
Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Σύμβουλος του Π.Ι. 
Υπεύθυνος του μαθήματος  
Θρησκευτικά Δημοτικού 
 
Η Θρησκευτική Αγωγή στο Δημοτικό Σχολείο σύμφωνα με το Δ.Ε.Π.Π.Σ. και τα 

νέα Προγράμματα και βιβλία 
 

Βασική γενική αρχή της εκπαίδευσης όπως αυτή διατυπώνεται στο Διαθεματκό 
Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ/ ΦΕΚ τ. Β΄ αρ. φύλλου 303/13-
3-2003) είναι η ενίσχυση της πολιτισμικής ταυτότητας των μαθητών μέσα από 
την ανάπτυξη της εθνικής, πολιτιστικής, γλωσσικής και Θρησκευτικής αγωγής. 
Στο πλαίσιο δε μιας νέας πραγματικότητας των σύγχρονων πολυπολιτισμικών 
κοινωνιών ο μαθητής – αυριανός πολίτης- θα πρέπει να αποδέχεται και να 
σέβεται την πολιτισμική ετερότητα των συμπολιτών του, ώστε όλοι να ζουν 
αρμονικά σε ένα περιβάλλον, ανεξάρτητα από την εθνική, θρησκευτική, 
πολιτιστική ή άλλη ομάδα στην οποία ανήκουν. 
Σύμφωνα δε με το Γενικό σκοπό της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
(Ν. Πλαίσιο αρ. 1566/85) η παρεχόμενη εκπαίδευση υποβοηθεί ανάμεσα σε άλλα τους 
μαθητές ώστε «να εμπνέονται από αγάπη προς τον άνθρωπο, τη ζωή και τη φύση και 
να διακατέχονται από πίστη προς την πατρίδα και τα γνήσια στοιχεία της ορθόδοξης 
χριστιανικής παράδοσης.» 
Στις μέρες μας φαίνεται να επικρατεί σκεπτικισμός και σε επίσημο επίπεδο (Ε. Ε) για 
το λεγόμενο κοινωνιοπολιτιστικό και θρησκευτικό πλουραλισμό και επέκεινα τον 
επαναπροσδιορισμό του περιεχομένου της Θρησκευτικής αγωγής πέρα από την 
επίσημη ομολογιακή σχολική θρησκευτική διδασκαλία. Εμείς θεωρούμε ότι «η 
διδασκαλία του ορθόδοξου Χριστιανισμού λόγω του οικουμενικού της χαρακτήρα όχι 
μόνο δεν αποκλείει, αλλά αντίθετα ενισχύει την απαίτηση σφαιρικής και καθολικής 
αντιμετώπισης του ανθρώπου σε σχέση με το δημιουργό και τη δημιουργία» 
(Περσελής, σελ.32) 
«Το σύγχρονο σχολείο με τις νέες συνθήκες (κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές, 
πολιτισμικές, θρησκευτικές κ.λ.π.), που επικρατούν και συνεχώς δημιουργούνται 
διεθνώς και τοπικώς, αναλαμβάνει να εισαγάγει (μυήσει), να ενημερώσει και να 
πληροφορήσει τους μαθητές για τη θρησκευτική παράδοση πρωτίστως του τόπου 
τους. Η θρησκευτική αυτή παράδοση στις διάφορες εκφάνσεις της (διαχρονικά και 
συγχρονικά) αποτελεί χωρίς αμφιβολία ύψιστης σημασίας μορφωτικό και πολιτισμικό 
αγαθό. Το μορφωτικό αυτό αγαθό θα πρέπει να μετουσιωθεί στη σχολική και 
διδακτική πράξη σε αφομοιώσιμο και αποδεκτό από όλους –ει δυνατόν- τους μαθητές 
παιδαγωγικό/διδακτικό υλικό. Το υλικό αυτό οφείλει να επιλέγεται, να παρουσιάζεται 
και να συζητείται στη σχολική-διδακτική πράξη κατά τρόπο, που να ανταποκρίνεται  
στις παιδαγωγικές αναζητήσεις, τις εμπειρίες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών.» 
(Περσελής σελ. 32 ) 
Η σημασία και αξία της χριστιανικής πνευματικής ηθικής είναι διαχρονική και 
περιλαμβάνει τις θεμελιώδεις πανανθρώπινες αξίες (δικαιοσύνης, αλήθειας, 
καθαρότητας, πραότητας, ανοχής στη διαφορετικότητα, συμφιλίωσης, αγάπης) 
 
Σύμφωνα με το σκοπό της διδασκαλίας του μαθήματος η θρησκευτική εκπαίδευση των 
μαθητών συνιστά όρο ηθικής και πνευματικής ανάπτυξης και έχει ύψιστη κοινωνική 
σημασία.  
Με τη διδασκαλία των Θρησκευτικών στο Δημοτικό Σχολείο επιδιώκεται : 
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Να γνωρίσουν οι μαθητές βασικές παραστάσεις, έννοιες και σύμβολα της ορθόδοξης 
πίστης και ζωής. 
Να αντιληφθούν την αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο και τον κόσμο. 
Να αντιληφθούν τη σημασία και την επικαιρότητα του Ευαγγελίου για την προσωπική 
και κοινωνική ζωή και τον πολιτισμό. 
Να καλλιεργήσουν πνεύμα έμπρακτης αλληλεγγύης, ειρήνης και δικαιοσύνης, 
σεβασμού της θρησκευτικής ιδιαιτερότητας και συνύπαρξης με το «διαφορετικό». 
Να εκτιμήσουν την ανάγκη σεβασμού και προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς και 
της πολιτισμικής κληρονομιάς του τόπου μας και γενικότερα της ανθρωπότητας. 
Να κατανοήσουν τι σημαίνει να είναι κάποιος ενεργό μέλος της εκκλησιαστικής 
κοινότητας. 
Βεβαίως είναι απαραίτητη και η γνώση, η ανάλυση, η σύγκριση και αξιολόγηση των 
παγκόσμιων θρησκειών και των διαφόρων θρησκευτικών παραδόσεων της 
ανθρωπότητας. Γι’ αυτό και στο βιβλίο της Στ΄ Δημοτικού προβλέπονται σχετικές 
ενότητες που αναφέρονται στους ετερόδοξους και αλλόθρησκους ανθρώπους. 
Επιχειρείται μια πρώτη γνωριμία με τους Καθολικούς και τους Προτεστάντες 
Χριστιανούς καθώς και με τους Εβραίους και Μουσουλμάνους κυρίως από τη σκοπιά 
της τελετουργίας (του τρόπου λατρείας), με αναφορά σε στοιχεία από την τέχνη και τα 
σύμβολα που συναντάμε σ΄ ένα ναό, συναγωγή ή τζαμί. Είναι αυτονόητο ότι σε 
μεγαλύτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης οι άλλες θρησκείες (περισσότερες) εξετάζονται 
από τη σκοπιά των δογμάτων του βιώματος των πιστών και της ηθικής και 
προσωπικής συμπεριφοράς τους. 
 
Τα νέα ΑΠΣ διατηρούν το Χριστοκεντρικό τους χαρακτήρα και η ύλη διαρθρώνεται 
γύρω από τις θεμελιώδεις έννοιες «ΟΔΟΣ, ΑΛΗΘΕΙΑ, ΖΩΗ» που αποτελούν το κλειδί 
για να κατανοήσουμε  το θεολογικό υπόβαθρο του περιεχομένου της Θρησκευτικής 
Αγωγής στο Δημοτικό Σχολείο. 
Στο Νηπιαγωγείο και στις Α΄ και Β΄ τάξεις του Δημοτικού η θρησκευτική αγωγή των 
παιδιών αυτής της ηλικίας καλύπτεται στο διεπιστημονικό πλαίσιο του μαθήματος της 
Μελέτης του Περιβάλλοντος και περιλαμβάνει θέματα που σχετίζονται με τις 
ευκαιριακές ενότητες  στο πλαίσιο της ανάπτυξης της θρησκευτικής συνείδησης του 
παιδιού. Το μάθημα της Μελέτης μπορεί να συνδεθεί σε πολλές ενότητες με τη 
Θρησκευτική Αγωγή, αφού οι σκοποί του αναφέρονται στην ανάπτυξη της 
προσωπικότητας, στην καλλιέργεια οικουμενικών και πανανθρώπινων αξιών και στην 
ανάπτυξη της ελληνικής μας ταυτότητας και συνείδησης με βάση την πολιτιστική μας 
κληρονομιά. 
 
Σε ό,τι αφορά το διδακτικό υλικό: 
ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ 

 
Περιλαμβάνει την ύλη του Α.Π.Σ. χωρισμένη στα αντίστοιχα κεφάλαια και ενότητες 
που προβλέπονται σ’ αυτό. Οι ενότητες του βιβλίου αντιστοιχούν σε περίπου στα 2/3 
του διδακτικού χρόνου, έτσι οι υπόλοιπες ώρες του Ω Π στη διάρκεια του διδακτικού 
έτους για το μάθημα Θρησκευτικών  προβλέπεται να διατίθενται για την υλοποίηση 
διαθεματικών σχεδίων εργασίας, είτε αυτών που προτείνονται στο βιβλίο ή στο Α.Π.Σ. 
είτε άλλων που μπορεί να σχεδιάσει ο εκπαιδευτικός σε συνεργασία με τους μαθητές 
του. 
Κάθε ενότητα περιλαμβάνει: προκαταβολικούς οργανωτές με τους οποίους 
ενημερώνονται οι μαθητές για το περιεχόμενο και τα βασικά σημεία της ενότητας, το 

 2



βασικό κείμενο με πλαγιότιτλους ή επιμέρους τίτλους , διάφορα παραθέματα από 
πατερικά - βιβλικά κείμενα, ποιήματα, αποσπάσματα Επιστολών των Αποστόλων, 
απολυτίκια, ύμνους, δημοσιεύματα κ.ά, καθώς και εργασίες-δραστηριότητες. Στην 
ανάπτυξη των ενοτήτων υιοθετούνται οι ενδεδειγμένες θεολογικές προϋποθέσεις, 
αντίστοιχες με τη σκοποθεσία των διδακτικών ενοτήτων και σύμφωνα με το 
περιεχόμενο των Προγραμμάτων Σπουδών. Οι εργασίες-δραστηριότητες είναι 
ποικίλης μορφής, όπως: θέματα για συζήτηση, εργασίες παραγωγής γραπτού λόγου, 
κλειστών απαντήσεων, ερωτήσεις κατανόησης, δημιουργικής έκφρασης, 
δραστηριότητες διαθεματικού χαρακτήρα, χρήσης λεξιλογίου κτλ. Στα βιβλία της Γ΄ και 
Δ΄ τάξης επιπλέον έχουμε την περιληπτική παρουσίαση του περιεχομένου της 
ενότητας και στο τέλος  μια πρόταση κατακλείδα. 
Στο τέλος του βιβλίου υπάρχει Γλωσσάριο κυρίως θεολογικών όρων. 
 
Στα νέα βιβλία που εκπονήθηκαν σύμφωνα  με το νέο ΑΠΣ Θρησκευτικών Δημοτικού  
καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε : 

• Να υπερβούν στο πλαίσιο της διαπολιτισμικότητας και πολυπολιτισμικότητας 
τον κατηχητικό και ομολογιακό χαρακτήρα. 

• Να δίνεται έμφαση στην παρουσίαση του Ιησού και της Υπεραγίας Θεοτόκου σε 
σχέση με το σχέδιο της σωτηρίας του ανθρώπου αλλά και της προσωπικότητας 
άλλων βιβλικών προσώπων σε σχέση με την προσωπικότητα του Ιησού. 

• Να συνδέονται επιτυχώς τα περιστατικά της καθημερινής ζωής με το βιβλικό 
περιεχόμενο. «Ζούμε σε ένα κόσμο όπου όλες οι πλευρές συνδέονται. Όλες οι 
σπουδές προέρχονται από σχέσεις του ενός μεγάλου κοινού κόσμου και καθώς 
το παιδί ζει σε μεταβαλλόμενη αλλά συγκεκριμένη και ενεργητική σχέση με 
αυτόν τον κοινό κόσμο, οι σπουδές του είναι φυσικά ενιαίες. Η σύνδεση των 
σπουδών δε θα αποτελεί πλέον πρόβλημα. Ο δάσκαλος δε θα είναι 
υποχρεωμένος να προσφεύγει σε κάθε είδους τεχνάσματα για να συνυφαίνει 
λίγη αριθμητική με το μάθημα της ιστορίας. Συνδέστε το σχολείο με τη ζωή 
και όλες οι σπουδές θα συνδεθούν αναγκαστικά» ( Dewey, 1990, σελ. 91) 
Για το λόγο αυτό στο δημοτικό σχολείο η διάταξη της ύλης του μαθήματος των 
Θρησκευτικών δεν ακολουθεί τη συστηματική χωροχρονική διάταξη. 
Προσφέρεται μια σύγχρονη θεματική που αγγίζει το μαθητή στην 
καθημερινότητα της ζωής του. Στην Γ΄ τάξη για παράδειγμα η πρώτη ενότητα 
αφορά στην περιγραφή της Ακολουθίας του Αγιασμού συνδεδεμένη φυσικά με 
την ατμόσφαιρα της πρώτης μέρας του νέου σχολικού έτους που ήδη έχουν 
βιώσει όλοι οι μαθητές. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στην τέλεση του 
Αγιασμού και σε άλλες περιστάσεις της ζωής που επικαλούμαστε την ευλογία 
του Θεού. 

• Να παρέχεται η δυνατότητα συσχέτισης των γνώσεων που παρέχονται με τις 
ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών, καθώς και με διαφορετικά 
επιστημονικά αντικείμενα και άλλους επιστημονικούς κλάδους. 

• Στα νέα βιβλία αξιοποιούνται κείμενα που περιέχουν πρόσφορα και όσο το 
δυνατόν εύληπτα στοιχεία από την Παλαιά και κυρίως από την Καινή Διαθήκη, 
την Ιστορία, τη διδασκαλία της εκκλησίας καθώς και από το λατρευτικό και 
γενικότερα το πνευματικό της βίο. 
Καταβλήθηκε πολλές φορές μεγάλη προσπάθεια από τους συγγραφείς-κριτές-
υπευθύνους για την αναπλαισίωση του θεολογικού λόγου - δεν είναι πάντοτε 
εύκολη υπόθεση – στο επίπεδο των μαθητών του Δημοτικού σχολείου. 
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• Αξιοποιείται η πατερική παράδοση, με πολλά παραθέματα που εμπλουτίζουν 
τα βιβλία των 4 τάξεων  

• Αναλύονται και εξηγούνται ικανοποιητικά οι αλήθειες του Χριστιανικού 
Ευαγγελίου και των παραδόσεων της εκκλησίας 

• Περιέχονται περισσότερα βιβλικά στοιχεία  
• Αξιοποιούνται με μέτρο παιδοκεντρικά κείμενα 
• Προσφέρονται γνωστικά αλλά και βιωματικά στοιχεία 
• Η επιλογή των περιστατικών από την καθημερινή ζωή γίνεται με ιδιαίτερη 

προσοχή 
• Παρέχονται ευκαιρίες στους μαθητές να εκφραστούν με τρόπο ευρηματικό, 

βιωματικό, δημιουργικό 
  
H εικονογράφηση 
 
Θεωρούμε ότι στηρίζεται στην παράδοση και  διαλέγεται με το σήμερα.  Eίναι 
πρωτότυπη, επίκαιρη (όπου είναι εφικτό παρουσιάζει σύγχρονα θέματα), αλλά 
παράλληλα σέβεται την παράδοση προβάλλοντας βυζαντινές εικόνες. Το εικονιστικό 
υλικό του βιβλίου του μαθητή είναι αισθητικά κατάλληλο, συνδέεται οργανικά και 
λειτουργικά με το περιεχόμενο κάθε ενότητας, και εξασφαλίζει «διάλογο» με το 
κείμενο. 
 
ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ 

 
• Ενημερώνει το διδάσκοντα για το περιεχόμενο, τη δομή και τις μεθοδολογικές 

απαιτήσεις του βιβλίου του μαθητή. Συνεισφέρει στην αρτιότερη προετοιμασία 
των διδακτικών ενεργειών και προσφέρει πρόσθετη πληροφόρηση στο 
δάσκαλο για το θεολογικό περιεχόμενο όλων των ενοτήτων. Περιλαμβάνει τους 
κύριους και επιμέρους στόχους, σχηματική παρουσίαση του περιεχομένου, 
θεολογικές ερμηνείες και μεθοδολογικές υποδείξεις. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται 
στις βασικές διαθεματικές έννοιες που μπορούν να αναπτυχθούν καθώς και τις 
διάφορες συνδέσεις με την καθημερινή ζωή, με συγκεκριμένες θεματικές 
περιοχές και άλλα μαθήματα του Ω. Π. Στο βιβλίο του δασκάλου, καταγράφεται 
επίσης: Εποπτικό υλικό, πρόσθετα παραθέματα, βιβλιογραφία για το δάσκαλο 
και διευθύνσεις στο διαδίκτυο, ενδεικτικές απαντήσεις για τις δραστηριότητες  
του βιβλίου του μαθητή, καθώς και διάφορες πηγές πληροφόρησης αλλά και 
προτάσεις για εναλλακτικούς τρόπους αξιολόγησης. Το βιβλίο του δασκάλου  
θεωρούμε ότι επαρκώς στηρίζει την όλη διδακτική διαδικασία.  

 
 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
 

 
Η μέθοδος διδασκαλίας είναι αναγκαίο να ξεκινάει από τις εμπειρίες και τα βιώματα 
των μαθητών, να δημιουργεί ευκαιρίες για ενεργοποίηση και προβληματισμό. Η 
μεθοδολογική προσέγγιση του μαθήματος των Θρησκευτικών του Δημοτικού Σχολείου 
πρέπει να περιορίζει το βιβλιοκεντρισμό με τη μονότονη αφήγηση και παρουσίαση 
των βιβλικών διηγήσεων και την υπερβολική έμφαση στη θρησκευτική επιλογή της 
ορθοπραξίας. 
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Στη διάρκεια του μαθήματος οι μαθητές πρέπει να συζητούν, να διαλέγονται, να 
περιγράφουν, να εκφράζονται αισθητικά, να ερευνούν, να διαβάζουν παραθέματα και 
άλλα κλασσικά κείμενα. 
Οι  μορφές διδασκαλίας που πρέπει να επιλέγονται εναλλακτικά στη θέση μιας 
στείρας μονολογικής μορφής είναι: 

• η διαλογική μορφή 
• η ομαδοσυνεργατική μορφή  
• η διαθεματική-βιωματική μορφή. 

