
Ε. Παρουσίαση ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας της ΔΕ 10: Ο λαός της Διαθήκης γεννιέται, καθώς πορεύεται στην έρημο 
  
1η διδακτική ώρα1

Φάση αφόρμησης / εξέταση της προηγούμενης ΔΕ 
Τρεις μήνες πέρασαν μετά τη δραματική έξοδο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο. Ζητάμε από τους μαθητές μια σύντομη αφήγηση των γεγονότων 
της προηγούμενης ενότητας. Ποιες ήταν οι δυσκολίες που αντιμετώπισαν; Πώς τις ξεπέρασαν; Ποιος ήταν ο ρόλος του Μωυσή; (οι ερωτήσεις του 
«Ελέγχω τι έμαθα» της ΔΕ 9). 
 
Θέση στόχων 
Στη σημερινή μας ομαδική δουλειά θα δούμε πώς περιγράφει τις εξελίξεις το βιβλίο της Εξόδου. 
 
Πορεία διδασκαλίας 
Μοιράζω το υλικό των ομάδων (δηλαδή ένα φύλλο με τις παρακάτω ερωτήσεις / ζητήματα εργασίας) τονίζοντας ότι έχουν 15΄ στη διάθεσή τους και 
γύρω στα 3΄ για την ανακοίνωσή τους (εκτός από την Ε΄ Ομάδα, η οποία στην περίπτωση που επιχειρήσει δραματοποίηση θα έχει 5΄). 
 
ΟΜΑΔΑ Α΄ 
 
Υλικό: 
Κείμενο του βιβλίου  

Ο Θεός καλεί τους Ισραηλίτες   
• Διαβάζουμε προσεκτικά τη μισή παράγραφο α΄  (έως «… να τους προετοιμάσει για τη συνάντησή τους με το Θεό». 
• Επισημαίνουμε: Πού βρίσκονται οι Ισραηλίτες; 
• Φανταζόμαστε και περιγράφουμε με δικά μας λόγια την κατάστασή τους 
• Η συνάντηση του Μωυσή με το Θεό: τι ζητάει από τους Ισραηλίτες, τι τους θυμίζει, τι τους υπόσχεται 
• Η απάντηση των Ισραηλιτών 
• Η προετοιμασία τους να τον συναντήσουν, το νόημά της 
• Ετοιμάζουμε την ανακοίνωσή μας για την τάξη  

Μετά την ανακοίνωση της ομάδας ο δάσκαλος συνοψίζει και γράφει στον πίνακα:         
- Ο Θεός καλεί τους Ισραηλίτες για να συνάψει μαζί τους Διαθήκη    
- Οι Ισραηλίτες προετοιμάζονται να τον συναντήσουν          

 
 
                                       

                                                 
1 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: Όπως γίνεται αντιληπτό και από την περιγραφή των στόχων, σε μια τέτοια διδακτική επιλογή στη μεν πρώτη ώρα, η οποία είναι ομαδοσυνεργατικά 
οργανωμένη, επιχειρείται μια πρώτη επαφή με το κείμενο του βιβλίου χωρίς να καταπιαστούμε με τις ερωτήσεις της «Εργασίας στην τάξη», στη δε δεύτερη, η οποία είναι μια 
κλασικά μετωπική διδασκαλία, γίνεται η περαιτέρω εμβάθυνση στα θέματα με τη σειρά που προτείνονται στην «Εργασία στην τάξη».    
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ΟΜΑΔΑ Β΄  
 
Υλικό: 
Κείμενο του βιβλίου 
Διαφάνειες  

Ο Θεός εκλέγει στους Ισραηλίτες 
• Περιγράφουμε τις εικόνες και την ατμόσφαιρα που κυριαρχεί στη σκηνή της συνάντηση Θεού – Ισραηλιτών  
• Θυμόμαστε αντίστοιχες εικόνες που έχουμε γνωρίσει σε προηγούμενα μαθήματα 
• Συζητάμε: Τι σημαίνει τελικά η «εκλογή»;  Ότι είναι ο καλύτερος και πιο άξιος λαός; (συμβουλευόμαστε και το 

παράθεμα) 
• Ετοιμάζουμε την ανακοίνωσή μας για την τάξη  

Μετά την ανακοίνωση της ομάδας ο δάσκαλος συνοψίζει και γράφει στον πίνακα:         
Ο Θεός:     -  φανερώνεται ως ο απόλυτος κυρίαρχος της ζωής                               
                   -  εκλέγει τον Ισραήλ για να προετοιμάσει όλο τον κόσμο  
 
