιβλικι και
καταςτροφολογικζσ
Ρατερικι
αντιλιψεισ
εςχατολογία,
Αντιλιψεισ
διακρίνοντάσ τθν
κρθςκειϊν για το
από ςφγχρονεσ
τζλοσ του κόςμου
καταςτροφολογικζσ ii. Θ Χριςτιανικι
εκφράςεισ
απάντθςθ:
ςυνειδθτοποιοφν τθ
Ο κόςμοσ και θ
χριςτιανικι
ιςτορία οδεφει
αντίλθψθ για τθν
προσ ζνα τζλοσ
προςδοκία των
(Ζςχατα)
εςχάτων ωσ
Το τζλοσ του
κακθμερινό αγϊνα
κόςμου όχι ωσ
και όχι ωσ φυγι από
εκμθδζνιςθ, αλλά
τθν ιςτορία
ωσ επικράτθςθ τθσ
αντιλαμβάνονται τθ
Βαςιλείασ του
ςθμαςία των όρων
Κεοφ
«Βαςιλεία του
Μζςα ςτθν
Κεοφ» και
ιςτορία: Δράςθ και
«ςωτθρία» και
αγϊνασ ενάντια
διορκϊνουν τυχόν
ςτο κακό· θ
λακεμζνεσ ςχετικζσ
Βαςιλεία του Κεοφ
αντιλιψεισ τουσ
όχι μόνο ωσ όραμα,
εντοπίηουν ςε
αλλά και ωσ
καλλιτεχνικζσ
πρόγευςθ (Λκ 17,
εκφράςεισ τθν
20-21)
ελπίδα και τθν
Μετά το τζλοσ
προςδοκία για τθ
αυτοφ του κόςμου:
ςωτθρία του
Θ ανατολι τθσ
κόςμου και του
τελικισ και αιϊνιασ

Δραςτθριότθτεσ

Εκπαιδευτικό
υλικό

Ζρευνα:
Από εγχειρίδια ΟΕΔΒ
Καταςτροφολογικζσ
Βϋ Γ/ςίου (2006),
αντιλιψεισ των νζων
δ.ε. 16
(θλεκτρονικά
Βϋ Λυκείου (1989),
παιχνίδια, ταινίεσ,
δ.ε. 32
περιοδικά)
Ομαδοςυνεργατικι
Από Εκπ. Λογιςμικά
διδαςκαλία: «Θ αρχι ΥΡΔΜΚ/ΡΛ
και το τζλοσ του
Βιβλιοκικθ /
κόςμου» (οι μακθτζσ
Παλαιά Διακικθ / Θ
δουλεφουν πάνω ςε
Δθμιουργία, ςτο
κείμενα τθσ
Θρθςκευτικά Αϋ, Βϋ,
Ρρωτολογίασ και τθσ
Γϋ Γυμναςίου (2007)
Αποκάλυψθσ)
Παλαιά Διακικθ / Ο
Ανιχνεφοντασ
Θεόσ δθμιουργεί
κρθςκευτικζσ
από αγάπθ τον
προςεγγίςεισ των
κόςμο και τον
εςχάτων μζςα από
άνκρωπο, Θ
τθν εικονογραφία και αποςταςιοποίθςθ
τθν τζχνθ
του ανκρϊπου από
Διακεματικό project:
τον Θεό και οι
Φκορά και αειφορία
ςυνζπειζσ τθσ, ςτο
Δραματοποίθςθ με
Θρθςκευτικά
ζμπνευςθ από τον
Γυμναςίου (2000)
Άγ. Μακάριο
φγχρονα Θζματα /
«Ρρόςωπον προσ
Θεόσ / Ο φυςικόσ
πρόςωπον»
κόςμοσ, Δθμιουργία,
Ηωγραφίηοντασ για
ςτο Όψεισ τθσ
τθν καινι γθ και τον
Θρθςκείασ
καινό ουρανό
Ιςλάμ, ςτο
Συηιτθςθ ςε blog ι
Επιλεγμζνα κζματα
wiki για το τζλοσ του
Θρθςκευτικϊν Βϋ
κόςμου
Ενιαίου Λυκείου
Το τζλοσ του κόςμου
Αγϊνεσ για ζναν
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ανκρϊπου
αιτιολογοφν και
ςυμπεραίνουν τισ
κεφαλαιϊδεισ
επιπτϊςεισ (ςτισ
ςχζςεισ με τον
άλλον, τον εαυτό
τουσ και τον κόςμο
όλο) τθσ αποδοχισ
του κόςμου ωσ
ζργου του Κεοφ
αναγνωρίηουν και
ςυντάςςονται με
κάκε προςπάκεια
προςταςίασ και
διαφφλαξθσ του
περιβάλλοντοσ, ωσ
ζμπρακτθ άρνθςθ
του ανκρϊπινου
εγωιςμοφ και
ιδιοκτθςιακισ
αντίλθψθσ