 
Η βιωματική προσέγγιση του μαθήματος των Θρησκευτικών στο Δημοτικό Σχολείο με 
την αξιοποίηση διαθεματικών σχεδίων εργασίας και απόκτηση κοινών βιωμάτων από 
τους μαθητές έχει αποδειχθεί ερευνητικά ότι «μπορεί να συνεισφέρει στην ανάδειξη 
της αξίας της ορθόδοξης χριστιανικής πίστης και παράδοσης κατά την εφαρμογή τους 
στην καθημερινή ζωή» (Συγκριτική έρευνα Α. Κόπτση, σχ. έτος 2003-2004, 
Θεσσαλονίκη) 
Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας έδειξαν ότι η θρησκευτική αγωγή αναδεικνύει την 
αποτελεσματικότητά της όταν αναπτύσσεται η διαλεκτική σχέση μεταξύ του μαθήματος 
και της κοινωνίας. Η ηθική της κοινωνίας μας χρειάζεται να αναδειχθεί ως βίωμα της 
καθημερινότητας του λαού μας.  
Οι μαθητές που εργάστηκαν με τη βιωματική μέθοδο παρουσίασαν υψηλότερη 
επίδοση, θετικότερη στάση απέναντι στο μάθημα αλλά και θετική αλλαγή της 
συμπεριφοράς τους (έγιναν πιο συνεργάσιμοι και κοινωνικοί) 
Οι μαθητές ακόμα και οι πλέον αδιάφοροι συμμετείχαν ενεργά, συνεργάζονταν, 
ανέπτυσσαν πρωτοβουλίες και εκφράζονταν δημιουργικά. 
Με την εφαρμογή διαθεματικών - βιωματικών προσεγγίσεων μπορούν να διδαχτούν τα 
ηθικά, λατρευτικά και πολιτισμικά στοιχεία του μαθήματος. 
Οι έννοιες της συνεργασίας, της αγωνιστικότητας, της υπομονής, της 
προσφοράς αγάπης στους συνανθρώπους κ.ά. μπορούν να βιωθούν μέσα από 
πραγματικές καταστάσεις,  μέσα από τη την ίδια τη ζωή. Για παράδειγμα οι 
έννοιες προσφοράς αγάπης υπηρετούνται με δραστηριότητες συναλληλίας και 
οι χώροι που μπορούν να εκδηλωθούν βιωματικά μπορεί να είναι ένα 
γηροκομείο, ένα ορφανοτροφείο κ. ά. 
Προσφορότερα θέματα είναι αυτά που σχετίζονται με τη Χριστιανική τέχνη 
(αγιογραφία, ναοδομία, εκκλησιαστική μουσική-υμνολογία), τη λατρεία, την ενορία ως 
μια μεγάλη οικογένεια με κέντρο το Ναό, τον έμπρακτο σεβασμό στο περιβάλλον, την 
ευαισθητοποίηση απέναντι στα μεγάλα προβλήματα που απασχολούν την 
ανθρωπότητα (πείνα, πόλεμοι, επιδημίες κτλ.). Ερεθίσματα για τέτοιες 
προσεγγίσεις προκαλούνται με βάση κοινωνικά παραδείγματα, φαινόμενα και 
καταστάσεις της επικαιρότητας. Για την εκπόνηση των διαθεματικών Σχεδίων 
Εργασίας έχει προβλεφθεί ικανός χρόνος, όπως ήδη αναφέραμε (10% του συνολικού 
χρόνου του μαθήματος των Θρησκευτικών) στα νέα ΑΠΣ. Βεβαίως ο διαθέσιμος 
χρόνος δεν είναι απεριόριστος και για τούτο θα πρέπει να επιλέγονται και απλές 
διαθεματικές δραστηριότητες, διάφορες επισκέψεις σε ιδρύματα, μουσεία, μνημεία, 
ιστορικούς χώρους, καθώς και στο φυσικό περιβάλλον. Συμμετοχή, επίσης, στις 
εορταστικές εκδηλώσεις της ενορίας και στη γενικότερη ενοριακή ζωή, όπως επίσης 
και δραματοποιήσεις, παιχνίδια, κατασκευές, παρουσιάσεις, μικρές έρευνες, 
συνεντεύξεις κ.ά. 
Οι δραστηριότητες μπορούν να αφορούν μία ή περισσότερες διδακτικές ενότητες. 
Επίσης πρέπει να επιλέγονται δραστηριότητες που αξιοποιούν ποικίλες πηγές 
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πληροφόρησης (βιβλιογραφία, τοπικά ή εθνικά μέσα ενημέρωσης, περιοδικά, 
υπηρεσίες, δικτυακούς τόπους) και να ευνοούν τη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας της 
πληροφόρησης και επικοινωνίας (Η/Υ) για την επεξεργασία και την παρουσίασή τους. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  
Η αξιολόγηση πραγματοποιείται σ’ όλη τη διάρκεια του διδακτικού χρόνου και δεν 
αφορά αποκλειστικά τον έλεγχο του μαθητή, αλλά την ανατροφοδότηση της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
Η αξιολόγηση αφορά τις αποκτηθείσες γνώσεις, την απόκτηση δεξιοτήτων,  αλλά και 
τη διαμόρφωση στάσεων, αξιών και συμπεριφορών. 
Τεχνικές αξιολόγησης που μπορούμε να αξιοποιήσουμε είναι γραπτές ή προφορικές 
ερωτήσεις, εργασίες , συστηματική παρατήρηση από το δάσκαλο του βαθμού 
συμμετοχής στη μαθησιακή διαδικασία ή στις συνθετικές δημιουργικές-διερευνητικές 
εργασίες, φάκελος εργασιών, δελτίο μαθητή, ο ημιδομημένος δυναμικός διάλογος 
μεταξύ των μαθητών και μεταξύ του δασκάλου και μαθητών, η ετεροαξιολόγηση και η 
αυτοαξιολόγηση. Ο μαθητής καλόν είναι να εμπλέκεται σταδιακά και ο ίδιος, 
αξιολογώντας την προσπάθειά του. 
 
ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 
 
Έχουμε προχωρήσει στη δημιουργία δύο λογισμικών: το λογισμικό (CD-ROM) 
"ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Γ΄ και Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ" και το λογισμικό (CD-ROM) 
"ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Ε΄ και Στ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ"  
 Το διδακτικό περιεχόμενο του Λογισμικού διακρίνεται από επιστημονική εγκυρότητα 
και είναι συμβατό με το ΑΠΣ του Δημοτικού Σχολείου. Οι θεματικές  που 
αναπτύσσονται συνιστούν ελκυστικό και χρήσιμο συμπληρωματικό διδακτικό υλικό για 
τους μαθητές. Το λογισμικό είναι δικτυακό, πολυμεσικό, συνδέεται λειτουργικά με  
συγκεκριμένα κεφάλαια του βιβλίου και συνοδεύεται από Οδηγίες Χρήσης. 
 Εφαρμόζονται οι αρχές της αλληλεπίδρασης και της διάδρασης. Η διαθεματικότητα 
διαχέεται τόσο στα κείμενα όσο και στις δραστηριότητες, που με παιγνιώδη τρόπο  
συμβάλλουν στην ενεργότερη συμμετοχή του μαθητή στη μαθησιακή διαδικασία και 
στην ολιστική προσέγγιση της  γνώσης. Προωθείται η αρχή της διαπολιτισμικότητας 
και προτείνεται υλικό για τη γνώση διαφορετικών πολιτισμικών στοιχείων. 
 
 
Θρησκευτικά Γ΄ Τάξης Δημοτικού 
Μάθημα 32: « Ο καλός Σαμαρείτης» (σελ. 95-96) 

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Σύμβουλος του Π.Ι. 
Υπεύθυνος του μαθήματος  
Θρησκευτικά Δημοτικού 

 
Κ. ΨΑΡΡΗ, Εκπαιδευτικός 

Αποσπασμένη στο Π.Ι. 
 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Το κήρυγμα της αγάπης του Χριστού ανέτρεψε ολόκληρο το σύστημα αξιών που 
υπήρχε μέχρι τότε στον κόσμο. Η αγάπη προς όλους πριν από το Χριστό και έξω από 
το Χριστιανισμό δεν υπήρχε και δεν υπάρχει πουθενά. Ολόκληρη η ζωή του 
Θεανθρώπου και η διδασκαλία του αποτελεί μια συνεχή εκδήλωση αγάπης προς 
όλους και κυρίως προς τους ψυχικά και σωματικά καταπονημένους ανθρώπους. 
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Αθάνατη παρακαταθήκη απέραντης αγάπης αποτελούν όσα μας δίδαξε  και μας 
μετέφεραν οι 4 Ευαγγελιστές : 
«αγάπα τον πλησίον σου ως εαυτόν» (Ματθ. 19, 19-20) 
«αγαπάτε αλλήλους» (Ιων. 12, 13, 17) 
«αγαπάτε τους εχθρούς υμών» (Ματθ.5, 44) 
«Πάτερ άφες αυτοίς, ου γαρ οίδασι τι ποιούσι» (Λουκ. 23,34) 
Ο  Απόστολος Παύλος στον «Ύμνο της Αγάπης» στην προς Κορινθίους επιστολή μας 
λέει: «Αν κάποιος μπορούσε να μιλήσει όλες τις ανθρώπινες γλώσσες και τη γλώσσα 
των αγγέλων και ήξερε όλες τις επιστήμες και έκανε καταπληκτικά θαύματα και είχε 
προφητικό χάρισμα και μοίρασε την περιουσία του στους πτωχούς και γινόταν ακόμη 
και μάρτυρας από βαθιά πίστη, αλλά χωρίς να έχει αγάπη αυτός ο άνθρωπος δε θα 
κατόρθωνε τίποτε…» (Α΄ Κορ. 13, 1-13) 
Η ορθοδοξία τοποθέτησε την αγάπη πάνω από την προσευχή, την αγνότητα, την 
ευγνωμοσύνη, πάνω από όλες τις ανθρώπινες αρετές. 
«Το θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα που μπορεί να εξαχθεί από το πνεύμα της 
ορθόδοξης πνευματικότητας είναι το δικαίωμα: να αγαπάς τον Θεό στον πλησίον, 
να αγαπάς τον πλησίον για χάρη του Θεού» (Δεληκωσταντής Κ., σελ. 79) 
 
 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
          Οι μαθητές στο μέτρο των δυνατοτήτων τους να: 

• Επισημάνουν τους λόγους για τους οποίους η έμπρακτη αγάπη προς 
κάθε άνθρωπο που έχει ανάγκη, ομορφαίνει τη ζωή. 

• Κατανοήσουν ότι η αγάπη  πρέπει να δείχνεται σε όλους τους 
ανθρώπους ανεξαρτήτως χρώματος, φυλής, εθνικότητας, θρησκεύματος 
και κοινωνικής ομάδας. 

• Αναζητήσουν συγκεκριμένους τρόπους για άμεση-έμπρακτη προσφορά 
αγάπης προς τους συνανθρώπους μας. 

• Διαπιστώσουν ότι με την αγάπη μπορούμε να ομορφύνουμε τη ζωή μας 
αλλά και τη ζωή των άλλων. 

 
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 
Αγάπη  -   Αλληλεγγύη   -   Έλεος   -  Πλησίον 
 
 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

1. Προσανατολισμός στους στόχους (κίνηση ενδιαφέροντος) 
Αξιοποιούμε ένα περιστατικό άσχημης συμπεριφοράς μεταξύ δύο (των) μαθητών 

στη διάρκεια του διαλείμματος ή εν γένει της σχολικής ζωής. Η ένταση που έχει 
δημιουργηθεί μεταφέρεται συνήθως στην τάξη και δίνει ευκαιρία για ανταλλαγή 
απόψεων, ανάπτυξη επιχειρηματολογίας από τους εμπλεκομένους με βάση την 
προσωπική οπτική του καθενός μαθητή. Κάθε μαθητής προσπαθεί να γίνει 
περισσότερο πειστικός. Στην περίπτωση αυτή κριτήριο επιλογής των γλωσσικών 
μέσων είναι η δημιουργία της επιθυμητής άποψης και στάσης από τους άλλους (δηλ. 
από τους συμμαθητές και κυρίως από το δάσκαλο). Στη συνέχεια δίνεται ο λόγος και 
σε μαθητές που έχουν προσωπική εικόνα και άποψη ή και σε άλλους μαθητές οι 
οποίοι αναπτύσσουν τις απόψεις τους και δείχνουν να έχουν πειστεί από τον έναν ή 
τον άλλο μαθητή. Από ένα τέτοιο καθημερινό, φυσικό διάλογο που υπηρετεί 
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γλωσσικούς στόχους (κατευθυντκός λόγος, περισσότερο ή λιγότερο επεξεργασμένος) 
οι εταίροι της σχολικής τάξης (δάσκαλος και μαθητές) καταλήγουν στην αναζήτηση του 
τρόπου που οφείλουμε να συμπεριφερόμαστε απέναντι στους άλλους μαθητές, 
απέναντι στους συνανθρώπους μας. Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει για τη 
στάση μας απέναντι στα παιδιά οικονομικών προσφύγων και αλλοδαπών, αλλά και 
στα παιδιά με εγγενείς αδυναμίες που αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα και 
δυσκολίες προσαρμογής και γενικά για τη συμπεριφορά μας απέναντι σ΄ αυτούς που 
ενδεχομένως έχουν μεγαλύτερη ανάγκη από αγάπη, αλληλεγγύη. Μέσα από τη 
συζήτηση οι  μαθητές από κοινού με το δάσκαλο διατυπώνουν τον κύριο διδακτικό 
στόχο: «Η έμπρακτη αγάπη προς κάθε άνθρωπο που έχει ανάγκη ανεξαρτήτως 
χρώματος, φυλής, εθνικότητας, ειδικής κοινωνικής ομάδας, θρησκεύματος, 
ομορφαίνει τη ζωή». 

Εναλλακτικά θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ένα δημοσίευμα, μια είδηση από τον 
τύπο ή την τηλεόραση σχετικά με την εγκατάλειψη κάποιου ανθρώπου ή την 
εκδήλωση αλληλεγγύης από ένα πρόσωπο ή φορέα. 
 

2. Παρουσίαση της ενότητας 
Στη συνέχεια ο δάσκαλος ενημερώνει τους μαθητές ότι θα τους διαβάσει μια 

παραβολή του Χριστού που μας δίνει το καλύτερο παράδειγμα αγάπης ενός 
ανθρώπου προς το συνάνθρωπο (θα μπορούσαν οι μαθητές να θυμηθούν ξανά ότι 
παραβολή είναι μια απλή διήγηση- ιστορία από την οποία προκύπτει μια αλήθεια και 
την οποία εύκολα καταλαβαίνουμε). 

Οι μαθητές ακούνε με προσοχή το κείμενο της παραβολής του «Καλού Σαμαρείτη» 
που διαβάζει ο δάσκαλος από το βιβλίο τους. 

«Ένας Ιουδαίος κάποτε έπεσε στα χέρια των ληστών. Αυτοί αφού τον χτύπησαν, 
τον λήστεψαν, του πήραν τα ρούχα και τον παράτησαν εκεί μισοπεθαμένο. Μετά 
από λίγο πέρασαν δυο συμπατριώτες του Ιουδαίοι. Ο ένας ήταν Λευίτης και ο 
άλλος ιερέας. Τον είδαν, αλλά δεν τον βοήθησαν. Κατόπιν πέρασε ένας ξένος, ένας 
Σαμαρείτης. Οι Ιουδαίοι βρίσκονταν σε έχθρα με τους Σαμαρείτες, γιατί τους 
θεωρούσαν ειδωλολάτρες. Ο Σαμαρείτης λοιπόν χωρίς καθόλου να σκεφτεί ότι ο 
πληγωμένος ήταν  Ιουδαίος, τον πλησίασε, του καθάρισε και του έδεσε τις πληγές, 
τον ανέβασε στο ζώο του και τον πήγε σ΄ ένα πανδοχείο, για να τον περιποιηθούν. 
Πλήρωσε τον ξενοδόχο για τη διαμονή και τη φροντίδα του πληγωμένου. Την άλλη 
μέρα φεύγοντας είπε στον ξενοδόχο: «Ό,τι παραπάνω ξοδέψεις θα σου το δώσω, 
όταν ξαναπεράσω». 
 

Σχηματική παρουσίαση της ενότητας 
 

      Η αγάπη προς τον πλησίον 

Ο καλός Σαμαρείτης    

      Η αληθινή αγάπη 
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3. Επεξεργασία/Διερεύνηση 
• Αφού κάποιος μαθητής αναδιηγηθεί την ιστορία/παραβολή που άκουσε, ακολουθεί 
συζήτηση με επίκεντρο την εκδήλωση της αγάπης και αλληλεγγύης του ανθρώπου 
προς τον άνθρωπο. Επικεντρώνονται στη στάση των άλλων περαστικών και ιδιαίτερα 
του ξένου, (Σαμαρείτη) αναφέρονται στους λόγους που καθιστούν την εκδήλωση της 
έμπρακτης αλληλεγγύης του Σαμαρείτη  ξεχωριστή. 

Αν υπάρχει δυνατότητα (φορητός υπολογιστής και βιντεοπροβολέας) 
προβάλλονται και αξιοποιούνται εικόνες (έργα τέχνης μεγάλων ζωγράφων όπως του 
Βαν Γκογκ) που απεικονίζουν σκηνές από την παραβολή «του καλού Σαμαρείτη» και 
που περιλαμβάνονται στο Λογισμικό Θρησκευτικών Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού. Επίσης ο 
δάσκαλος μπορεί να εκτυπώσει τις εικόνες σε διαφάνειες και να τις αξιοποιήσει ή αφού 
εκτυπωθούν μπορούν να αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων με τη σειρά των 
γεγονότων της παραβολής ή να δοθούν στους μαθητές. 

Ενδεικτικές Ερωτήσεις/ προβληματισμοί που μπορούν να διατυπωθούν από το 
δάσκαλο ή από τους μαθητές είναι: 

- Ποιοι μέχρι τότε θεωρούνταν «πλησίον»; (συμπατριώτες, συγγενείς, φίλοι) 
- Ποιοι κατά την παραβολή θεωρούνται «πλησίον»; (όλοι οι άνθρωποι 
ανεξαρτήτως χρώματος, φυλής, εθνικότητας, θρησκευτικότητας). 