ΟΜΑΔΑ Γ΄ 
 
Υλικό: 
Κείμενο του βιβλίου 

Η προσφορά του Νόμου 
• Διαβάζουμε προσεκτικά το Δεκάλογο 
• Τον επεξεργαζόμαστε με βάση την ερ. 4 της «Εργασίας στην τάξη» 
• Επισημαίνουμε στο κείμενο τη δέσμευση των Ισραηλιτών 
• Ετοιμάζουμε την ανακοίνωσή μας για την τάξη  

Μετά την ανακοίνωση της ομάδας ο δάσκαλος συνοψίζει και γράφει στον πίνακα:         
Ο Θεός δίνει οδηγίες στο λαό (Δεκάλογος) 
 
ΟΜΑΔΑ Δ΄ 
 
Υλικό: 
Κείμενο του βιβλίου 
Φωτοτυπία Εξ 25,10-
16 (για την Κιβωτό) 
και Εξ 33,7-10 (για τη 
Σκηνή) 
Διαφάνειες (βλ. 
σχετικές )  

Η Κιβωτός και η Σκηνή 
• Διαβάζουμε την παράγραφο β΄  
• Διαβάζουμε τις φωτοτυπίες για την Κιβωτό και τη Σκηνή 
• Ετοιμάζουμε την παρουσίαση στην τάξη (θα περιγράψουμε την Κιβωτό και τη Σκηνή, δείχνοντας τις σχετικές 

διαφάνειες)  

Μετά την ανακοίνωση της ομάδας ο δάσκαλος συνοψίζει και γράφει στον πίνακα:         
Ο λαός αποφασίζει ελεύθερα να δεσμευτεί και να τηρήσει τις εντολές του Θεού     
 
ΟΜΑΔΑ Ε΄ 
 
Υλικό: 

Η πορεία στην έρημο 
• Διαβάζουμε την παράγραφο γ΄  
• Επισημαίνουμε την πορεία των Ισραηλιτών στο χάρτη 
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Κείμενο του βιβλίου 
Διαφάνεια ειδώλων 
Χάρτης  

• Συνειδητοποιούμε τους κινδύνους που αντιμετώπισαν στη διάρκεια αυτής της πορείας 
• Συναισθανόμαστε τι ήταν αυτό που τους έκανε να στραφούν στα είδωλα 
• Χαρακτηρίζουμε τη στάση τους 
• Επισημαίνουμε το βασικό δίλημμα που όλα αυτά τα χρόνια αντιμετώπιζαν 
• Ποια ήταν η απόφασή τους τελικά; 
• Ετοιμάζουμε την παρουσίαση στην τάξη (αν είναι δυνατόν με δραματοποίηση) 

Μετά την ανακοίνωση της ομάδας ο δάσκαλος συνοψίζει και γράφει στον πίνακα:         
- 40 χρόνια πορεύονται οι Ισραηλίτες στην έρημο                                                                                                    
-  η σχέση με το Θεό περνάει κρίση (έλλειψη εμπιστοσύνης, αγνωμοσύνη, λήθη, ειδωλολατρία)               
-  το μεγάλο δίλημμα: εμπιστοσύνη στο Θεό ή όχι;   
 
                                                                                          
                        τελικά επιλέγουν τη ζωή κοντά στο Θεό                                                                                     
                           
  
 
2η  διδακτική ώρα 
Φάση αφόρμησης / εξέταση της προηγούμενης ΔΕ 
Αφήγηση των γεγονότων του προηγούμενου μαθήματος. Διατρέχουμε τις ερωτήσεις του «Ελέγχω τι έμαθα». 
 
Θέση στόχων 
Ο στόχος μας είναι να εμβαθύνουμε στα όσα επεξεργαστήκαμε στο προηγούμενο μάθημα, να εκφράσουμε τους προβληματισμούς και τις ιδέες μας 
και να ανακαλύψουμε τι σχέση έχουν όλα αυτά με τη δική μας σύγχρονη ζωή.    
 
Πορεία διδασκαλίας:  σε ολομέλεια της τάξης ακολουθείται η προτεινόμενη στο βιβλίο μαθητή «Εργασία στην τάξη», καθώς και το «Προσπαθώ 
να καταλάβω …». 
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ΣΤ. Μεθοδολογικές επισημάνσεις (γενικές) για την ομαδοσυνεργατική οργάνωση της τάξης και διδασκαλία  
 

1) Η οργάνωσης της εργασίας και της τάξης από το δάσκαλο 
Ο 
δάσκαλος 
μόνος του 

• Φροντίζω για την εξασφάλιση των απαραίτητων προϋποθέσεων (αναγνώριση των ικανοτήτων των μαθητών, των 
συνθηκών του σχολείου) 

• Προγραμματίζω τις τάξεις, το είδος της ύλης, τα κεφάλαια ή τις ενότητες που θα διδάξω με ομαδική 
• Καταγράφω τα ζητήματα / θέματα που προκύπτουν από την ύλη κάθε διδακτικής ενότητας που έχω αποφασίσει να 
δουλέψω 

• Συγκεντρώνω και ταξινομώ το υλικό (εκτός από αυτό του βιβλίου) που σκέφτομαι ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τις 
ομάδες (χάρτες, διαφάνειες, άλλα κείμενα κ.ά.) 