ηωισ, θ οριςτικι
ςωτθρία από το
κακό
Το βιβλία τθσ
Αποκάλυψθσ του
Λωάννθ: Πχι
κινδυνολογία, αλλά
ποιθτικζσ εικόνεσ
για τθ Βαςιλεία (Απ
19, 6-8. 21,2-27)
iii. Από τθ Δθμιουργία
του κόςμου ςτθ
Νζα Δθμιουργία
(Γζνεςθ και
Αποκάλυψθ)
iv. Ρορεία προσ
Εμμαοφσ (Λκ 24,
13-35): Ρϊσ
ανοίγουν τα μάτια
των ανκρϊπων;
(«ποιοσ είναι ο
τρίτοσ που
περπατεί πάντα
ςτο πλάι ςου;», Τ.
Σ. Ζλιοτ, Θ ζρθμθ
χϊρα)

ςτον κινθματογράφο
Επιλζγω μουςικά
κομμάτια ι/και
φωτογραφίεσ για να
περιγράψω το τζλοσ
του κόςμου πριν και
μετά τθ κεματικι
ενότθτα

ανκρωπινότερο
κόςμο, ςτο
Θρθςκευτικά Ε' και
Σ' Δθμοτικοφ

Προςδοκώμενεσ επάρκειεσ των μακθτών ςτο τζλοσ τθσ τάξθσ

Α. Ωσ προσ τθ γνϊςθ και κατανόθςθ του κόςμου τθσ κρθςκείασ
Αναγνωρίηουν τθν ανκρωπιςτικι διάςταςθ τθσ Ορκοδοξίασ, του Χριςτιανιςμοφ και
τισ αντίςτοιχεσ των άλλων κρθςκειϊν
Επεξεργάηονται κριτικά τισ απαντιςεισ που προςφζρουν οι κρθςκείεσ ςε ηθτιματα
ςχετικά με τθν παρουςία και τθν αποςτολι του ανκρϊπου ςτον κόςμο και ςτθν
ιςτορία
Κατανοοφν τουσ μθχανιςμοφσ αντίςταςθσ ςτθν αλλαγι νοοτροπιϊν και ςτάςεων
εντόσ των κρθςκειϊν
Ρροςεγγίηουν κριτικά τισ αντιφάςεισ ι αντινομίεσ τθσ παρουςίασ του Χριςτιανιςμοφ
ςτον κόςμο
Αποτιμοφν τθν προςφορά ςπουδαίων προςωπικοτιτων από όλεσ τισ κρθςκείεσ
Εντοπίηουν κοινζσ αξίεσ ςε όλεσ τισ κρθςκείεσ
Ανιχνεφουν απαντιςεισ ςτθν Αγία Γραφι και τα ιερά κείμενα των κρθςκειϊν γφρω
από κεμελιϊδθ υπαρξιακά ερωτιματα και θκικά ηθτιματα, κακϊσ και το ηιτθμα
τθσ προζλευςθσ και τθσ τελείωςθσ του κόςμου