- Για ποιους λόγους η έμπρακτη αγάπη προς κάθε άνθρωπο ομορφαίνει τη ζωή; 
Θα υπήρχαν οι ληστές και οι κακοποιοί όπως αυτοί της παραβολής, εάν 
επικρατούσε η αγάπη; (Ο καλός Σαμαρείτης με το έντονο και συνεχές ενδιαφέρον 
του για τον πληγωμένο δίνει νόημα χαράς στη ζωή τη δική του και στη ζωή των 
άλλων και την ομορφαίνει με την προσφορά του;) 

- Μπορούμε να ακολουθήσουμε αυτά που είπε ο Χριστός; «Να αγαπάς τον       
πλησίον σου όπως τον εαυτό σου», «Να προσφέρουμε αγάπη ακόμα και σ’ 
αυτούς που θεωρούμε εχθρούς μας»; 

- Μπορεί ο καθένας να γίνει αληθινός πλησίον κατ΄ υπόδειγμα του καλού 
Σαμαρείτη; 

 
• Σύνδεση του μαθήματος με πραγματικές καταστάσεις ζωής (σχολικά και 
εξωσχολικά βιώματα των  μαθητών – εμπειρίες). 

Οι μαθητές αναφέρονται σε συγκεκριμένη συμπεριφορά απέναντι σε ηλικιωμένους 
που στερούνται απλές χαρές της ζωής, στα παιδιά των ορφανοτροφείων, στους 
υπερήλικες των γηροκομείων, στους απόρους ή στους αστέγους της ενορίας τους, 
μιλούν για τις ανάγκες τους που δεν είναι πάντοτε υλικές. Πολλοί συνάνθρωποί μας 
μοναχικοί και απομονωμένοι στερούνται επικοινωνίας και κοινωνικών 
συναναστροφών με σοβαρές επιπτώσεις στην ψυχική τους υγεία.  

Διαπιστώνουν ότι αυτοί έχουν μεγαλύτερη ανάγκη της έμπρακτης αγάπης μας και 
μιλούν για τις δικές εμπειρίες αγάπης και άλλων προσώπων και φορέων (π.χ. « Το 
Χαμόγελο του Παιδιού», ανθρωπιστικών οργανώσεων όπως: Unesco, Unicef, Διεθνής 
Αμνηστία).  

Ο δάσκαλος ενημερώνει τους μαθητές ότι αρκετά ιδρύματα, Κέντρα, Σύλλογοι με 
φιλανθρωπικό έργο σε όλη τη χώρα φέρουν την ονομασία «Καλός Σαμαρείτης» όπως:  

- Κέντρο Προσαρμογής Σπαστικών Παιδιών «Ο καλός Σαμαρείτης». 
- Γηροκομείο Μύρινας «Ο καλός Σαμαρείτης». 
- Φιλανθρωπικός Σύλλογος «Καλός Σαμαρείτης», Πτολεμαΐδα, κ.ά. 

Προσπαθούν να θυμηθούν και να αναφέρουν τι είδους αγάπη προσέφεραν και σε 
ποιον, κάποια στιγμή της ζωής τους και πώς ένιωσαν μετά. 
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 Θα γίνει επίσης αναφορά και στην εκδήλωση αλληλεγγύης χωρίς διακρίσεις 
ανάμεσα σε λαούς, στις περιπτώσεις που  μια ομάδα πληθυσμού πλήττεται από 
πόλεμο, θεομηνίες, σεισμούς, παλιρροϊκά κύματα με αποστολή βοήθειας από 
επίσημες κυβερνήσεις αλλά και μέσω οργανώσεων και φορέων (εκκλησία,  μη 
κυβερνητική οργάνωση «Γιατροί του κόσμου» κτλ.) 

 Στη διάρκεια της συζήτησης αξιοποιείται ο χάρτης της τάξης (σελ.84) και γίνονται 
οι αναγκαίες επεξηγήσεις σύμφωνα με το γλωσσάριο του Β.Μ. (πλησίον, Λευίτης, 
Σαμαρείτης, πανδοχείο, ελέησε). 

 
4. Εργασία παραγωγής γραπτού λόγου 
Οι μαθητές γράφουν ένα κείμενο με τίτλο:  
«Πώς θα ήταν ο κόσμος, αν όλοι οι άνθρωποι εκδήλωναν έμπρακτα την 

αγάπη προς το συνάνθρωπό τους.»  
(Οι μαθητές θα πρέπει να αναφερθούν στη σημερινή εποχή, όπου τα μίση, ο 

ανταγωνισμός, οι φυλετικές και θρησκευτικές διακρίσεις οδηγούν στην εξαθλίωση, 
στον πόλεμο, στην πείνα και τη δυστυχία εκατομμύρια ανθρώπους – κυρίως παιδιά – 
σε όλο τον κόσμο. Οι σκέψεις αυτές των παιδιών θα μπορούσαν -με την προτροπή 
του δασκάλου- να αποτελέσουν ένα μικρό λεύκωμα εικονογραφημένο από τα ίδια τα 
παιδιά και να αποσταλούν σε ανθρωπιστικές οργανώσεις όπως οι «Γιατροί χωρίς 
σύνορα», «Το χαμόγελο του παιδιού», κ.ά). 

 
Αξιοποίηση παραθεμάτων  
Ο δάσκαλος διαβάζει και κείμενα (λογοτεχνικά, πατερικά, κ.ά.) που αναφέρονται 

στις ανθρώπινες σχέσεις και στην εκδήλωση αλληλεγγύης και αγάπης όπως: 
 
α.”Προσευχή μικρού» (Σ. Σπεράντζας) 

Είμαι ένα μικρό παιδάκι 
ταπεινό και σε υμνώ. 
Θεέ μου κάμε η προσευχή μου 
ν΄ ανέβη στο ουρανό … 
 
Στείλε μου άγγελο προστάτη 
που η ψυχή μου λαχταρά, 
στείλε, Θεέ μου, να με βάλη  
πάνω απ’ τ’ άσπρα του φτερά. 
 
Δείξε μου τον ίσιο δρόμο 
και την στράτα την καλή  
κάμε ν΄ αγαπώ τον κόσμο 
κι από μένα πιο πολύ. 
 

β. «Κάθε φορά που απαντάς με αγάπη στο μίσος, διαλύεις το μίσος.» (Γουαίην 
Ντύερ)  

 
γ. «Το γιατρικό για τον άνθρωπο είναι ο άνθρωπος.»  (Αφρικανική παροιμία) 
 
δ. «Εγώ όμως σας λέω, είπε ο Κύριος, αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευεργετείτε 

όσους σας μισούν, προσεύχεσθε για όσους σας βλάπτουν.» (Ματθαίου 5, 44) 
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ε. «Πρόσεχε τον εαυτό σου, μήπως η κακία που σε χωρίζει από τον αδελφό, δεν 
βρίσκεται στον αδελφό, αλλά σε σένα, και τρέξε να συμφιλιωθείς μαζί του, για 
να μην ξεπέσεις από την εντολή της αγάπης.» (Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, 
ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ) 

 
5. Πρόταση βιωματικής- διαθεματικής εργασίας 
Οι μαθητές ενδεχομένως αυθόρμητα ή με κατάλληλη παρώθηση διατυπώνουν 

προτάσεις για την εκδήλωση αλληλεγγύης/ έμπρακτης αγάπης από τους ίδιους σε 
συγκεκριμένη οικογένεια αλλοεθνή ή ετερόθρησκη ή και άλλη που έχουν 
πληροφορηθεί οι ίδιοι  και ο δάσκαλος ότι έχει μεγάλη ανάγκη ή σε κάποιο ίδρυμα 
(ορφανοτροφείο, ίδρυμα με παιδιά που έχουν αναπηρίες κτλ.) ή ενοριακό κέντρο. 

Η υλοποίηση της πρότασης που θα επιλεγεί αποτελεί ένα σχέδιο εργασίας 
βραχείας διάρκειας για το οποίο ο δάσκαλος θα εξασφαλίσει χρόνο από την Ευέλικτη 
Ζώνη ή από το 10% του ετήσιου διδακτικού χρόνου (βλ. ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ) του μαθήματος 
των Θρησκευτικών για ανάλογες δραστηριότητες. 

 
Σχέδιο εργασίας –Στάδια βιωματικής εργασίας 

• Προετοιμασία επίσκεψης 
Οι μαθητές προτείνουν τρόπους με τους οποίους μπορούν να εκφράσουν  την 

αγάπη τους όπως: 
- Αναζήτηση τρόπου επικοινωνίας 
- Συγκέντρωση χρημάτων  
- Ετοιμασία δώρων, παιχνιδιών, εικαστικών δημιουργιών κ. ά.  
- Οργάνωση εκδήλωσης (συγκεντρώνουν παραμύθια, ιστορίες που θα τους 

διηγηθούν, ετοιμάζουν τραγούδια, επιλέγουν ομαδικά παιχνίδια που θα 
παίξουν, κτλ.) 

• Συγκρότηση ομάδων εργασίας και επιμερισμός έργου 
- Χωρίζονται σε ομάδες και αναλαμβάνει επιμέρους δράσεις κάθε ομάδα όπως:  

1η ομάδα: Επικοινωνία/συνεννόηση με τα πρόσωπα που θα συναντήσουν ή 
τον υπεύθυνο (του επισκέψιμου χώρου) του ιδρύματος ή  του οργανισμού ή 
του κέντρου που πρόκειται να επισκεφτούν και επιλογή του τρόπου 
μετάβασης και επιστροφής (η συμβολή του δασκάλου εδώ είναι 
επιβεβλημένη). 
2η ομάδα: Συγκέντρωση χρημάτων και άλλων ειδών.  
3η ομάδα:  Προετοιμασία εκδήλωσης (στην τάξη). 
4η ομάδα: Οργάνωση εκδήλωσης στον επισκέψιμο χώρο ή της επίσκεψης στο 
σπίτι κάποιας άπορης οικογένειας. 
5η ομάδα: Ξενάγηση και προετοιμασία ερωτήσεων στην περίπτωση που 
επιλεγεί πραγματοποίηση συνεντεύξεων ή κειμένου που θα ανακοινώσουν οι 
μαθητές απευθυνόμενοι στα μέλη του επισκέψιμου χώρου. 

• Πραγματοποίηση της επίσκεψης όπως έχει σχεδιαστεί και έμπρακτη εκδήλωση 
της αγάπης (βίωμα). 
• Αξιολόγηση της προσπάθειας 
Οι μαθητές την άλλη μέρα συζητούν για ό,τι είδαν και άκουσαν, γι’ αυτά που τους 

εντυπωσίασαν, γι’ αυτά που ένιωσαν. Αναφέρονται στη χαρά που πρόσφεραν, αν την 
διέκριναν στα βλέμματά των ατόμων που επισκέφτηκαν, αν εισέπραξαν και τη δική 
τους αγάπη, αν ομόρφυνε η ζωή των παιδιών ή των ενηλίκων που μοιράστηκαν την 
αγάπη μαζί τους, αν χαίρεται εξίσου αυτός που δίνει την αγάπη με αυτόν που την 
παίρνει. 
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Οι μαθητές μπορούν πλέον  να διαπιστώσουν πως όπως ο Θεός που αγαπά όλα 
τα πλάσματά του και οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν το ίδιο και να γίνουν «αληθινοί 
πλησίον» κατά το υπόδειγμα του καλού Σαμαρείτη. 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ 
Ο δάσκαλος παρατηρεί συστηματικά το βαθμό συμμετοχής του μαθητή στη 

μαθησιακή διαδικασία και στη διάρκεια της βιωματικής εργασίας και η οποία αποτελεί 
τη μεγαλύτερη απόδειξη της επίδοσής του. 

Ο δάσκαλος επίσης από κοινού με τους μαθητές αναφέρονται ή συνδιαμορφώνουν 
τον παρακάτω εννοιολογικό χάρτη και ελέγχεται ο βαθμός κατάκτησης των νέων 
εννοιών. (βλ. σχήμα 1) 

Τέλος οι μαθητές αυτοαξιολογούν την προσπάθεια τους μετά την ολοκλήρωση της 
επίσκεψης που οι ίδιοι είχαν οργανώσει (απαντώντας σε σχετικά ερωτήματα όπως: 
πετύχαμε τους στόχους, ποια προβλήματα αντιμετωπίσαμε, τι θα μπορούσε να έχει 
οργανωθεί καλύτερα, ποια ομάδα πέτυχε καλύτερα στο έργο της;), καταλήγουν σε μια 
ανακεφαλαίωση και διατυπώνουν μια πρόταση κατακλείδα.  

Εναλλακτικός τρόπος αυτοαξιολόγησης: 
Οι μαθητές, αν υπάρχει στο σχολείο αίθουσα υπολογιστών, ανοίγουν το Λογισμικό 

Θρησκευτικά Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού στην αντίστοιχη θεματική και εργάζονται στη 
δραστηριότητα «Παιχνίδια» συμπληρώνοντας το «Σωστό-Λάθος» με δύο επίπεδα 
δυσκολίας και αξιολογούν την προσπάθειά τους. 

 
Προτεινόμενα Σχέδια Εργασίας: 
1. Ο ρόλος και η προσφορά των ανθρωπιστικών οργανώσεων (διεθνών, εθνικών 

μη κυβερνητικών κτλ). 
2. Προσωπικότητες με υψηλό ανθρωπιστικό έργο σε όλο τον κόσμο. (Αξιοποίηση 

και του Λογισμικού Γ ΄και Δ΄ Δημοτικού αφού παρέχει πρόσθετη πληροφόρηση 
με αναφορά στη «Μητέρα Τερέζα της Καλκούτας», στη «Γερόντισσα 
Γαβριηλία» κτλ.). 

 
 
Ενδεικτική βιβλιογραφία για παιδιά 

• Ελληνική Επιτροπή Συνεργασίας με τη Unisef , (1991), Έχω δικαίωμα,. 
Αθήνα  

• Μάρρα, Ειρ., (1987), Το μυστικό τραγούδι της Μάτας, εκδ. ΚΕΔΡΟΣ, Αθήνα. 
• Φραγκούλη , Φωτ., (1989), Το  χωραφάκι της αγάπης, εκδ. ΓΝΩΣΗ, Αθήνα 
• Οι πιο ωραίες ιστορίες για το Πάσχα,(2002),  εκδ. ΜΙΝΩΑΣ, Αθήνα. 

 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
ΓΙΑΓΚΑΖΟΓΛΟΥ, ΣΤ. (2005 ), Η φυσιογνωμία και ο χαρακτήρας του Θρησκευτικού 
μαθήματος, Σύναξη τ. 94 ( Ιαν. –Μάρτιος 2005), σελ. 39-52. 
ΔΕΛΗΚΩΣΤΑΝΤΗ, Κ., (1995), Τα δικαιώματα του ανθρώπου, εκδ. ΑΦΟΙ 
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ, Θεσ/νίκη. 
ΔΕΛΗΚΩΣΤΑΝΤΗ, Κ., Σχολική Θρησκευτική αγωγή και κριτική Θρησκευτικότητα, 
Σ.  Φωτίου (επιμ.), Αγωγή Ελευθερίας, σελ.63-91. 
DEWEY, J., (1990), The school and Society and the Child and the Curriculum, 
Chicago: The University of Chicago Press. 
ΚΟΠΤΣΗ, ΑΛ., (1999), Το μάθημα των Θρησκευτικών στο σύγχρονο Δημοτικό 
Σχολείο, εκδ. ΓΡΗΓΟΡΗ 
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ΚΟΠΤΣΗ, ΑΛ., (2005), Η βιωματική διδασκαλία των Θρησκευτικών εννοιών, 
Θεσ/νίκη. 
ΚΟΡΝΑΡΑΚΗ, ΚΩΝ., (2002), Η διδακτική του φιλοκαλικού ήθους, εκδ. ΑΡΜΟΣ, 
Αθήνα 
ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΡΙΤΣΗ, ΑΛ., Μουρατιά, Ζ., (2004) Σχέδια Εργασίας στην Πράξη και 
στην Τάξη: Στόχος- Τρόπος- Αξιολόγηση, εκδ. ΠΑΤΑΚΗΣ, Αθήνα. 
 
ΜΑΤΣΑΓΓΟΥΡΑ, ΗΛ., (2002), Η διαθεματικότητα στη Σχολική Γνώση. 
Εννοιοκεντρική Αναπλαισίωση και Σχέδια Εργασίας, εκδ. ΓΡΗΓΟΡΗ, Αθήνα. 
ΠΑΠΠΑΣ, Α., (1987) Μαθητοκεντρική διδασκαλία τ. α΄, β΄, γ΄ εκδ. ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ 
ΟΛΟΥΣ, Αθήνα. 
ΠΕΡΣΕΛΗ, ΕΜΜ., (2004), Σχολική Θρησκευτική Αγωγή, εκδ. Μ. Π. ΓΡΗΓΟΡΗ, 
Αθήνα. 
ΠΟΡΤΕΛΑΝΟΥ, ΣΤ., (2002), Διαπολιτισμική Θεολογία- Πρόταση διαθεματικής 
διδακτικής, εκδ. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, Αθήνα. 
ΠΟΡΤΕΛΑΝΟΥ, ΣΤ., (1999), Διδακτική του μαθήματος των Θρησκευτικών, εκδ. Μ. 
Π. ΓΡΗΓΟΡΗ, Αθήνα. 
ΡΕΡΑΚΗ, ΗΡ. ( 2006 ), Ο «Άλλος» στο Ελληνικό σχολείο, Ορθόδοξη 
Χριστιανοπαιδαγωγική θεώρηση 
ΥπΕΠΘ-ΠΙ (2003), (ΦΕΚ αριθ. φ. 303 και 304, τ.Β.)  Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο 
Προγραμμάτων Σπουδών και ΑΠΣ της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. 
ΥπΕΠΘ-ΠΙ (2002), Οδηγός Σχεδίων Εργασίας, Αθήνα 
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
• www.apostoliki-diakonia.gr , Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος 
• www.ecclesia.gr, Εκκλησία της Ελλάδος 
• www.myriobiblos.gr, Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη της Εκκλησίας της Ελλάδος 
• www.pi-schools.gr/Lessonns/religious/index.html, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

(τοποθεσία για το Μάθημα των Θρησκευτικών) 
• www.msf.gr, Γιατροί χωρίς σύνορα 
• www.unesco.org, Ηλεκτρονική διεύθυνση της Unesco 
• www.unisef.gr, Ηλεκτρονική διεύθυνση της Unisef 
• www.solidarity.gr, Ηλεκτρονική Διεύθυνση της Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
• www.actionaid.gr, ιστοσελίδα της Action Aid 
• www.redcross.gr, ιστοσελίδα του Ερυθρού Σταυρού 
• www.hamogelotoupaidiou.gr , ιστοσελίδα «Χαμόγελο του Παιδιού» 
• www.sosvillage.gr, ιστοσελίδα των παιδικών χωριών SOS 
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Σχήμα 1 

πλησίον  
άνθρωπος 
από 
οποιαδήποτε 
κοινωνική 
ομάδα 
(τσιγγάνος, 
ανάπηρος, 
κτλ.) 
 