 
Σε

 ε
τή
σι
ο 
επ
ίπ
εδ
ο 

Ο 
δάσκαλος 
στην τάξη 

• Προετοιμάζω το έδαφος, εξοικειώνοντας σιγά σιγά τα παιδιά να λειτουργούν συνεργατικά στην τάξη (να σέβονται το 
λόγο των συμμαθητών τους, να τηρούν τους κανόνες λειτουργίας και τάξης, να συζητούν ανά θρανίο, να 
συνεργάζονται σε συνθετικές εργασίες κ.ά.) 

• Συζητώ με τους μαθητές για τη δυναμική της ομάδας και τη σημασία της ομαδικής εργασίας 
• Χρησιμοποιώ το παράδειγμα μιας ομάδας που εργάζεται (μια ομάδα εθελοντών δουλεύει μπροστά σε ολόκληρη την 

τάξη. Έπειτα συζητούμε, εκφράζουμε τις κρίσεις μας για το είδος αυτής της εργασίας. 
• Συντάσσω ένα κοινωνιόγραμμα (χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα κριτήρια) 
• Επιτρέπω στα παιδιά να δημιουργήσουν αυθόρμητα τις ομάδες τους / Αν χρειαστεί επεμβαίνω διακριτικά και με 

συγκεκριμένα κριτήρια (συμβουλευόμενος και το κοινωνιόγραμμα) 
• Συνάπτουμε το συμβόλαιό μας (που αφορά στις υποχρεώσεις, τους χρόνους, την αξιολόγηση κ.ά. / βλ. σχετικό 

παρακάτω) 
• Οι μαθητές αναλαμβάνουν τους ρόλους τους στην ομάδα (π.χ. συντονιστής, γραμματέας, υπεύθυνος υλικού, υπεύθυνος 

για το χρόνο…) 
• Προσοχή: Μια λειτουργική ομάδα έχει το περισσότερο 5 μέλη, το λιγότερο 3 
• Κάθε ομάδα διατηρεί φάκελο εργασίας 
• Ενημερώνω τους μαθητές για τα κριτήρια αξιολόγησης της εργασίας των ομάδων  

 

Σε
 

ημ
ερ
ήσ
ιο

 
επ
ίπ
εδ
ο 

Ο 
δάσκαλος 
μόνος του 

• Προετοιμάζω τα ζητήματα εργασίας των ομάδων, συντάσσω τις κατάλληλες ερωτήσεις / θέματα 
• Προετοιμάζω το βοηθητικό υλικό που θα δοθεί στην κάθε ομάδα (κείμενο, εικόνες, φωτογραφίες, αποκόμματα, 

φωτοτυπίες…) 
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2) Η πραγματοποίηση της ομαδικής διδασκαλίας στην τάξη 
Αναμενόμενο έργο στην τάξη Οι μαθητές: 

• Να μελετήσουν το υλικό που τους δίδεται 
• Να συζητήσουν τα ερωτήματα που αφορούν το θέμα της ομάδας 
• Να συνεργαστούν αποτελεσματικά μέσα στα όρια του καθορισμένου χρόνου 
• Να εργαστούν με ησυχία  
• Να συντάξουν μια ανακοίνωση εύληπτη και κατανοητή από την ολομέλεια ή να παρουσιάσουν με 
έναν άλλο τρόπο (που αυτοί θα αποφασίσουν) τη δουλειά τους (π.χ. θα επιλέξουν και θα δείξουν μια 
διαφάνεια, ένα σκίτσο ή κάτι άλλο, θα «παίξουν» ένα διάλογο κ.ά.) 

Μέσα που χρησιμοποιούντα από 
την ομάδα 

• Φωτοτυπίες με τα ζητήματα / ερωτήματα που έχουν να ερευνήσουν 
• Πληροφοριακό / βοηθητικό υλικό (φωτοτυπίες, κείμενο σχολικού βιβλίου, φωτογραφίες, χάρτες κ.ά. 
• Διαφάνειες (αν προτίθενται να παρουσιάσουν τη δουλειά τους σε Overhead Projector) και σχετικούς 
μαρκαδόρους 

• Χρωματιστό χαρτί, ψαλίδια, κόλλα (αν έχουν να παρουσιάσουν μια σύνθεση) 
Στόχοι (βραχυπρόθεσμοι και 
μακροπρόθεσμοι) 