ΑΔΑ: 45Ο09-5ΣΔ

Β. Ωσ προσ τθν κατανόθςθ τθσ πολιτιςτικισ εμβζλειασ του κρθςκευτικοφ φαινομζνου
Διαπιςτϊνουν τθν πολιτιςτικι εμβζλεια των κρθςκειϊν
Κατανοοφν τον Χριςτιανιςμό ωσ κοινι πολιτιςτικι κλθρονομιά τθσ Ευρϊπθσ
Ρροςδιορίηουν τισ επιρροζσ τθσ κρθςκείασ ςτθν κακθμερινι ηωι των πιςτϊν
Αναγνωρίηουν τισ διαςτάςεισ του «ιεροφ» ςτα μνθμεία, τισ αντιλιψεισ και τισ δομζσ
του ευρωπαϊκοφ πολιτιςμοφ
Εντοπίηουν και διερευνοφν κεολογικζσ διαςτάςεισ ςε ςυγκεκριμζνα δείγματα
καλλιτεχνικισ δθμιουργίασ (από τθ λογοτεχνία, το κζατρο, τον κινθματογράφο, τθ
μουςικι κλπ.)
Αποτιμοφν τθν παρουςία και τισ αλλθλεπιδράςεισ του Λουδαϊςμοφ και του Λςλάμ
ςτον ευρωπαϊκό πολιτιςμό
Γ. Ωσ προσ τθν προςωπικι ανάπτυξθ και καλλιζργεια αξιϊν και ςτάςεων
Ρροςεγγίηουν κριτικά τθ δικι τουσ κρθςκευτικι ιδιοπροςωπία και επεξεργάηονται
κριτικά άλλεσ κρθςκευτικζσ ςτάςεισ
Αναλφουν τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ θ κρθςκευτικι δζςμευςθ ι κρθςκευτικι
αδιαφορία του ανκρϊπου ςχετίηεται με τον αυτοπροςδιοριςμό και τθ ςτάςθ του
απζναντι ςτθ ηωι
Αναπτφςςουν προςωπικά ενδιαφζροντα γφρω από τα κρθςκευτικά ηθτιματα
Καλλιεργοφν διερευνθτικι ςκζψθ και ςτοχαςτικοκριτικζσ ικανότθτεσ
Εκφράηουν αιςκθτικι ευαιςκθςία και καλλιεργοφν τθ φανταςία και τθν
επινοθτικότθτά τουσ
Σχεδιάηουν και οργανϊνουν δραςτθριότθτεσ και παρεμβάςεισ
Δ. Ωσ προσ τθν ανάπτυξθ θκικισ ςυνείδθςθσ (με άξονα το ςχιμα «από το τοπικό ςτο
παγκόςμιο»)
Ερμθνεφουν τθ ηωι ωσ αγϊνα κατά των δυνάμεων που καταςτρζφουν τον άνκρωπο
και τθ φφςθ
Συνειδθτοποιοφν τισ προςωπικζσ και κοινωνικζσ διαςτάςεισ αυτοφ του αγϊνα
Συναιςκάνονται τθν προςωπικι ευκφνθ για ό,τι ςυμβαίνει ςτον κόςμο
Αντιλαμβάνονται τθν αναγκαιότθτα του αγϊνα για μεταμόρφωςθ του κόςμου
Στοχεφουν ςτθ διαμόρφωςθ οικουμενικισ ςυνείδθςθσ
Ε. Ωσ προσ τθν καλλιζργεια δθμοκρατικισ ςυνείδθςθσ και πρακτικισ
Εντοπίηουν τθ ςυμμετοχι του Χριςτιανιςμοφ και άλλων κρθςκειϊν ςτθν πρόκλθςθ,
τθ διόγκωςθ, τθν αντιμετϊπιςθ ι τθν επίλυςθ ςφγχρονων κοινωνικϊν
προβλθμάτων
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Ενδιαφζρονται για τισ ςφγχρονεσ εντάςεισ και ςυγκροφςεισ που ςυνδζονται με το
κρθςκευτικό φαινόμενο ςτον ελλθνικό και ςτον παγκόςμιο ορίηοντα
Ερευνοφν τουσ λόγουσ που εξθγοφν τθν αντιφατικι ςτάςθ των ςφγχρονων
κοινωνιϊν απζναντι ςτισ κρθςκείεσ
Ανακαλφπτουν τθν πνευματικι και υπαρξιακι αλικεια που κομίηουν οι κρθςκείεσ
με το αντίκριςμά τουσ ςτο κοινωνικό γίγνεςκαι
Αναγνωρίηουν τθν αλλθλεπίδραςθ ανάμεςα ςτισ κρθςκευτικζσ πεποικιςεισ, αξίεσ,
δεςμεφςεισ και ςτισ κοινωνικζσ ιδζεσ, ςυμπεριφορζσ, ςτάςεισ
Ελζγχουν και αξιολογοφν ςφγχρονα κοινωνικά ςτερεότυπα και προκαταλιψεισ που
ςχετίηονται με κρθςκευτικζσ πεποικιςεισ
Αξιολογοφν τθ ςθμαςία του ρόλου τθσ κρθςκείασ ςε μια πλουραλιςτικι κοινωνία
Συντονίηουν ςυηθτιςεισ, επικοινωνοφν και διαλζγονται με τουσ ςυμμακθτζσ τουσ,
ςυνδιαμορφϊνονται και ςυμμετζχουν ςε δραςτθριότθτεσ και παρεμβάςεισ
(κοινωνικζσ δεξιότθτεσ)
ΣΤ. Ωσ προσ τθν εργαςία με το υλικό του ΜτΚ
Συγκρίνουν, επεξεργάηονται και αναςτοχάηονται διάφορεσ απόψεισ γφρω από
θκικά ηθτιματα
Επεξεργάηονται με ερμθνευτικά κριτιρια τθν Αγία Γραφι και άλλα κείμενα
(κεολογικά, λειτουργικά, λογοτεχνικά) και εικαςτικά ζργα
Διατυπϊνουν υποκζςεισ, διερευνοφν πλθροφορίεσ από ποικιλία πθγϊν, ςυνκζτουν
και παρουςιάηουν τα ςυμπεράςματά τουσ
Συνδζουν τα όςα μακαίνουν με γνϊςεισ τουσ από άλλα μακιματα
Χρθςιμοποιοφν ποικιλία μεκόδων εργαςίασ ερευνθτικισ, διαλογικισ, βιωματικισ
και ςυνεργατικισ μορφισ, κακϊσ επίςθσ ποικιλία μζςων και υλικϊν
Συντονίηουν ςυηθτιςεισ, επικοινωνοφν και διαλζγονται με τουσ ςυμμακθτζσ τουσ,
ςυνδιαμορφϊνονται και ςυμμετζχουν ςε δραςτθριότθτεσ και παρεμβάςεισ
(κοινωνικζσ δεξιότθτεσ)
Η ιζτύς ηης παρούζης αρτίζει από ηο Στολικό Έηος 2011-2012.
Η απόθαζη ασηή να δημοζιεσθεί ζηην Εθημερίδα ηης Κσβερνήζεως.

Η ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ

ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΥΡΙΣΟΦΙΛΟΠΟΤΛΟΤ