πλησίον 
αλλοεθνής και 
αλλόγλωσσος 
(οικονομικός 
πρόσφυγας, 
Βούλγαρος, 
Αλβανός, κτλ.) 
 

πλησίον 
ετερόδοξος και 
αλλόθρησκος 
(καθολικός, 
μουσουλμάνος, 
κτλ) 

πλησίον 
άνθρωπος 
οποιασδήποτε 
φυλής 
(μαύρης, 
κίτρινης, κτλ.) 

αγάπη 
αλληλεγγύη 
έλεος (συμπόνια) 
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Σταμάτης Πορτελάνος 
       Δρ. Θεολογίας 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
 
 

Π Ρ Ο Τ Α Σ Η   Δ Ι Δ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ 
(Διαθεματικότητας - Διαπολιτισμικότητας) 

ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: «Οι Χριστιανοί στον αγώνα της ζωής» 
 

Κεφάλαιο Α΄: "Οι αγώνες στη ζωή μας" 
Διδ. Ενότητα: "Αγώνας να μοιραζόμαστε τα αγαθά μας με τους άλλους" 

 
 
1. Διαθεματικότητα και Θρησκευτικό Μάθημα (Εισαγωγικό σχόλιο) 
 

            Ο σκοπός της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το Ν. 1566/85 
άρθρ. 1 παρ. 1, είναι να συμβάλλει στην ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των 
διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών με τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε 
ολοκληρωμένες προσωπικότητες. Αυτός ο σκοπός εξειδικεύεται με επί μέρους στόχους άλλων 
γνωστικών αντικειμένων και ενσωματώνεται στο σκοπό του μαθήματος των Θρησκευτικών που 
συνίσταται στην ηθική και πνευματική ανάπτυξη των παιδιών.  

            Στο πλαίσιο της λειτουργίας των νέων Προγραμμάτων Σπουδών για το μάθημα των 
Θρησκευτικών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση χρησιμοποιούμε ως πρόταση εφαρμοσμένης 
διαθεματικής διδακτικής  και διαπολιτισμικής αγωγής τη διδακτική ενότητα της Ε΄ Τάξης Δημοτικού: 
«Αγώνας να μοιραζόμαστε τα αγαθά μας με τους άλλους». Η σύνταξη του Διαθεματικού Ενιαίου 
Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και των επιμέρους Αναλυτικών Προγραμμάτων 
Σπουδών (Α.Π.Σ.) εισάγει ως καινοτομία στην εκπαίδευση τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης. 
Δηλαδή, δίνει στο μαθητή τη δυνατότητα να συγκροτήσει ένα ενιαίο σύνολο γνώσεων και δεξιοτήτων 
και να διαμορφώσει άποψη για θέματα των επιστημών που σχετίζονται μεταξύ τους, καθώς και 
ζητήματα της καθημερινής ζωής.   
            Η καινοτόμος αυτή προσπάθεια, που αναπροσαρμόζει τους στόχους και τις μεθόδους της 
διδασκαλίας, δομεί ταυτόχρονα το περιεχόμενο των διδασκόμενων αυτοτελών μαθημάτων στη βάση 
μιας ισόρροπης οριζόντιας και κάθετης κατανομής της διδασκόμενης ύλης. Είναι μια νέα πρόταση για 
την ανάπτυξη και δομή των γνωστικών αντικειμένων της εκπαίδευσης με σκοπό το κάθε μάθημα να 
συμβάλλει στην ολιστική προσέγγιση της γνώσης. Η δυναμική του εκπαιδευτικού συστήματος 
συναρτάται από τις δυνατότητες συνεχούς προσαρμογής του και αφορά την αμφίδρομη σχέση της 
εκπαίδευσης και της κοινωνικής πραγματικότητας.  
           Το μάθημα των Θρησκευτικών χρησιμοποιεί τις μεθόδους της Γενικής Διδακτικής και αξιοποιεί 
τις αρχές της, ωστόσο δημιουργεί ένα πλαίσιο ειδικής Διδακτικής με την ιδιαίτερη σκοποθεσία και 
στοχοθεσία του. Η επιτυχής διδακτική μεθοδολογία συμβάλλει ουσιαστικά στην επίτευξη των 
διδακτικών στόχων που τίθενται για κάθε γνωστικό αντικείμενο με μέσα και διαδικασίες που 
προάγουν, ταυτόχρονα, και τις απώτερες επιδιώξεις της σχολικής εκπαίδευσης. 
            Σ’ αυτή τη διδακτική ενότητα, του μαθήματος των Θρησκευτικών, διαφαίνεται ότι οι στόχοι της 
έχουν άμεση σχέση με τους στόχους της πρωτοβάθμιας αγωγής και εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα στη 
φιλοσοφία των Γενικών Αρχών του Δ.Ε.Π.Π.Σ αναγράφεται ότι: «Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα 
σφραγισθεί η σχέση του παιδιού με τον εκπαιδευτικό θεσμό, με τη γνώση και την παιδεία, με την 
άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων». (Φ.Ε.Κ., τ. Β΄, αρ. 303/13-3-03, σ. 3738) Ο κυρίαρχος στόχος 
στη βαθμίδα αυτή που είναι η οικοδόμηση βασικών εννοιών και αρχών σχετίζεται με το μάθημα των 
Θρησκευτικών με το οποίο αναπτύσσονται στο παιδί θετικές στάσεις για την επικοινωνία και τη 
συνεργασία με το συνάνθρωπο και για την υπευθυνότητα.  
             Πρέπει να σημειωθεί ότι το παρακάτω υλικό παραδίδεται εκτενές, πολυεπίπεδο και 
πολυπρισματικό στην ανάπτυξή του ώστε να εξατομικευτεί από τον διδάσκοντα, ανάλογα με το 
μαθητικό επίπεδο της τάξης που θα παρουσιαστεί, επιλέγοντας και το αντίστοιχο υλικό. 
  

 15



2. Περιγραφή της διδακτικής ενότητας: Αγώνας να μοιραζόμαστε τα αγαθά μας με τους άλλους 
 

Η Διδακτική Ενότητα προκειμένου να παρουσιαστεί, με βάση το νέο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο 
Προγραμμάτων Σπουδών και το βιβλίο Θρησκευτικών της Ε΄ Δημοτικού "Οι Χριστιανοί στον 
αγώνα της ζωής", έχει δύο κυρίαρχες υποενότητες ως κεντρικούς άξονες για την ανάπτυξή της:  
α) την παραβολή του άφρονα πλούσιου και  
β) την κοινοβιακή ζωή των πρώτων χριστιανών 

• Ο πρώτος άξονας, ως Θεωρία, που περιέχει τη διδασκαλία του Ιησού με την ευαγγελική περικοπή 
της παραβολής του άφρονα πλούσιου, δίνει τη δυνατότητα θεωρητικής θεολογικής και 
παιδαγωγικής προσέγγισης του θέματος.  

• Ο δεύτερος άξονας, ως Πράξη, περιλαμβάνει την εφαρμογή των λόγων του Ιησού στην καθημερινή 
ζωή, ως μετάγνωση και εμπειρία,  και προβάλλεται ως ιστορική εμπειρία στην πορεία της 
Εκκλησίας (πρωτοχριστιανικές κοινότητες). 
Και οι δύο άξονες, που οδηγούν στην ολοκλήρωση του ανθρώπου, αντιστοιχούν στο θεωρητικό και 
πρακτικό χαρακτήρα της χριστιανικής άσκησης που προσιδιάζει στους στόχους της εκπαίδευσης.  
♦ Θεολογικοί άξονες που μπορεί να χρησιμοποιηθούν είναι:  

- ο Δημιουργός και η δημιουργία  
- η Εκκλησία και η κοινωνία  
- ο Χριστός ως πρότυπο της αγάπης 
- η ευχαριστιακή σύναξη και η κατάργηση των διακρίσεων 

 
3. Στόχοι της διδακτικής ενότητας 
 
Οι μαθητές: 
• Να κατανοήσουν ότι ο κάθε άνθρωπος είναι εικόνα και παιδί του Θεού και επομένως όλοι, σαν 

ίσοι, έχουν τα ίδια δικαιώματα στη ζωή 
• Να πληροφορηθούν ότι όλη η κτίση είναι δημιούργημα του Θεού που δωρίθηκε σε όλους τους 

ανθρώπους 
• Να συνειδητοποιήσουν ότι ο αγώνας να μοιραζόμαστε τα αγαθά μας με τους άλλους έχει σχέση με 

την αγάπη 
• Να μάθουν ότι το ατομικό συμφέρον, η πλεονεξία και η κοινωνική αδικία προέρχονται από 

έλλειψη κοινού αγώνα για μεγάλες αλήθειες της ζωής 
• Να συνειδητοποιήσουν ότι η αδικία δημιουργεί κοινωνικές αναταραχές και διαταράσσει την 

κοινωνική ειρήνη.  
• Να γνωρίσουν χώρους που διασώζεται και σήμερα η συμμετοχή όλων στα αγαθά της ζωής χωρίς 

διακρίσεις 
• Να μάθουν τρόπους συμβολής στον αγώνα για ισότητα και δικαιοσύνη 
 
4. Στόχοι κατά κατηγορίες 
 
• Γνωστικός: Η δημιουργία προσφέρθηκε σαν δώρο αγάπης από το Θεό στον άνθρωπο. Οι άνθρωποι 

είναι ισότιμοι απέναντι στο Θεό, κοινό Δημιουργό. Ο Χριστός με την παραβολή του άφρονα 
πλουσίου καταδικάζει την απληστία και διδάσκει την ισότητα των ανθρώπων η οποία θεμελιώνεται 
στην πεποίθηση για την κοινή τους καταγωγή, φύση (ομοουσιότητα) και τον προορισμό. 

• Βιωματικός: Η προσωπική εμπειρία από τη σχέση του μαθητή με την οικογένεια, το Σχολείο, την 
Εκκλησία και την ευρύτερη κοινωνία για την αδικία και τις προσπάθειες που γίνονται για την 
καταπολέμηση της φτώχειας. 

• Πολιτισμικός: Παραδόσεις, ήθη και έθιμα που αναδεικνύουν την ισότητα μεταξύ των ανθρώπων 
(λογοτεχνία) 

• Διαπολιτισμικός: αποδοχή κοινών αξιών, προβολή τους από Διεθνείς Οργανισμούς και κοινές 
προσπάθειες όλων των λαών για την αντιμετώπιση της φτώχειας – Παγκόσμιες κινήσεις και 
συνδιασκέψεις κατά της φτώχειας και της πείνας 
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• Ιστορικός: Η ανάπτυξη και η οργάνωση των πρώτων χριστιανικών κοινοτήτων, φιλανθρωπικών 
Ιδρυμάτων, η σύγχρονη Ενοριακή δράση φιλόπτωχων ταμείων, καθώς και η λειτουργία της 
κοινωνικής πρόνοιας σε επίπεδο τοπικών κοινοτήτων. Η αντιμετώπιση της φτώχειας από Διεθνείς 
Οργανισμούς (UNICEF) . 

• Ψυχοκινητικός: ερεθίσματα και οργανωμένες δραστηριότητες ευαισθητοποίησης των μαθητών για 
συμμετοχή τους σε εκδηλώσεις αλληλεγγύης και αγάπης σε πάσχοντες συνανθρώπους ή ευπαθείς 
ομάδες. 

 
5. Προηγούμενη γνώση των μαθητών - σχετικές αναφορές 
 
• Τάξη Γ΄, Κεφ. Β΄, Διδακτική Ενότητα (Δ.Ε.): «Όλα τα παιδιά του κόσμου είναι αδέλφια», με 

αναφορές στην Κυριακή προσευχή (που αρχίζει με τη φράση «Πάτερ ημών»), στις ομοιότητες των 
ανθρώπων, στην ορθόδοξη ιεραποστολή καθώς και στην παγκόσμια αποστολή διαφόρων διεθνών 
οργανισμών για την αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων (πείνα, αρρώστιες κ.ά.) 

• Τάξη Γ΄, Κεφ. Γ΄, (Δ.Ε.): «Ο άνθρωπος συνεργάτης του Θεού», με αναφορές στην δημιουργία του 
ανθρώπου και του παραδείσου, στην σχέση του ανθρώπου με τη δημιουργία κ.ά. 

• Τάξη Γ΄, Κεφ. Γ΄, (Δ.Ε.): «Οι σχέσεις μας με τους άλλους και με τον Θεό», με αναφορές στις Δέκα 
Εντολές που καταγράφουν τις σχέσεις του ανθρώπου με το Θεό και με τον πλησίον.  

• Τάξη Γ΄, Κεφ. ΣΤ΄, (Δ.Ε): «Ο καλός Σαμαρείτης», με αναφορά και ερμηνεία στον όρο «πλησίον» 
• Τάξη Δ΄, Κεφ. Γ΄, (Δ.Ε.): «Οι πρώτες χριστιανικές κοινότητες αγάπης», με αναφορές στον τρόπο 

ζωής των πρώτων χριστιανών.  
• Τάξη Ε΄, Κεφ. Α΄, (Δ.Ε.): «Αγώνας με τη δύναμη της αγάπης», με αναφορές στο βασικό στοιχείο 

και σκοπό της άσκησης που είναι η αγάπη και προς τον εχθρό.  
 

6. Θεμελιώδεις έννοιες στην διδακτική ενότητα 
  
Ισότητα, ανισότητα, δικαιοσύνη, άτομο – κοινωνία - κοινότητα, οργάνωση, συλλογικότητα, παράδοση, 
πολιτισμός, διακρίσεις, αντιθέσεις 
 
7. Μεθοδολογία 
 

Οι μέθοδοι που μπορεί να χρησιμοποιηθούν είναι δύο: 
Α) Η παραγωγική που προσιδιάζει στο περιεχόμενο αυτής της ενότητας εξατομικεύοντάς την στα 
παιδιά αυτής της ηλικίας. Από τις καθολικές αλήθειες – έννοιες - Θεός και δημιουργία μπορούμε 
να φθάσουμε στην επιμέρους θεματική ακολουθία που αναφέρεται στις κοινωνικές αξίες και 
αρετές της αγάπης, της ισότητας, της δικαιοσύνης και στον αγώνα για την απόκτησή τους. 
 Β) Η ερμηνευτική: με την ανάγνωση του κειμένου της παραβολής του άφρονα πλούσιου και την 
επισήμανση των κυρίαρχων εννοιών και στοιχείων με βάση τη σκοποθεσία και στοχοθεσία, όπως 
έχουν παραπάνω προσδιοριστεί. 
♦ Μπορούμε να ακολουθήσουμε την τριμερή πορεία διδασκαλίας εφαρμόζοντας με την 

παραγωγική ή την ερμηνευτική μέθοδο τη δομική παρουσίαση του γνωστικού αντικειμένου. 
 
8. Σχέδιο Μαθήματος 

 
Α. Εισαγωγή – αφόρμηση 
• Στόχοι της διδακτικής ενότητας 
• Σύνδεση με τα προηγούμενα - Προπαρασκευή -  
• Αφόρμηση: από στατιστικές ή από πληροφορίες για τη φτώχεια ή με αναφορά στην 

κοινοκτημοσύνη των πρώτων χριστιανικών κοινοτήτων  
Β. Επεξεργασία - Προσφορά 
• Ανάγνωση, από μετάφραση, της παραβολής του άφρονα πλουσίου  
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• Θεολογικές προϋποθέσεις για την ισότητα των ανθρώπων από την ανθρωπολογία και τη 
Χριστολογία (ο άνθρωπος εικόνα του Θεού, ο Χριστός σαρκώθηκε για τον κάθε άνθρωπο χωρίς 
διακρίσεις) 

• Ο άνθρωπος και η σχέση του με τον Θεό, το συνάνθρωπο και τη Δημιουργία 
• Ταύτιση ευτυχίας με πλούτο 
• Η κοινοκτημοσύνη: αληθινή έκφραση της πίστης και της αγάπης 
• Ανάλυση των εννοιών «πλούσιος» και «πτωχός» και οι προεκτάσεις τους. Ο χαρακτηρισμός 

«άφρων» και η ερμηνεία του 
• Διάκριση κτήσης και διαχείρισης 
• Οι αιτίες που προκαλούν τις κοινωνικές ανισότητες και αντιθέσεις  
• Ο χαρακτήρας του αγώνα των χριστιανών 
• Ο Χριστός ως πρότυπο αγάπης  
• Οι καρποί του αγώνα (αγάπη, δικαιοσύνη, ισότητα) 
• Μορφές συμμετοχής στα κοινά αγαθά. Εμπειρίες από την ιστορία και το σύγχρονο κόσμο. 
Γ. Εφαρμογή – Συμπεράσματα - Αξιολόγηση 
• Δυνατότητες εμπέδωσης  θεμάτων της "επεξεργασίας" στην καθημερινή ζωή.  
• Επίδειξη σχετικών εικόνων ή στοιχείων που αναφέρονται στο στάδιο της Επεξεργασίας.  
• Διαθεματικές δραστηριότητες για τον αγώνα και την άσκηση με ίσους όρους (ισονομία).  
• Δραστηριότητες (έρευνα από δημοσιεύματα, περιοδικά) για την πρόσληψη και αφομοίωση του 

αγώνα - προσωπικού και συλλογικού - για την αγάπη, την ισότητα, τη δικαιοσύνη σε αντίθεση με 
τον ατομισμό, την ανισότητα και την πλεονεξία. Η υποκρισία των χριστιανών. 

• Βιωματική προσέγγιση της διδακτικής ενότητας με επισκέψεις μαθητών σε ενοριακές 
δραστηριότητες ή συμμετοχή σε φιλανθρωπικές πράξεις.  