Οι μαθητές: 
• Να κουβεντιάζουν ισότιμα και μέσα στα όρια του θέματος 
• Να χρησιμοποιούν συνθετικά το πληροφοριακό και λοιπό υλικό που τους δίνεται 
• Να αντιμετωπίζουν τα ζητήματα, να απαντούν στα ερωτήματα, να βρίσκουν λύσεις στα προβλήματα 
που περιέχονται στα θέματα της εργασίας τους 

• Να μεταβιβάζουν τις γνώσεις τους και σε άλλους χώρους (π.χ. να επισημαίνουν τη σημασία ενός 
γεγονότος του παρελθόντος στη σημερινή ζωή, να ανακαλύπτουν τη σχέση του με συγκεκριμένες 
σύγχρονες περιστάσεις) 

• Να συνειδητοποιήσουν ότι αποτελούν μέλη μιας ομάδας που έχει ένα κοινό στόχο 
• Να φροντίζουν οι ίδιοι για την ενεργοποίηση και την ένταξη στην ομάδα και των πιο «παθητικών» ή 

«περιθωριακών» συμμαθητών τους 
• Να εργάζονται όλο και πιο δημιουργικά και πρωτότυπα 
• Να νοιώθουν όλο και πιο υπεύθυνοι 
• Να βελτιώνουν τη μεταξύ τους επικοινωνία 
• Να αλλάζουν σταδιακά τη στάση τους απέναντι στους συμμαθητές τους (=συνεργάτες), στο 
δάσκαλο (=leader) και στο μάθημα 

• Να καταφέρουν να λειτουργήσουν και ως συνεκτική ομάδα και στην ολομέλεια της σχολικής τάξης 
Διαδικασία της εργασίας στην 
τάξη 

• Θυμόμαστε τι επεξεργαστήκαμε την προηγούμενη φορά, πού καταλήξαμε 
• Θέτουμε το σημερινό ζήτημα, συνδέοντάς το με το προηγούμενο. Ανακοινώνουμε τους στόχους της 
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σημερινής μας εργασίας.  
• Διαβάζουμε το κείμενο στην ολομέλεια (προαιρετικά) 
• Μοιράζουμε τις φωτοτυπίες με τα θέματα εργασίας, αναθέτουμε σε κάθε ομάδα το έργο της 
• Εργασία των ομάδων (15-20΄) 
• Ανακοινώσεις των ομάδων στην ολομέλεια της τάξης. Ο δάσκαλος συνδέει την κάθε ανακοίνωση με 
την επόμενη, σημειώνοντας τα κύρια σημεία στον πίνακα 

• Επεξεργαζόμαστε όλοι μαζί πιθανά ερωτήματα / απορίες  
• Ο δάσκαλος συνοψίζει και αναθέτει εργασία για το σπίτι 

Κριτήρια αξιολόγησης του έργου 
της ομάδας 

• Συμμετοχή όλων των μελών της ομάδας 
• Σφαιρική αντιμετώπιση του θέματος 
• Εργασία μέσα στο δεδομένο χρόνο 
• Ποιότητα της ανακοίνωσης (κατανοητή, περιεκτική, καλοδιατυπωμένη, πρωτότυπη κ.ά.) 

 
3) Η καθοδήγηση της ομάδας από το δάσκαλο στη διάρκεια της εργασίας 
Παρακολούθηση της εργασίας 
των ομάδων 

• Κινούμαι ανάμεσα στις ομάδες καθώς εργάζονται 
• Παρακινώ διακριτικά όσους δε συμμετέχουν ή ρωτώ τον πρόεδρο αν ελέγχει τη συμμετοχή όλων 
των μελών 

• Υπενθυμίζω να συζητούν χαμηλόφωνα 
Προσφορά βοήθειας στις ομάδες • Βοηθώ μόνον αν το ζητήσει όλη η ομάδα 

• Υπογραμμίζω κάτι που πρέπει να προσέξουν 
• Υπενθυμίζω το τέλος του χρόνου  

 
Ένα ενδεικτικό συμβόλαιο 

 Προετοιμάζουμε τα θρανία στο διάλειμμα 
 Διατηρούμε φάκελο υλικού 
 Συζητάμε χαμηλόφωνα 
 Φροντίζουμε να συμμετέχουν στη συζήτηση όλα τα μέλη της ομάδας μας  
 Προσέχουμε και λαμβάνουμε υπόψη τη γνώμη και τις παρατηρήσεις του καθένα 
 Συναποφασίζουμε 
 Ο καθένας μας παίζει το ρόλο του! 
 Ο δάσκαλος θα μας βοηθήσει μόνο όταν όλοι συμφωνήσουμε να του το ζητήσουμε 
 Τηρούμε τους χρόνους 
 Όταν δουλεύουμε σε ολομέλεια, παύουμε να ασχολούμαστε με την εργασία της ομάδας μας 
 Μοιραζόμαστε τον ίδιο βαθμό: 
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