• Ερωτηματολόγιο – εργασίες 
 
9. Δομική παρουσίαση  
9.1 Εισαγωγή – αφόρμηση 
 
Εναλλακτικές προτάσεις αφόρμησης: 
• Αφορμή από απόσπασμα εφημερίδας ή περιοδικού για τη φτώχεια και τα παιδιά του "τρίτου 
κόσμου" που πεθαίνουν κατά χιλιάδες από πείνα. 
• Ο Θεός δημιούργησε την κτίση και τον άνθρωπο από αγάπη. Όλοι άνθρωποι είναι ίσοι σαν 
δημιουργήματά του (κατ' εικόνα), αφού πλάστηκαν από τον ίδιο Δημιουργό με το ίδιο υλικό και έχουν 
κοινή καταγωγή και τον ίδιο προορισμό.  
• Η αγάπη έκανε τους πρώτους χριστιανούς να έχουν όλα κοινά (κοινοκτημοσύνη) και να χαίρονται 
όλοι.  Για τον άφρονα πλούσιο δεν υπήρχαν φτωχοί και ορφανά, ασθενείς, ανήμποροι, γέροντες με 
ανέχεια και εγκαταλειμμένοι συνάνθρωποι. Ζούσε μόνο για τον εαυτό του και στήριζε την πρόοδο και 
την ευτυχία του στην αφθονία των υλικών αγαθών.  
9.2 Επεξεργασία 
Α. Θεματική υποενοτήτων 
 
• Προϋποθέσεις ισότητας: 
-    Ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο και τον κόσμο από αγάπη  
- Εφόσον πλαστήκαμε από τον ίδιο Θεό και με τα ίδια πρωταρχικά χαρίσματα (σώμα, λογική, 

ελευθερία, συνείδηση και θεϊκή πνοή) είμαστε όλοι αδέλφια, απόγονοι ενός Πατέρα. 
-  Όλα τα αγαθά του κόσμου, οι καρποί της γης έχουν αποδέκτες όλους τους ανθρώπους, όπως 

ακριβώς το φως και ο αέρας που αναπνέουμε. 
- Διάκριση κτήσης και διαχείρισης.  
- Ότι ο Χριστός ήλθε στον κόσμο και θυσιάστηκε από αγάπη για όλους τους ανθρώπους δυναμώνει 

την πίστη στην ισότητα μεταξύ μας.  
- Η Δημιουργία προσφέρεται σε όλους χωρίς καμιά διάκριση εθνικότητας, φυλής ή χρώματος. 
• Ατομισμός και πλεονεξία αίτια της ανισότητας: 
- Η ιδιοκτησία είναι φαινόμενο που δημιουργήθηκε από τον ατομισμό και την πλεονεξία.  
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- Είναι αδικία όταν περισσεύουν τα αγαθά του πλούσιου, που πολλές φορές πετάει, ενώ ο 
πεινασμένος κινδυνεύει να αρρωστήσει ή να πεθάνει από την πείνα. 

- Ο υπερκαταναλωτισμός, η απληστία: τα περιττά υλικά αγαθά που πετάγονται από κάθε σπίτι, 
επειδή μούχλιασαν ενώ θα μπορούσαν να καλύψουν ανάγκες των πτωχών. 

- Η συμμετοχή μας στη διαδικασία της οργανωμένης ανακύκλωσης από Δήμους ή από άλλους 
φορείς  

• Ο χαρακτηρισμός του άφρονα πλουσίου: 
- Ο άφρων είναι ο άμυαλος, ο ανόητος γιατί σκέπτεται μόνο τον εαυτό του, δεν συναισθάνεται ότι 

είναι μέλος της κοινωνίας, δεν πιστεύει ότι όλοι οι άνθρωποι είναι παιδιά του Θεού. Γι’ αυτό 
γκρεμίζει τις αποθήκες του, χωρίς να γκρεμίζει την αδικία.  

- Ο άφρων πλούσιος της παραβολής ήταν απαίδευτος, ήταν ένας πλεονέκτης, αχόρταγος. Διαρκώς 
ζητούσε να κατέχει όσο το δυνατόν πιο πολλά. Δεν του αρκούσαν όσα είχε. Λησμονούσε ότι δεν θα 
έπαιρνε κάτι απ’ αυτά όταν θα έφευγε από τη ζωή. 

       Ο πλεονέκτης δεν φοβάται το χρόνο, δεν ορίζει όρια, δεν καταλαβαίνει τι πρόκειται να του συμβεί, 
αλλά μιμείται την καταστροφική ορμή της φωτιάς. Μοιάζει με τους ποταμούς που όταν αυξάνεται η 
ορμή τους με βία παρασύρουν ό,τι βρίσκουν μπροστά τους. (Μ. Βασιλείου, Προς τους πλουτούντας, 
P.G. 31, 292B) Δηλαδή, η πλεονεξία καταστρέφει ό,τι ωραίο μπορεί να έχει ο άνθρωπος μέσα του 
(αγάπη, ειρήνη, αλληλεγγύη). 
-     Αφροσύνη είναι όταν μετατρέπεται ο πλούτος σε όπλα αντί σε ψωμί ή όταν δεν μετατρέπεται σε 
σχολεία ή σε νοσοκομεία.  
- Η αγωνία και το άγχος για τη συντήρηση του πλούτου και την αύξησή του δεν άφηναν στον 

πλούσιο διάθεση και χρόνο για να κοιτάξει και το συνάνθρωπό του που είχε ανάγκη. 
- Ένας άφρων πλούσιος δεν υπολογίζει ότι με τη συμπεριφορά του και την αυθαιρεσία του 

μπορεί να καταστρέψει το περιβάλλον που είναι κοινό αγαθό.  
- Ένας άφρων πλούσιος μπορεί να είναι σκληρός και εκμεταλλευτής στο προσωπικό που 

εργάζεται για λογαριασμό του, εφόσον μοναδικός σκοπός είναι η αύξηση των κερδών του. 
• Ο χαρακτήρας του αγώνα: 
- Ο αγώνας του ανθρώπου έχει σκοπό να κάνει έργα αγάπης για τον πλησίον, που είναι αδελφός του. 
- Ο αγώνας εναντίον της υπερηφάνειας και του ατομισμού καλλιεργεί την αλληλεγγύη και την 

ελεημοσύνη. Για να είναι ειλικρινής η ελεημοσύνη δεν πρέπει να είναι ευκαιριακή και να 
συνοδεύεται από σκοπιμότητα. Ο άγιος Γρηγόριος Νύσσης σημειώνει: Ποιο το όφελος αν 
δημιουργείς πολλούς φτωχούς με την εκμετάλλευση και κατόπιν ανακουφίζεις έναν με την 
ελεημοσύνη;» (P.G. 46, 445 AB). 

- Πολιτισμός είναι να αγωνίζεται κάθε άνθρωπος ώστε όλοι σε μια κοινωνία να απολαμβάνουν τα 
αγαθά της ζωής. Να σημειωθεί ότι ο αγώνας και ο σκοπός των μαθητών στο σχολείο είναι κοινός.  

- Συνηθίζουμε να συμμετέχουμε ισότιμα στον αγώνα της ζωής όταν μετέχουμε σε κοινές 
προσπάθειες της τοπικής κοινωνίας για το περιβάλλον, για την προαγωγή της τέχνης και του 
πολιτισμού, για συμπαράσταση σε πάσχοντες συνανθρώπους μας, σε καταστροφές που συμβαίνουν 
σε άλλους λαούς κ.ά.  

• Ο αγώνας καταλήγει σε επιτυχία: 
- Με τις αρετές της αγάπης, της ελεημοσύνης, της δικαιοσύνης, της ελπίδας, ιδανικά και αξίες που 

διδάσκει το ευαγγέλιο, ο χριστιανός κάνει «τη ζωή πιο ανθρώπινη». Όταν ο άνθρωπος αγαπά, όπως 
αγαπούσε και ο Χριστός, τότε ελεύθερα μοιράζεται τα αγαθά της ζωής με τους άλλους, χωρίς 
διακρίσεις και η χαρά γίνεται κοινή. Δεν έχει σημασία πόσα υλικά αγαθά κατέχει κάποιος αλλά το 
τι συναισθήματα και προθέσεις έχει για το συνάνθρωπό του. 

- Με εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού και με ελπίδα για ένα κόσμο καλύτερο. 
- Με ενεργό συμμετοχή σε προσπάθειες και εκδηλώσεις φιλανθρωπίας και αλληλεγγύης. 
- Δίνει δύναμη στον αγώνα η συμμετοχή στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, όπου οι άνθρωποι 

που μεταλαμβάνουν από το ίδιο Σώμα και Αίμα του Χριστού γίνονται ισότιμα μέλη της Εκκλησίας. 
      Παραδείγματα στην ιστορία υπάρχουν πολλά. Ο Μ. Βασίλειος ανήγειρε μεγάλα συγκροτήματα για 
να φιλοξενήσει ανθρώπους φτωχούς, ανήμπορους και αρρώστους. Ο Ραούλ Φολερώ, πλούσιος 
Γαλλικής καταγωγής, ήταν ο ευεργέτης των λεπρών όλου του κόσμου. Διέθεσε όλη του την περιουσία 
για να βοηθήσει στη θεραπεία τους. Έχει μείνει η ποιητική του φράση: «αληθινή χαρά γεύεται ο 
άνθρωπος όταν δίνει στο συνάνθρωπο και όχι όταν παίρνει». 
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• Μορφές συμμετοχής στα κοινά αγαθά: 
Η οικογένεια, συσσίτια ενοριών, τα Μοναστήρια, τοπικές εορταστικές εκδηλώσεις, τοπικά έθιμα που 
απαιτούν συμμετοχή, είναι μορφές κοινού αγώνα για συλλογικότητα, συμμετοχή στα κοινά αγαθά. 
Το σχολείο αποτελεί μια συλλογική μονάδα με ίσες ευκαιρίες για συμμετοχή σε δραστηριότητες και 
κοινό αγώνα για απόκτηση γνώσης και παιδείας.  
 
Β. Προεκτάσεις – Διασυνδέσεις (Διαθεματικότητα - Διαπολιτισμικότητα) 
 
• Η «προέκταση των ναών»: Οι ναοί μετά τους διωγμούς των χριστιανών στους πρώτους αιώνες 

μ.Χ. άρχισαν να εξελίσσονται σε σπουδαία κέντρα, όχι μόνο θρησκευτικής λατρείας, αλλά και σε 
κέντρα κοινωνικής δραστηριότητας. Η Εκκλησία, όπως μας πληροφορεί ο ιστορικός Ευσέβιος για 
να πραγματοποιήσει τους σκοπούς της ανήγειρε και οργάνωσε πλησίον των ναών οικοδομήματα 
που χρησιμοποιούσε για εγκατάσταση επιτελείων πνευματικής και φιλανθρωπικής δράσης. 

• Τα αγαθά και το «παγκόσμιο χωριό»: Σήμερα με την εξέλιξη των μέσων μεταφοράς όλοι 
βρισκόμαστε σ’ ένα παγκόσμιο χωριό που διακινούνται όλα τα αγαθά απ’ όλα τα μέρη του 
κόσμου. Και επειδή είμαστε από το ίδιο υλικό και όλα είναι για όλους, γι’ αυτό υπάρχει η 
δυνατότητα με το διεθνές εμπόριο και τις διεθνείς συναλλαγές όλοι να μετέχουν των αγαθών 
της ζωής. Τα φάρμακα απευθύνονται σε όλους τους ανθρώπους που έχουν την ίδια πάθηση. 
Τα κύρια αγαθά της γης, όπως νερό, ψωμί, λάδι, κρασί κ.ά. διακινούνται προς κάθε 
κατεύθυνση και κάθε άνθρωπο, χωρίς διάκριση. Πόσοι άνθρωποι αδιαφορώντας για την 
εθνική και θρησκευτική ταυτότητα του εξειδικευμένου ιατρού προστρέχουν και 
παραδίδονται χωρίς ιδεολογικές ή άλλες προϋποθέσεις στα χέρια του για θεραπεία; 

• Συμπεριφορές ισότητας: Είμαστε ίσοι, όμοιοι, απέναντι στην ανάγκη για επιβίωση και τον πόθο 
για ευτυχία. Ο Αριστοτέλης σημείωνε ότι ο σκοπός του ανθρώπου είναι η κοινωνική ευδαιμονία 
(ευτυχία). Οι σεισμοί που συνέβησαν στην Τουρκία και η δεινή κατάσταση που βρέθηκαν οι 
σεισμόπληκτοι δεν εμπόδισαν την Ελλάδα, με διαφορετική κουλτούρα και Θρησκεία, να 
συμπαρασταθεί ενεργά και να στείλει υλική βοήθεια. 

• Η προέκταση των εννοιών «πλούσιος» και «πτωχός»: Εκτός από την φτώχεια, ως στέρηση των 
υλικών αγαθών, υπάρχει και η άλλη φτώχεια. Η φτώχεια ως έλλειψη της ενάρετης ζωής, της 
καλοσύνης, της δικαιοσύνης, της φιλανθρωπίας, της πίστης στο Θεό, της ελπίδας. Ο δυστυχής, ο 
φτωχός, ο άρρωστος δεν χρειάζεται να έχουν επώνυμο ή άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
(εθνικότητα, Θρησκεία, καταγωγή κ.ά) για να δεχθούν τη φροντίδα και την αγάπη του άλλου, είναι 
άνθρωποι, πλάσματα του Θεού. Ο Αρχιεπίσκοπος της Αλβανίας Αναστάσιος, στη χώρα αυτή που 
είναι θρησκευτικός ηγέτης, βοηθά κάθε άνθρωπο ανεξάρτητα ποια πίστη έχει και ποια είναι η 
εθνικότητά του. 

 
Γ. Οριζόντια διασύνδεση της διδακτικής ενότητας μέσω διαθεματικών εννοιών και προσεγγίσεων 
από άλλα μαθήματα  
 

Οι παρακάτω εννοιολογικές αναφορές των αντίστοιχων 
μαθημάτων της Ε΄ Δημοτικού, που συνδέονται με τις 
σημαντικότερες έννοιες της παραπάνω διδακτικής 
ενότητας των Θρησκευτικών, λήφθηκαν είτε από τους 
στόχους είτε από τις θεματικές ενότητες των διδακτικών 
ενοτήτων άλλων μαθημάτων. 
Κοινωνική και πολιτική αγωγή: Η αξία του ανθρώπινου προσώπου σε όλες τις κοινωνίες. «Η σημασία 
για το άτομο και την κοινωνία της οργάνωσης σε κοινότητες, μέσα από στοιχεία αγωγής του 
καταναλωτή, αγωγής με πολιτικό περιεχόμενο και διαπολιτισμικής αγωγής».  
Εικαστικά: «Θέματα από γιορτές, εμπειρίες, ιδέες ιδανικά» 
Ελληνική Γλώσσα: «Αναγνωρίζει και ερμηνεύει διαθέσεις, προθέσεις, συναισθήματα κ.τ.ό…». 
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Λογοτεχνία: προβάλλονται εναλλακτικές ή συμπληρωματικές ερμηνείες λέξεων, φράσεων και γίνεται 
προσέγγιση του μεταφορικού λόγου, όπως «της φτώχειας το ένδυμα», «χρεωμένος», «στερημένος», 
«του’ πα τον πόνο μου».  
Αγωγή Υγείας: «Ο καθένας είναι μοναδικός ως προσωπικότητα αλλά και όμοιος με τους άλλους ως 
μέλος μιας ομάδας (π.χ. οικογένεια, ομάδα συνομηλίκων, σχολική τάξη)" 

Ερευνώ το φυσικό κόσμο: Η συνείδηση της 
φθαρτότητας: Μεταβολές από την καθημερινή ζωή και 
σύνδεσή τους με τα χημικά φαινόμενα (σάπισμα τροφών 
κ.α.) 
Φυσική Αγωγή: «Καλλιέργεια πνεύματος ομαδικότητας, συνεργασίας και επικοινωνίας», «Ανάπτυξη 
αρετών όπως: τιμιότητα, δικαιοσύνη…"  
Γεωγραφία: Για την ανθρώπινη ευθύνη απέναντι στον κόσμο που δημιούργησε ο Θεός: «Σύνδεση 
φυσικών καταστροφών με φυσικά και ανθρωπογενή αίτια». Αλόγιστη χρήση της δημιουργίας από τις 
πλούσιες χώρες. 
 
9.3 Εφαρμογή - Συμπεράσματα - Αξιολόγηση 
Α. Σύνθεση γνώσης και εμπειρίας 
 
• Το άνοιγμα του σχολείου στη ζωή και στην κοινωνία μέσα από τη θεματική ενότητα. Η έμπρακτη 

εκδήλωση αγάπης των μαθητών του σχολείου σε περιστάσεις ανάγκης. 
• Η καταγραφή των «ανθρωπίνων δικαιωμάτων» και εμπέδωση της έννοιας «ισότητα» στο ευρύτερο 

περιβάλλον. 
• Η συμμετοχή των αθλητών στους Ολυμπιακούς Αγώνες γίνεται με τις ίδιες συνθήκες για όλους και 

με αποδοχή κοινών κανόνων. 
• Η καλλιέργεια της ευαισθησίας των μαθητών και συμμετοχή τους απέναντι σε καταστάσεις 

φτώχειας και δυστυχίας (π.χ. οικονομική συνδρομή ή συμμετοχή σε φιλανθρωπική εκδήλωση για 
τα παιδιά του τρίτου κόσμου που πεθαίνουν από την πείνα). 

• Η ανάδειξη της συνεργασίας των ανθρώπων με σκοπό ένα κοινό καλό και η ανεύρεση προτύπων 
αγάπης και αλληλεγγύης. 

 
 
Β. Συμπεράσματα 
 
• Ο αγώνας για συνειδητοποίηση της αξίας ότι όλοι είναι παιδιά του Θεού χωρίς διακρίσεις. Αυτό 

σημαίνει ότι: 
α) κάθε άνθρωπος ανεξάρτητα από την εθνικότητα, την καταγωγή έχει τα ίδια δικαιώματα στη ζωή και 
στην κοινωνία  
β) όλη η κτίση είναι δημιούργημα του Θεού και όχι ιδιοκτησία ανθρώπινη.  
• Η αγάπη είναι μια αρετή που ο ίδιος ο Χριστός πρότεινε στους ανθρώπους με το παράδειγμά του 

και τη σταύρωσή του. 
• Οποιοσδήποτε χώρος και σε οποιοδήποτε χρόνο ο άνθρωπος μπορεί να αγωνίζεται για απόκτηση 

κοινωνικής συνείδησης. Η οικογένεια, το σχολείο, η ενορία, κάθε χώρος συνάντησης των 
ανθρώπων είναι και χώρος άσκησης των αρετών  

• Είναι κοινές υποχρεώσεις των πολιτών για τη συμμετοχή τους σε μια κοινωνία με κοινή νομοθεσία. 
Όλοι απέναντι στο νόμο είναι ίσοι (ισονομία). 

• Η ευθύνη για την ανισότητα που επικρατεί στον κόσμο είναι συλλογική. Η απληστία η δική μας 
γίνεται αιτία της φτώχειας του άλλου. 

• Η ανθρώπινη ιστορία και η Εκκλησία στην πορεία της έχουν να επιδείξουν αγωνιστικά πρότυπα 
αγάπης και θυσίας για το συνάνθρωπο.  

• Η ευθύνη της κοινωνίας και η στάση της Εκκλησίας στην καταπολέμηση της ανισότητας.  
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Γ. Σύνδεση της Διδακτικής Ενότητας με το Λογισμικό των Θρησκευτικών Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων 
Δημοτικού 
 
• Στο Λογισμικό της Ε΄ και ΣΤ΄  τάξεων Δημοτικού υπάρχουν δύο ενότητες όπου υπάρχει βιωματική 

προσέγγιση του μαθήματος με τις εξής ενότητες: 
α)   "Ο αγώνας για την αλλαγή του εαυτού μας".  Πρόκειται για τον καθημερινό αγώνα για να 
αγαπήσουμε τον διπλανό μας, όπως αγαπάμε τους γονείς και τα αδέλφια μας. 
β)   "Ζώντας μαζί την αλήθεια" με ειδική υποενότητα "Η ενορία μας - Η ενορία σου". Σ' αυτήν γίνεται 
ξενάγηση για τον τρόπο λειτουργίας της Ενορίας, αρχίζοντας από το μυστήριο της Θ. Ευχαριστίας. Με 
εικονιστικό υλικό προβάλλονται οι συναντήσεις μετά τη Θεία Λειτουργία, οι νεανικές συντροφιές, το 
φιλανθρωπικό έργο, τα πανηγύρια και οι γιορτές που αποτελούν γεγονότα αδελφικής σύναξης. 
 
• Παρατίθεται σχηματικός πίνακας από το Λογισμικό ( Θρησκευτικών Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού) της 

Ενότητας: "Ζώντας μαζί την Αλήθεια" 
 

"Ζώντας μαζί την Αλήθεια" 
 
 
 

Η Ενορία 

 

 

• Γινόμαστε Όλοι Ένα 

• Η Κυριακάτικη Θεία Λειτουργία: Καρδιά της Ενοριακής μας Ζωής 

• Οι συναντήσεις μετά την Κυριακάτικη Θεία Λειτουργία 

• Οι Νεανικές Συντροφιές και η Ψυχαγωγία 

• Το Φιλανθρωπικό Έργο των Ενοριών και η Συμμετοχή μας 

• Πανηγύρια, Γιορτές και  Κατασκηνώσεις των Ενοριών  

• Ο Κόσμος Όλος μια Ενορία  

• Ασκήσεις - Δραστηριότητες 

• Πηγές Ευχαριστίες - Βιβλιογραφία 

 
Δ. Σύνδεση με το Λογισμικό της Γ΄-Δ΄ τάξης Δημοτικού. 
 
Χρησιμοποιώντας το Λογισμικό της Γ΄-Δ΄ τάξης του Δημοτικού μπορούμε με τη διαγνωστική μέθοδο 
να βοηθήσουμε στη σύνδεση με το Λογισμικό της Ε΄ - ΣΤ΄ τάξης. Συγκεκριμένα στο Λογισμικό της Γ΄- 
Δ΄ τάξης συγγενείς προς το θέμα ενότητες είναι η "Κοινότητα της Εκκλησίας"  και η "Ιεραποστολή" οι 
οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη της διαπολιτισμικής διάστασης του 
Χριστιανισμού. "Η χριστιανική αγάπη ενώνει όλους τους ανθρώπους ανεξάρτητα από το χρώμα και τη 
φυλή στην οποία ανήκουν. Κάποιοι άνθρωποι προσφέρουν με αυτοθυσία ακόμη και τον ίδιο τους τον 
εαυτό στους συνανθρώπους τους που αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες και δοκιμασίες". 

 
Ε. Διαθεματικές - διαπολιτισμικές δραστηριότητες – Ασκήσεις – Αξιολόγηση μαθητών 

 
• Συγκέντρωση στοιχείων για τα ενοριακά συσσίτια ή άλλη εκκλησιαστική δράση κατά της φτώχειας 
• Συγκέντρωση εικαστικού υλικού από κοινοβιακά Μοναστήρια  
• Συγκέντρωση υλικού (φωτογραφικού κ.ά.) για τις αντιθέσεις και τις κοινωνικές ανισότητες 
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• Συνέντευξη από τον εφημέριο της ενορίας  για ζητήματα χριστιανικής αλληλεγγύης 
• Ο αγώνας κατά της απληστίας και πλεονεξίας συνδέεται με τη συνειδητοποίηση ότι με τις αρετές 

γινόμαστε αληθινά μέλη της κοινωνίας.  
• Επισημάνσεις για τον αγώνα του σημερινού ανθρώπου εναντίον της φτώχειας και της 

εκμετάλλευσης  
• Συνειδητοποίηση της αξιοποίησης των περιττών πραγμάτων με την ανακύκλωση (Αναζήτηση 

τρόπου συμμετοχής του Σχολείου σε πρόγραμμα ανακύκλωσης διάφορων υλικών) 
• Συγκέντρωση υλικού από αγώνες λαών για τις πανανθρώπινες αξίες και τα ιδανικά της ισότητας, 

της ελευθερίας, της δικαιοσύνης (διαπολιτισμική προσέγγιση) 
• Συγκέντρωση υλικού για διεθνείς Οργανισμούς ή φιλανθρωπικά και κοινωφελή Ιδρύματα που 

φροντίζουν τους άστεγους και τους φτωχούς 
• Αναζήτηση στοιχείων για τους κοινούς κανόνες που ισχύουν για τον αθλητισμό ώστε να 

συνειδητοποιηθεί η έννοια της ισότητας 
 
ΣΤ. ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
1. Επιλογή σχετικού θέματος  με τη Διδακτική Ενότητα: "Η φτώχεια στο σημερινό κόσμο" 
2. Καθορισμός των στόχων του σχεδίου εργασίας (Αίτια της φτώχειας, των διακρίσεων, 

προβληματισμός, ευθύνες, πανανθρώπινες αξίες, τρόποι συμμετοχής όλων στα αγαθά της ζωής) 
3. Χωρισμός σε ομάδες και ανάληψη εργασιών από κάθε ομάδα: (Ανάληψη έρευνας μιας περιοχής 

που υπάρχει φτώχεια)  
4. Συλλογή στοιχείων / επιλογή των καταλλήλων στοιχείων (Ο βαθμός της φτώχειας, τα αίτια της 

φτώχειας, η εκμετάλλευση, η επίδρασή της σε άλλους τομείς πολιτισμού (παιδεία, συνθήκες 
διαβίωσης κ.ά.), η συμβολή για την αντιμετώπισή της από φορείς ή Διεθνείς Οργανισμούς) 

5. Ταξινόμηση του υλικού και δημιουργία πρωτότυπου υλικού από τους μαθητές των αντίστοιχων 
ομάδων 

6. Παρουσίαση της εργασίας στους μαθητές και στη σχολική κοινότητα 
Αξιολόγηση:  
• Ο εκπαιδευτικός ελέγχει εάν οι στόχοι της Διδακτικής Ενότητας επιτεύχθηκαν με ελεύθερη 

συζήτηση και ερωτηματολόγιο. 
• Ο εκπαιδευτικός αξιολογεί την ικανότητα του μαθητή να αντιστοιχεί τις έννοιες πλούσιος - 

εύπορος, άπορος - φτωχός στη σύγχρονη πραγματικότητα και βοηθά στη  συνειδητοποίηση της 
ευθύνης του ανθρώπου για τις διακρίσεις αυτές. 

• Ο εκπαιδευτικός ελέγχει εάν κατανοήθηκε η διδασκαλία της Εκκλησίας για τον πλούτο και τα 
αγαθά της γης.  

• Να εντοπιστούν από τους μαθητές οι αξίες που προβάλλει η ζωή της Εκκλησίας και οι εμπειρίες 
της για τη διαχείριση του πλούτου και των αγαθών.  

• Βιωματική προσέγγιση για πράξεις αλτρουισμού και αλληλεγγύης  
 
Ασκήσεις από Λογισμικό: 
• Η γνώση του Φιλανθρωπικού έργου των Ενοριών και η συμμετοχή μας 
• Προτείνεται στους μαθητές να επισκεφθούν μέσω του διαδικτύου Μητροπόλεις και ενορίες απ' όλη 

την Ελλάδα και να πληροφορηθούν τους τομείς του κοινωνικού τους έργου 
• Η εμπειρία από το πνευματικό, μορφωτικό, πολιτιστικό και κοινωνικό έργο μιας ενορίας 
 
10. Παράλληλα κείμενα -  Παραθέματα 
 
• «…Εσείς να επιτρέπετε στον πλούτο να διασχίζει από διάφορους δρόμους τα σπίτια των πτωχών. 

Τα πηγάδια όταν αντλούνται, δίνουν πιο άφθονο νερό, όταν όμως εγκαταλείπονται σαπίζουν και 
στειρεύουν. Έτσι και ο πλούτος όταν στέκεται είναι άχρηστος, όταν όμως κινείται και μεταδίδεται, 
γίνεται και κοινωφελής και καρποφόρος. Ώ πόσο μεγάλος είναι ο έπαινος που προέρχεται από 
αυτούς που ευεργετούνται! ….Αυτό που αύριο σαπίζει, δώσε το σήμερα σ’ αυτόν που το έχει 
ανάγκη…Ποια είναι τα δικά σου; Από πού τα έλαβες, τα έφερες στη ζωή; Όπως όταν κάποιος, 
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αφού πιάσει στο θέατρο θέση, εμποδίζει έπειτα όσους μπαίνουν μετά απ’ αυτόν. Δηλαδή, νομίζει 
δικό του αυτό που είναι κοινό για όλους, τέτοιοι είναι και οι πλούσιοι…» (Μ. Βασιλείου, Εις το 
«καθελώ μου τας αποθήκας»,  P.G. 31, 272A, 276Β, Πρβλ. Ε.Π.Ε. 6, σ. 338, 344)  

• «Ήταν κάποιος από τους αγίους, που τον έλεγαν Φιλάγριο και έμενε στην έρημο των Ιεροσολύμων. 
Εργαζόταν με κόπο για να έχει το ψωμί του. Και καθώς στεκόταν στην αγορά, πουλώντας το 
εργόχειρό του, πέφτει από κάποιον ένα πουγγί με χίλια νομίσματα. Το βρήκε ο άγιος γέροντας και 
έμεινε εκεί, λέγοντας: «Αυτός που το έχασε, θα έλθει οπωσδήποτε». Και να εκείνος έρχεται 
κλαίγοντας. Και παίρνοντάς τον παράμερα ο γέρων, του το δίνει. Αλλά εκείνος τον κρατούσε, 
θέλοντας να του δώσει ένα μέρος από το ποσό. Ο γέροντας όμως δεν ήθελε. Τότε, άρχισε να 
φωνάζει: «Ελάτε να δείτε πως συμπεριφέρθηκε ένας άνθρωπος του Θεού». Αλλά ο γέροντας έφυγε 
κρυφά και βγήκε από την πόλη, για να μη δοξασθεί». (Είπε Γέρων, εκδ. Αστήρ, Αθήνα 1988, σ. 
274-275) 

• «…Της φτώχειας το ένδυμα κοσμούσε πάντοτε το τίμιο πρόσωπό του (Παπαδιαμάντη). Ζητούσε 
για τα απαραίτητα, πότε από τον πατέρα του, πότε από φίλους του, αργότερα, αλλά δεν γόγγυζε 
ποτέ. Πάντοτε σχεδόν χρεωμένος και πάντοτε στερημένος, ήταν σαν άρχοντας και σαν πλούσιος 
ανάμεσα στους φτωχούς, στους οποίους έδινε και τον τελευταίο οβολό του. «Του’ πα τον πόνο μου 
– αφηγείται κάποιος – κι αυτός έβγαλε και μου ΄δωκε ένα εικοσπεντάρικο!». Ό,τι έρχεται, είτε σαν 
αμοιβή για την εργασία του είτε σαν διακριτική βοήθεια εκ μέρους των φίλων του, διοχετεύεται 
όπου υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη…». (Π. Β. Πάσχου, Παπαδιαμάντης, εκδ. Αρμός, Αθήνα 1991, 
σ. 47) 
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Ενδεικτική Παρουσίαση μιας διδακτικής ενότητας από τα νέα σχολικά εγχειρίδια: 
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «Ο Θεός στη ζωή μας» 

 
Μ. Βούκανου -Α. Μαστρομιχαλάκη -Π. Ζούρας  

 
 

Εισαγωγικά 
 
Ο στόχος της διδασκαλίας δεν είναι μόνο η απόκτηση γνώσης, αφού η αυθεντική εκπαίδευση 
απαιτεί τη λειτουργική αντίληψη ότι η έρευνα παίζει κεντρικό ρόλο, ενισχύεται με την πράξη 
και στη συνέχεια η πράξη γίνεται ουσιώδης με την επέκταση στη θεωρία (Φλουρής 2000, 
2005). Στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών, τα Νέα Αναλυτικά 
Προγράμματα, υποστηρίζουν τα γνωστικά αντικείμενα ενδοκλαδικά και διακλαδικά, 
συμβάλλοντας στην καλλιέργεια μιας αντίληψης συσχέτισης, κατά την οποία 
αλληλοσυμπληρώνονται η πίστη με τη λογική, η ανάλυση με τη διαίσθηση, η πράξη με την 
αντανάκλαση. Η αναγκαιότητα των διαθεματικών και διεπιστημονικών προσεγγίσεων, δίνει τη 
δυνατότητα να κατανοηθούν ουσιώδεις γνώσεις, έννοιες και γενικεύσεις καθώς επίσης και να 
αναπτυχθούν οι δεξιότητες που χαρακτηρίζουν κάθε επιστημονικό κλάδο (Ματσαγγούρας 
2000, 2003). Για αυτό και όροι όπως πολυεπιστημονικότητα (pluridisciplinarity), 
διεπιστημονικότητα (interdisciplinarity), δια-επιστημονικότητα ή εγκάρσια 
διεπιστημονικότητα (transdisciplinarity / supradisciplinarity/ integration/ integrated 
curriculum),  Multidisciplinarity, Cross-disciplinarity που αναφέρονται στη σύγχρονη 
βιβλιογραφία, δείχνουν την ποικιλία των διδακτικών προσεγγίσεων στα γνωστικά αντικείμενα 
με τις επιστημολογικές τους παραδοχές. 
Η διατήρηση των διακριτών μαθημάτων, η προώθηση συσχέτισης της γνώσης σε δυο άξονες 
(Οριζόντιος και Κατακόρυφος άξονας διαθεματικότητας), η συνοχή, η ενότητα και η συνέχεια 
μέσα στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο, αποτελούν μερικά μόνο από τα στοιχεία που οριοθετούν 
το νέο διαθεματικό πλαίσιο. Ακόμη η οργάνωση της διδακτέας ύλης κάθε γνωστικού 
αντικειμένου με τρόπο που να εξασφαλίζεται η επεξεργασία θεμάτων πολυπρισματικά δίνει 
στους εκπαιδευτικούς μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων χωρίς τον κανονιστικό χαρακτήρα του 
προηγούμενου Α.Π.  
Ταυτόχρονα, υποστηρίζεται κι ένα πλαίσιο διαπολιτισμικότητας, που σημαίνει έμφαση στην 
αξία της πολιτιστικής ποικιλίας και σεβασμό στην ετερότητα. 
 
Σήμερα, καλούμαστε ως εκπαιδευτικοί, να αντιληφθούμε ότι η «δική» μας κουλτούρα, έχει 
σχέση με άλλες, καθώς επίσης και με μια αναδυόμενη παγκόσμια κοινότητα.  
Ειδικότερα, για το Μάθημα των Θρησκευτικών, επισημαίνουμε, ότι  αποτελεί για τους 
μαθητές της Τρίτης τάξης ένα νέο γνωστικό αντικείμενο, αφού για πρώτη φορά καλούνται να 
αποκτήσουν γνώση γύρω από τη χριστιανική πίστη και την ορθόδοξη χριστιανική παράδοση ν’ 
αναπτύξουν θρησκευτική συνείδηση να σταθούν κριτικά απέναντι σε θρησκευτικές 
παραδοχές, αξίες και στάσεις και να αντιμετωπίσουν κοινωνικά προβλήματα και μεγάλα 
σύγχρονα διλήμματα, ν’ αναπτύξουν ανεξάρτητη σκέψη και ελεύθερη έκφραση, ν’ 
αξιολογήσουν το χριστιανισμό ως παράγοντα βελτίωσης της ζωής των ανθρώπων 
(Δ.Ε.Π.Π.Σ./Φ.Ε.Κ. τεύχος Β΄ αρ. Φυλ. 303/13-3-2003 παράρτημα, τόμος Α΄). 
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Μάθημα 25  

Το πανηγύρι της ενορίας μας (Μια διδακτική ώρα) 
από το Ε΄ κεφάλαιο με τίτλο «Η χαρά στη ζωή» 

 
Στο κεφάλαιο Ε΄ επιδιώκουμε να γνωρίσουν οι μαθητές ότι  οι γιορτές που 

αναφέρονται στο Χριστό και στους Αγίους σφραγίζουν την προσωπική, 
οικογενειακή, ενοριακή και σχολική ζωή και δημιουργούν κοινωνικότητα και 
ευφροσύνη. Επίσης είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουν τη σπουδαιότητα των 
Μυστηρίων του Βαπτίσματος και της Θείας Κοινωνίας. 
Οι ενδεικτικές θεμελιώδεις έννοιες της διαθεματικής προσέγγισης στο κεφάλαιο αυτό, 

είναι ο πολιτισμός, ο χώρος-χρόνος, η επικοινωνία και η συλλογικότητα. Καθένας σχετίζεται 
με ένα σύνολο ανθρώπων ή πραγμάτων. Η συμμετοχή όλων των μελών του συνόλου  είναι η 
συλλογικότητα με την οποία οφείλουν οι άνθρωποι να ζουν στις κοινωνίες. Όμως ξεχωριστή 
σημασία έχει να δούμε πώς εξελίσσονται όλ’ αυτά μέσα στο χώρο και το χρόνο. Ως χώρος 
ορίζεται το πλαίσιο (τοπικό, φυσικό, κοινωνικό) μέσα στο οποίο υπάρχει ή δρα ο άνθρωπος. Ο 
χρόνος  είναι η θεμελιώδης έννοια που εκφράζει τη διάρκεια υπάρξεως ή εκδηλώσεως 
φαινομένων, ενεργειών, καταστάσεων. Επίσης υποδηλώνει την αλληλουχία τους και διαιρείται 
σε παρόν, παρελθόν, μέλλον. Ο χρόνος γίνεται καθολικά αντιληπτός από τον άνθρωπο και 
βρίσκεται σε στενή σχέση με το χώρο. Οι έννοιες της συλλογικότητας, του χώρου και του 
χρόνου  καταβάλλεται προσπάθεια να γίνουν αντικείμενο επεξεργασίας μέσα από τις 
προτεινόμενες ασκήσεις κάθε ενότητας.  

Ειδικότερα για το μάθημα 25 η εννοιολογική προσέγγιση που προτείνεται από 
το Α.Π.Σ, γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: 

• Ο πολιτισμός μέσα από ήθη και έθιμα πανηγυριών στη χώρα μας. 
• Ο χώρος-χρόνος μέσα από την αφήγηση που τοποθετεί το εκάστοτε 

πανηγύρι μέσα σε τοπικά και χρονικά πλαίσια. 
• Η επικοινωνία κατά τον ίδιο τρόπο γίνεται αντιληπτή από τους μαθητές 

μέσα από τα προσωπικά τους βιώματα και τη συζήτηση στην τάξη. 
• Η συλλογικότητα ενισχύεται μέσα από τη διαπίστωση ότι οι ενορίτες στο 

πανηγύρι διασκεδάζουν και δεν ξεχνούν πως είναι ενωμένοι κι αγαπημένοι μεταξύ τους. 
 
 
Ειδικοί στόχοι του μαθήματος 
Οι μαθητές στο συγκεκριμένο μάθημα καλούνται: 

• να καταλάβουν τη σημασία της ενορίας και την αρμονική σχέση που αναπτύσσουν οι 
χριστιανοί μεταξύ τους, 

• να αντιληφθούν ότι η ενορία για τους χριστιανούς είναι η οικογένεια για όλους μας, μια 
μεγάλη οικογένεια με κέντρο το ναό, 

• να μάθουν το λόγο που γίνεται η λιτάνευση της εικόνας, 
• να συνδέσουν την έννοια του πανηγυριού με το νόημα που έδιναν οι πρώτοι χριστιανοί 

στις αγάπες. 
Η ενορία αποτελεί μια μεγάλη οικογένεια με κέντρο το ναό και οι μαθητές καλούνται να 

γνωρίσουν όλα όσα γίνονται στο πανηγύρι κάθε ενορίας. Αντιλαμβάνονται ότι η συμμετοχή 
της σε μια ενοριακή πανήγυρη ανανεώνει και συσφίγγει της σχέσεις των ανθρώπων. 

Οι θεματικές ενότητες που αναπτύσσονται στο μάθημα είναι: 
α) Η περιγραφή του συγκεκριμένου πανηγυριού με τον εσπερινό, την αρτοκλασία, την 

λιτάνευση της εικόνας και την πανηγυρική Θεία Λειτουργία. 
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β) Η αναφορά στις «αγάπες» που αποτελούν μια από τις πρώτες μορφές συλλογικότητας 
των χριστιανών (χώρος-χρόνος, συλλογικότητα). 

Μέσα από τη δραστηριότητα που προτείνεται, κατά την οποία οι μαθητές συγκεντρώνουν 
και παρουσιάζουν έθιμα από τις ενορίες, γίνεται προσπάθεια να κατανοηθούν τόσο οι 
προαναφερόμενες διαθεματικές έννοιες όσο και να επιτευχθεί η στοχοθεσία του μαθήματος. 

 
Μεθοδολογική προσέγγιση 
Η διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών συμβάλλει στην ηθική και πνευματική 

ανάπτυξη των μαθητών, έχει ύψιστη κοινωνική σημασία και λειτουργεί συμπληρωματικά στην 
ολοκληρωμένη μόρφωσή τους (Δ.Ε.Π.Π.Σ./Α.Π.Σ./2003). Το συγκεκριμένο μάθημα μπορεί να 
συνδεθεί τόσο με τη θρησκευτική αγωγή (λιτάνευση εικόνας, «αγάπες») όσο και με την 
ανάπτυξη στάσεων και αξιών (συλλογικότητα, επικοινωνία, πολιτισμός).  

Η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία αποτελεί ένα σημαντικό τρόπο προσέγγισης του 
γνωστικού αντικειμένου καθώς στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι διδασκαλίες που 
αξιοποιούν τη δυναμική της ομάδας με διαφορετικό τρόπο και για διαφορετικούς διδακτικούς 
σκοπούς (Ματσαγγούρας, 2000: 155). Εξάλλου η προσέγγιση αυτή βοηθά και στην ανάπτυξη 
δραστηριοτήτων μέσα από τα σχέδια δράσης (Project) που υποστηρίζουν τη διαθεματικότητα. 

Οι εμπειρίες και τα βιώματα των μαθητών δίνουν την ευκαιρία για μια διερευνητική 
προσέγγιση που βοηθάει στην εμπέδωση αλλά και στη διάχυση των θεμελιωδών 
διαθεματικών εννοιών (ΥΠ.Ε.Π.Θ./Π.Ι., 2005). 

Στις γενικές αρχές των ΔΕΠΠΣ προτείνονται μεθοδολογικές προσεγγίσεις που έγινε 
προσπάθεια να εφαρμοστούν στη θεματική ενότητα. Τα σημεία που επισημαίνουμε είναι: 

α. Διερεύνηση και ανακάλυψη (ενεργητική προσέγγιση της γνώσης). Οι μαθητές ερευνούν, 
ανακαλύπτουν, χειρίζονται πολύπλοκες έννοιες, με πρακτικές που αναπτύσσουν την κριτική 
σκέψη. Στο πανηγύρι της ενορίας, οι μαθητές συζητούν αλλά και προτρέπονται να 
αναζητήσουν πληροφορίες για τα ήθη και τα έθιμα του πανηγυριού της περιοχής τους. 

β. Επισκέψεις στο περιβάλλον. Η επαφή αυτή συμβάλλει στη βιωματική προσέγγιση της 
γνώσης, καθώς διασφαλίζεται άμεση πληροφόρηση η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί με 
ποικίλους τρόπους. Η επίσκεψη στο ναό, αποτελεί την ευκαιρία για τον μεθοδολογικό αυτό 
τύπο.  

γ. Χρήση κατάλληλου εποπτικού υλικού (φωτογραφίες, κείμενα, εικόνες από το πανηγύρι 
μας, χρήση CD-ROM, Internet). 

δ. Συζήτηση- διάλογος, όταν ανακοινώνουμε τις πληροφορίες μας στην τάξη. 
ε. Αφήγηση κειμένων που οι μαθητές έχουν γράψει ή έχουν βρει και είναι κατάλληλα για 

την επεξεργασία της ενότητας. (Δραματοποιήσεις, παρουσιάσεις, κατασκευές). 
στ. Ομαδοσυνεργατική μορφή διδασκαλίας, όταν προσφέρεται για την ανάπτυξη των 

δραστηριοτήτων που προτείνονται. 
 
Πρόταση αφόρμησης 
Εάν η ενορία των μαθητών γιορτάζει κατά την περίοδο του σχολικού έτους, το μάθημα 

μπορεί να λειτουργήσει ως μια ευκαιρία γνωριμίας με το πανηγύρι της. Διαφορετικά η 
αφόρμηση μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους. Ενδεικτικά αναφέρουμε: 

α) Συζήτηση με τους μαθητές όπου μπορούν ν’ αναφέρουν τις εμπειρίες τους από 
πανηγύρια που έχουν ζήσει στην πόλη ή στο χωριό. 

β) Επίσκεψη στο ναό της ενορίας και συζήτηση με τον ιερέα για το πότε και πώς 
γιορτάζεται το πανηγύρι. 

γ) «Το παιχνίδι της ενορίας»:  Ο δάσκαλος μπορεί να βρει «Tο παιχνίδι της ενορίας» του 
καθηγητή Παν/μίου Αθηνών Α. Σταυρόπουλου στο περιοδικό «Ο Εφημέριος» (1 & 15/12/98). 
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Είναι ένα επιτραπέζιο παιχνίδι που δίνει την ευκαιρία στα παιδιά ν’ ανακαλύψουν παίζοντας 
τις δραστηριότητες και τις δυνατότητες της ενορίας τους.  

 
Παραδείγματα διαθεματικής προσέγγισης  
α) Μελέτη Περιβάλλοντος: αναφορές σε ήθη, έθιμα και παραδόσεις που σχετίζονται με τα 

πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο. 
β) Φυσική Αγωγή: Τα παιδιά μπορούν με τη διδασκαλία παραδοσιακών χορών και 

τραγουδιών ν’ αναβιώσουν στιγμές από πανηγύρια της πατρίδας τους. 
γ) Αισθητική αγωγή: Ζωγραφική, κολλάζ, κατασκευές, δραματοποίηση, μουσική που 

αφορούν σε θέματα αναπαράστασης του πανηγυριού. 
δ) Γλώσσα – λογοτεχνία: Αφηγήσεις από λογοτεχνικά κείμενα, εκκλησιαστικά κείμενα, 

ανάλυση απολυτίκιου – τροπαρίου της εκάστοτε γιορτής. 
ε) Ιστορία: Η εναλλακτική δραστηριότητα που υπάρχει στο βιβλίο του δασκάλου με τίτλο 

Χθες –Σήμερα –Αύριο μπορεί ν’ αναπτυχθεί στο πλαίσιο του μαθήματος της Ιστορίας και να 
δώσει στους μαθητές τη διάσταση του χρόνου.  

 
Σχέδια εργασίας 
Η άσκηση που προτείνεται ως κύρια δραστηριότητα στη διδακτική ενότητα που μελετάμε 

αποτελεί από ένα σχέδιο δράσης το οποίο μπορεί να εξελιχτεί σε χρονικό διάστημα που θα 
οριστεί από το δάσκαλο και τους μαθητές στο πλαίσιο των ειδικών συνθηκών κάθε τάξης 
(ανάγκες μαθητών, σύνδεση με άλλα μαθήματα, χρόνος που απαιτείται και για άλλες 
δραστηριότητες). 

 
α) Το πανηγύρι της ενορίας μου 
 
 

 
 
β) Η ενορία μου 
 
  

Το πανηγύρι της ενορίας μου, αποτελεί ταυτόχρονα μια ευκαιρία για κατανόηση της 
έννοιας ενορία, στο πλαίσιο μιας άλλης μεγάλης ενότητας, της γειτονιάς.  Οι μαθητές με ένα 

Το πανηγύρι 
της ενορίας μου 

Συζήτηση με τον ιερέα Συγκέντρωση 
πληροφοριακού 
υλικού για τον 
πολιούχο άγιο. 

για τον πολιούχο άγιο Επίσκεψη στο ναό 
και το πανηγύρι που της γειτονιάς μου 
γίνεται κάθε χρόνο. 

Συγκέντρωση 
Καταγραφή στα ήθη και πληροφοριών σχετικά 
έθιμα της περιοχής μας με το πανηγύρι του 
σχετικά με το πανηγύρι τόπου μας, της 

μας (διηγήσεις, γειτονιάς μας, της 
τραγούδια, χοροί). ενορίας μας. 

Ήθη και έθιμα από πανηγύρια 
Έκθεση ζωγραφικής ή 
φωτογραφίας για να 
γνωρίσουν και άλλοι 

συμμαθητές και φίλοι το 
πανηγύρι της ενορίας μας 

Συγκέντρωση σε άλλες ενορίες, τόσο στην 
φωτογραφικού υλικού Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 
από το πανηγύρι μας Καταγραφή και παρουσίαση 
παλαιότερα και στην από ομάδες εργασίας. 

εποχή μας. 
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σχέδιο δράσης του παρακάτω τύπου, μπορούν να αντιληφτούν και να κατανοήσουν και τον 
ευρύτερο χώρο γύρω από το σχολείο τους, καθώς και τις σχέσεις με τους ανθρώπους που 
αποτελούν την κοινωνίας τους.  

 
β) Η Ενορία μου 
 
 
 
 

Η ενορία μου 

Το πάρκο μου,  
η πλατεία μου Η εκκλησία της 

γειτονιάς μου 
Το σχολείο μου 

Το σπίτι μου 

Η οικογένειά μου, οι 
συγγενείς μου 

Φίλοι και συμμαθητές Η πόλη – το χωριό μου 
Τα καταστήματα που 

υπάρχουν κοντά στο  σπίτι  
μου 

Οι υπηρεσίες που μας 
εξυπηρετούν  

(π.χ. ταχυδρομείο) 

Χώροι πράσινου στη 
γειτονιά μου 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ενδεικτικά αναφέρονται τα πεδία δράσης που μπορούν να αναπτυχθούν με βάση το θέμα : Η 
ενορία μου. 

Τα παραπάνω πεδία λειτουργούν ως ανεξάρτητες ενότητες που αναπτύσσονται συνολικά 
από την τάξη με ομαδοσυνεργατική διδασκαλία ή ως υποενότητες που μπορεί να αναπτύξει 
κάθε ομάδα παιδιών. 

Τα μαθήματα που στηρίζουν τη διαθεματικότητα στο παρακάτω σχέδιο δράσης είναι η 
Γλώσσα, τα Μαθηματικά, η Ιστορία, Μελέτη Περιβάλλοντος, η Αισθητική Αγωγή. 

Ο τρόπος που διαμορφώνονται οι δραστηριότητες μέσα από το μάθημα των θρησκευτικών 
αλλά και μέσα από τα άλλα μαθήματα του Α.Π. είναι: 

 
 
1. Η εκκλησία – ο ναός της γειτονιάς μου 

* Αναζήτηση κι εντοπισμός του ναού της ενορίας στο χάρτη. 
* Ποιος είναι ο προστάτης άγιος, συγκέντρωση σχετικού πληροφοριακού υλικού.  
* Επίσκεψη στο ναό της ενορίας μας. 
* Φωτογράφηση του αυλείου χώρου  και του εσωτερικού του ναού. 
* Συζήτηση με τον ιερέα και αναζήτηση ιστορικών στοιχείων που αφορούν στο ναό. 
* Αναζήτηση αρχιτεκτονικών στοιχείων και δομών του ναού. 
* Αναζήτηση βυζαντινών εικόνων/ αγιογράφηση του ναού/ τοιχογραφίες.  
* Συγκέντρωση ιστορικού και φωτογραφικού υλικού. 
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* Με τη βοήθεια του ιερέα ερμηνεία λειτουργικών στοιχείων του ναού. 
 
 

2. Η γειτονιά μου – η πόλη ή το χωριό μου 
* Αναζήτηση και καταγραφή των ορίων της γειτονιάς μου με τη βοήθεια του χάρτη.  
* Η ενορία μου μπορεί να συμπίπτει με το χωριό μου. Αναζητώ το χωριό μου στο χάρτη και το 
σχεδιάζω. 

* Στις μεγάλες πόλεις η ενορία μου ταυτίζεται με τη γειτονιά μου. Προσπαθούμε να 
σχεδιάσουμε τον δικό μας χάρτη στην τάξη, με τους κυριότερους δρόμους της γειτονιάς, τα 
σημαντικά δημόσια κτήρια, το ναό και όσα σημεία αναφοράς μπορούμε να βρούμε με τους 
συμμαθητές μας. 

* Συγκεντρώνουμε ιστορικά στοιχεία για σημαντικά ιστορικά σημεία της γειτονιάς μας και τα 
καταγράφουμε. 

* Επισκεπτόμαστε και συγκεντρώνουμε φωτογραφικό υλικό, σύγχρονο και παλαιότερο από τα 
μνημεία αυτά. 

* Αναζητούμε ενορίτες που μένουν χρόνια στη γειτονιά να μας περιγράψουν τις αναμνήσεις 
τους, μαγνητοφωνούμε και αποκωδικοποιούμε τις συνεντεύξεις τους (ήθη, έθιμα, 
παραδόσεις). 

* Αναζητούμε τους δρόμους γύρω από τον ναό ή τις πλατείες για να δούμε την ονομασία τους 
καθώς και την προέλευση της ονομασίας (συνήθως δίνεται η ονομασία αγίων της περιοχής). 

 
 

3. Το σπίτι μου 
* Καταγράφουμε τις οδούς των σπιτιών μας. 
* Εντοπίζοντας στον χάρτη τις οδούς, προσπαθούμε να βρούμε και να καταγράψουμε με τη 
βοήθεια των μαθηματικών την απόσταση των σπιτιών μας από τον ναό της ενορίας μας. 

* Φωτογραφίζουμε τα σπίτια μας και δημιουργούμε φωτογραφικό κολλάζ με την ενορία μας 
και τα σπίτια γύρω από τον ναό. 

* Αναζητούμε την ιστορία των σπιτιών, εάν έχουν κάποιες ιδιαίτερες ιστορικές αναφορές, την 
καταγράφουμε. 

* Σχεδιάζουμε τα σπίτια ή τα κατασκευάζουμε, δημιουργώντας κολλάζ ή μακέτες με αυτά 
(σπιρτόκουτα, χαρτόκουτα και παρόμοια υλικά μπορεί να φανούν ιδιαίτερα χρήσιμα για την 
περίπτωση). 

 
 

4. Η  οικογένειά μου- Οι συγγενείς μου 
* Σχηματίζουμε το οικογενειακό μας δέντρο με τα μέλη της οικογένειάς αλλά και με τους 
συγγενείς του ευρύτερου περιβάλλοντός μας. 

* Σημειώνουμε τους συγγενείς που ζουν στην ίδια ενορία με τη δική μας. 
* Φωτογραφίζουμε την οικογένειά μας. 
* Συγκεντρώνουμε φωτογραφίες από χαρούμενες οικογενειακές στιγμές, γενέθλια, γάμους, 
βαφτίσεις, γιορτές. 

* Παίρνουμε συνεντεύξεις από γονείς ή συγγενείς και ζητάμε τις αναμνήσεις τους από τη 
γειτονιά που μένουμε. Ρωτάμε πότε πρωτοήρθαν κι εγκαταστάθηκαν  εκεί, για τις γιορτές 
της ενορίας που μας δίνουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν και να χαίρονται όλοι μαζί (στα 
πανηγύρια στην ονομαστική γιορτή του αγίου της ενορίας ή Χριστούγεννα και Πάσχα). 

* Αποκωδικοποιούμε τις συνεντεύξεις και δημιουργούμε ένα λεύκωμα με αυτές. 
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5. Το σχολείο μου 
* Βρίσκω το σχολείο της ενορίας μου στο χάρτη. 
* Σχεδιάζω χάρτη της γειτονιάς μου σημειώνοντας τον ναό και το σχολείο πάνω σε αυτόν. 
* Φωτογραφίζω το σχολείο, τους χώρους εσωτερικά και εξωτερικά. 
* Σχεδιάζω το σχολείο μου (σχέδιο ή μακέτα). 
* Καταγράφουμε τη γνώμη μας για το σχολείο μας, τόσο για το κτηριακό όσο και για τις 
δραστηριότητες που γίνονται ή που θα θέλαμε να γίνονται. 

* Παίρνω συνεντεύξεις από τον διευθυντή και τους δασκάλους, ζητώντας να μου πουν τη 
γνώμη τους για τυχόν προβλήματα ή αδυναμίες του σχολικού συγκροτήματος. Συζητάμε τη 
λύση που προτείνουμε όλοι μαζί και αναζητούμε λύσεις. 

* Συγκεντρώνουμε φωτογραφικό υλικό από επισκέψεις και δραστηριότητες του σχολείου μας 
και το ανακοινώνουμε σε όλους τους μαθητές του σχολείου μας.  

* Συζητάμε για τρόπους που θα μπορούσε το σχολείο να ενισχύσει το έργο της ενορίας, τις 
φιλανθρωπικές εκδηλώσεις Χριστούγεννα και Πάσχα. 

 
 

6. Οι φίλοι και οι συμμαθητές μου 
* Σημειώνουμε στο χάρτη τα σπίτια των συμμαθητών μας. 
* Με κέντρο τον ναό της ενορίας αναζητούμε την χιλιομετρική απόσταση των σπιτιών από 
αυτόν. Μπορούμε να κάνουμε το ίδιο και για την απόσταση των σπιτιών μας από το σχολείο 
καθώς  και για να βρούμε τις αποστάσεις των δικών μας σπιτιών από αυτές των καλύτερών 
μας φίλων. Τα μαθηματικά θα μας βοηθήσουν πολύ στις δραστηριότητες αυτές. 

* Συζητούμε στην τάξη και καταγράφουμε δραστηριότητες που αγαπάμε να κάνουμε μαζί με 
τους συμμαθητές μας, κοινά χόμπυ και σπορ. 

* Αναζητούμε και προτείνουμε τρόπους που θα μας βοηθήσουν να συναντιόμαστε 
περισσότερο στη γειτονιά ή στα σπίτια μας (ομαδικές εργασίες του σχολείου, συναντήσεις 
για παιχνίδι). 

* Βρίσκουμε φορείς της γειτονιάς που μπορεί να μας βοηθήσουν στην οργάνωση εξωσχολικών 
δραστηριοτήτων, αθλητικές δραστηριότητες που οργανώνει η ενορία, θέατρο ή 
καλλιτεχνικές δραστηριότητες από κάποιον πολιτιστικό σύλλογο, αναγνωστήριο, δημοτική ή 
κοινοτική βιβλιοθήκη. 

 
 

7. Το πάρκο και η πλατεία μου / χώροι πράσινου στη γειτονιά της 
* Σημειώνω στο χάρτη την πιο κοντινή πλατεία στην ενορία μου, τα πάρκα  και τους χώρους 
πρασίνου ή τους ελεύθερους χώρους που υπάρχουν κοντά μου για παιχνίδι, ποδήλατο ή 
δραστηριότητες. 

* Βρίσκω τις ακριβείς ονομασίες και αναζητώ την ιστορία από σχετικά βιβλία. 
* Επισκέπτομαι τους χώρους και καταγράφω τις εντυπώσεις μου ύστερα από κάθε επίσκεψη. 
Σε ποια κατάσταση βρίσκονται, εάν εξυπηρετούν το σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκαν, 
εάν είναι αρκετοί ή εάν χρειάζεται η γειτονιά μου περισσότερους. 

* Φωτογραφίζουμε τους χώρους και δημιουργούμε σχετικό λεύκωμα. 
* Παίρνουμε συνεντεύξεις από κατοίκους της περιοχής σχετικά με το θέμα μας. 
Αποκωδικοποιούμε τις συνεντεύξεις και καταγράφουμε τις απόψεις μας συγκεντρώνοντας 
αυτές στα βασικά σημεία. μπορούμε να κοινοποιήσουμε τις απόψεις από την έρευνά μας 
αυτή στον ημερήσιο τύπο ή σε άλλο έντυπο της ενορίας μας. 

* Οργανώνουμε με τη βοήθεια του σχολείου μας μια δενδροφύτευση ή μια υιοθεσία της πιο 
κοντινής μας πλατείας, για να βελτιωθεί μέσα από τη δράση η εμφάνισή της. 
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* Σχεδιάζουμε τη γειτονιά μας με χώρους πρασίνου και πλατείες που θα θέλαμε να έχουμε για 
να ικανοποιούνται οι ανάγκες μας. 

 
 

8. Καταστήματα στη γειτονιά μου 
* Αναζητώ τα καταστήματα που υπάρχουν γύρω από το σχολείο, στο σπίτι μου κοντά και στο 
ναό της ενορίας μου. 

* Φωτογραφίζω όσα βρίσκω και τα καταγράφω, ομαδοποιώντας τα σε κατηγορίες. 
* Στην τάξη καταγράφω τα επαγγέλματα της περιοχής μου, όχι μόνο μέσα από τα 
καταστήματα που βρήκα αλλά και από όσα γνωρίζω γενικότερα για την περιοχή μου. 

* Συζητούμε με τους καταστηματάρχες και αναζητούμε τα παλαιότερα καταστήματα. Ζητούμε 
να μας πουν αν το κατάστημα τους ήταν πάντα όπως το βλέπουμε σήμερα ή έχει κάποια 
ιστορία (παλιά ζαχαροπλαστεία, εμπορικά καταστήματα, επαγγέλματα που δεν τα συναντάμε 
εύκολα πια). 

* Καταγράφουμε τα καταστήματα που αντιπροσωπεύουν σύγχρονα επαγγέλματα ή πουλούν 
είδη που δεν υπήρχαν παλιότερα, όπως αυτά των αναλώσιμων των Η/Υ. 

* Φτιάχνουμε μια κοινή φανταστική ιστορία με τους συμμαθητές μας, με αναφορές στα 
σύγχρονα ή παλιότερα επαγγέλματα. 

* Δραματοποιούμε τα επαγγέλματα στη γειτονιά μας, αναβιώνοντας με το ντύσιμο και την 
παντομίμα το παρελθόν της.  

  
 
 

9. Οι υπηρεσίες της γειτονιάς μου που μας εξυπηρετούν 
* Σημειώνουμε στον χάρτη τις υπηρεσίες (δημοτικές, κοινοτικές ή κρατικές, δημόσιες ή 
ιδιωτικές), που υπάρχουν στη γειτονιά. 

* Καταγράφουμε τις υπηρεσίες που έχει ο πολίτης της ενορίας. 
* Επισκεπτόμαστε μια υπηρεσία με τη βοήθεια του σχολείου μας, συζητούμε με τους 
υπεύθυνους και ζητούμε να μας περιγράψουν τον τρόπο που διαρθρώνεται και λειτουργεί.  

* Αποκωδικοποιούμε τις συνεντεύξεις. 
* Στην τάξη σημειώνουμε ελλείψεις και προτείνουμε υπηρεσίες που θα θέλαμε να υπάρχουν 
στη γειτονιά μας. 

* Κοινοποιούμε τις προτάσεις στο δήμο μας. Οργανώνουμε συνάντηση με υπεύθυνο φορέα 
του δήμου για τη συζήτηση των προτάσεών μας. 

 
 
γ) Το πανηγύρι χθες, σήμερα και αύριο: 

Με τον τίτλο αυτό αναπτύσσεται σχέδιο εργασίας (project) που μπορεί να διαρκέσει 
ανάλογα με τις δυνατότητες της τάξης. Οι ενδεικτικοί άξονες δραστηριοτήτων σχηματίζονται 
ως εξής: 
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Α. Χθες Β. Σήμερα Γ. Αύριο 

Συνεντεύξεις, διηγήσεις από 
γονείς, παππούδες, 
γιαγιάδες, συνενορίτες 

Συγκέντρωση φωτογραφικού 
υλικού από πανηγύρια 
σήμερα. 
 

Ζωγραφίζω ή γράφω για το 
πανηγύρι της ενορίας μου 
ύστερα από μερικά χρόνια.  
Πώς το φαντάζομαι;  

Απομαγνητοφώνηση και 
καταγραφή εντυπώσεων, σε 
σύνδεση με το μάθημα της 
Γλώσσας . 
 

Συνεντεύξεις από 
συνενορίτες και από τον 
ιερέα της ενορίας για τον 
τρόπο που γίνονται τα 
πανηγύρια σήμερα. 

Πώς θα ήθελα να είναι το 
πανηγύρι της ενορίας μου; 
Συζητώ με τους συμμαθητές 
μου.  

Συγκέντρωση φωτογραφικού 
υλικού αντίστοιχης εποχής. 

Καταγραφή εντυπώσεων 
από πανηγύρια σε όλη την 
Ελλάδα και τον κόσμο. 
 

Παρουσιάζουμε τις σκέψεις 
μας στην εφημερίδα του 
σχολείου μας ή στην τοπική 
εφημερίδα της πόλης ή του 
χωριού μας. 

 
 

Πρόταση  ενδεικτικής αξιολόγησης  
Θεωρούμε ότι το μάθημα των Θρησκευτικών ιδιαίτερα στην ηλικία των παιδιών της Γ΄ και Δ΄ 
Δημοτικού αποτελεί ένα μέσο για την καλλιέργεια και ανάπτυξη στάσεων και αξιών. Γι’ αυτό 
απλά και μόνο μια αξιολόγηση γνωσιολογικού τύπου δεν ανταποκρίνεται στην επίτευξη των 
αρχικών στόχων. Σε μια αξιολόγηση διαμορφωτικού χαρακτήρα που λειτουργεί κυρίως ως 
αξιολόγηση του διδακτικού έργου (εκπαιδευτικού και μαθητών), τα κύρια σημεία εστιάζονται 
τόσο στην εύστοχη χρήση του διδακτικού υλικού, όσο και στην αποτελεσματική συνεργασία, 
στην επιχειρηματολογία στη συζήτηση, αλλά και στη σύγκριση και συσχέτιση με εμπειρίες 
από την καθημερινή ζωή.  

Ο δάσκαλος μπορεί να χρησιμοποιήσει όλο ή μέρος του σχεδίου εργασίας (project) για την 
αξιολόγηση του μαθήματος. Επίσης, η συμμετοχή των μαθητών στις δραστηριότητες που 
προτείνονται στην ενότητα, η συνεργασία, η επεξεργασία πηγών και πληροφοριών, η χρήση 
θρησκευτικών όρων και θεμάτων καθώς και η παρουσίασή τους στην τάξη ή στην σχολική 
κοινότητα (ατομικά ή ομαδικά), αποτελούν μερικά από τα κριτήρια που μπορεί ο δάσκαλος να 
χρησιμοποιήσει για την αξιολόγηση. 

 
Σύνδεση του μαθήματος με το λογισμικό των θρησκευτικών Γ΄ και Δ΄ δημοτικού 
• Μέσα από τη θεματική ενότητα του λογισμικού «Γιορτές και πανηγύρια της 

ορθοδοξίας» οι μαθητές μπορούν να αναπτύξουν διαθεματικές δραστηριότητες σε 
μορφή παιχνιδιού. 

• Τα σχέδιο εργασίας που προτείνεται από τους δημιουργούς του λογισμικού με τίτλο 
«Γιορτές και πανηγύρια» συμβάλλει ώστε οι μαθητές να συλλέξουν στοιχεία σχετικά 
με τον εορτασμό των γιορτών στον τόπο τους και ν’ αναγνωρίσουν τη σπουδαιότητά 
τους στην κοινωνία. 

• Το γλωσσάρι δίνει επίσης μια ευκαιρία στους μαθητές να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό 
τους και να προσεγγίσουν θεολογικές έννοιες. 

• Το πρόσθετο υλικό αποτελεί πηγή πληροφορίας και ενημέρωσης για πολλά θέματα από 
τη συγκεκριμένη ενότητα. 
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Πρέντος Κων/νος 
Δάσκαλος-Θεολόγος 
Ms Ποιμαντικής Θεολογίας και Αγωγής 
Δ/ντής του Δημοτικού Σχολείου Εκάλης 

 
«Συγγραφική μεθοδολογία και Διαθεματική προσέγγιση των νέων 
βιβλίων (δασκάλου-μαθητή) των Θρησκευτικών της Ε΄ Δημοτικού-

Δειγματική διδασκαλία της ενότητας 5.1». 
 

     
Η Διαθεματική προσέγγιση της διδασκαλίας (ενταγμένη στο 

αμερικανικό εκπαιδευτικό σύστημα από το 1950), αποτελεί για την 
ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα μια καινοτόμο προσέγγιση. 
Αφήνοντας πίσω τα παλαιά μονομερή και «στεγανά» πρότυπα 
διδασκαλίας, επιδιώκει κατά τη διαπραγμάτευση ενός γνωστικού 
αντικειμένου, τη διασύνδεσή του με όσο το δυνατόν περισσότερες και 
ποικίλες πληροφορίες από κάθε επιστημονικό πεδίο. Με αυτόν τον 
τρόπο, ο μαθητής καθίσταται ικανός να σκέπτεται κριτικά, εφόσον 
καλείται να επιλέξει από το υλικό που του προσφέρεται και να 
διαλέγεται περισσότερο, αφού όλες σχεδόν οι δραστηριότητες απαιτούν 
κοινή δράση. Μέσα από αυτές τις δραστηριότητες, η άποψη που τελικά 
θα διαμορφωθεί, αποτελεί οδηγό για τις επόμενες κινήσεις. Με την 
βοήθεια του εκπαιδευτικού, ο οποίος καθοδηγεί διακριτικά και 
προτείνει λύσεις, ο μαθητής «μορφώνεται» μέσω μιας διαδικασίας στην 
οποία καλείται να συμμετάσχει ενεργά, εκπαιδευτικό πρότυπο που 
απέχει πολύ από τα ως τώρα εφαρμοζόμενα. 

Η σκέψη για την αντικατάσταση της θεματικής προσέγγισης της 
γνώσης με την εφαρμογή της Διαθεματικής, βασίστηκε στο ότι έξω από το 
χώρο του σχολείου, οι μαθητές δε βιώνουν έναν κόσμο χωρισμένο σε 
θεματικές ενότητες, ο οποίος βασίζεται στην «αποθήκευση» της γνώσης. 
Αυτό που βιώνουν είναι αφάνταστα πιο ρευστό και μεταβαλλόμενο σε έναν 
χώρο με πολλές εστίες ενδιαφέροντος, όπου άλλες συνδέονται άμεσα 
μεταξύ τους και άλλες όχι, όπου όλες όμως τις ενώνει αναγκαστικά η ίδια 
εμπειρία της ζωής. Ότι λοιπόν έχει αξία για τους μαθητές, είναι η 
ικανότητα να κινούνται με άνεση ανάμεσα σ’ αυτές τις εστίες μάθησης και 
εμπειρίας, να τις συσχετίζουν με τις γνώσεις και τις αντιλήψεις τους, να 
τις ελέγχουν. 

Ο μαθητής έτσι, δεν προσλαμβάνει μόνο δεξιότητες και γνώσεις που 
αναφέρονται στις σύγχρονες επιστήμες, αλλά μαθαίνει την ιστορία του 
τόπου του, σε συνδυασμό με την ιστορία του κόσμου, τη γλώσσα, τον 
πολιτισμό, τις θεμελιώδεις αξίες, την τοπική του παράδοση και τη 
θρησκεία του. 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η Θρησκευτική Αγωγή αναδεικνύεται ως το 
ευρύτατο εκείνο πεδίο, όπου μέσα του συνυπάρχουν αρμονικά όλες οι 
ανθρωπιστικές επιστήμες και βρίσκουν εφαρμογή οι περισσότερες Διαθεματικές 
δραστηριότητες του Προγράμματος Σπουδών.  Λέγοντας Θρησκευτική Αγωγή, 
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εννοούμε τη μεταβίβαση θρησκευτικών αξιών και συμβόλων, που μέσα από την 
εμπειρία και την αλληλεπίδραση με το περιβάλλον (εκκλησία, σχολείο, 
οικογένεια), αποκτούν βιωματική μορφή. Η Θ.Α. έχει την ευρύτερη αποστολή, 
όχι απλώς να προσφέρει επί μέρους θρησκευτικές γνώσεις, αλλά να δείξει πως 
όλη η δημιουργία (το περιβάλλον, για την διδακτική μας ενότητα) και όλα τα 
διδασκόμενα μαθήματα που την πραγματεύονται, ενοποιούνται και 
ανακεφαλαιώνονται στον Λόγο Χριστό. Η Θ.Α. παίζει καθοριστικό ρόλο στην 
απάντηση θεμελιωδών ερωτημάτων των μαθητών σχετικά με το «ποιος και πώς 
έκανε τον κόσμο» και στη διαμόρφωση της θρησκευτικής τους προσωπικότητας. 
Οι απαντήσεις προσφέρονται με μεθόδους που ταιριάζουν στην ιδιοσυγκρασία 
της ηλικιακής τους ομάδας και με αποκλειστικά μέσα την αγάπη, την ελευθερία 
και τη βοήθεια του παράγοντα της Θείας Χάρης. Εξάλλου η Θ.Α. δεν 
απευθύνεται σε ένα μέρος του εγκεφάλου, αλλά καλλιεργεί τον όλο άνθρωπο, τις 
αισθήσεις, την καρδιά και το πνεύμα. Τα παραπάνω δεν αποτελούν έκφραση μίας 
ηθικιστικής αντίληψης, αλλά μίας αντίληψης-κατανόησης του Θεού μέσω των 
αισθήσεων, που είναι πιο πραγματική από οποιονδήποτε αφηρημένο ορισμό, όσο 
απλά κι αν αυτός διατυπώνεται. 

Κύριος σκοπός της διδασκαλίας μας, είναι να μάθουμε το παιδί να 
σκέφτεται. Αυτό σημαίνει πως θα πρέπει να το διδάξουμε δυνατότητες 
επίλυσης προβλημάτων, να του προσφέρουμε όχι ξηρές και ασύνδετες 
γνώσεις για το περιβάλλον και τον άνθρωπο, αλλά πλαίσια κατανόησης 
των φυσικών φαινομένων, καθώς και μεθόδους και στρατηγικές 
αντιμετώπισης προβλημάτων που σχετίζονται με αυτό. Το αίτημα αυτό 
έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί ανταποκρίνεται στις ανάγκες της ζωής αλλά 
και γιατί δημιουργεί βασικές προϋποθέσεις για την παραπέρα επιτυχία της 
διδασκαλίας. Η μέθοδος «επίλυσης προβλημάτων», παρουσιάζει το 
μεγαλύτερο βαθμό μεταβίβασης από όλες τις άλλες μορφές μάθησης και 
θεωρείται γι’ αυτό από τις σπουδαιότερες μεθόδους για να «μαθαίνουμε 
πως να μαθαίνουμε». Ο μαθητής λοιπόν, θα πρέπει να ανακαλύψει μόνος 
του το νόημα κάθε εικόνας που του προσφέρεται από πολλαπλές πηγές. 

Η παρούσα ενότητα (5.1), προσεγγίζεται μέσα από κάποιες αρχές 
πρόσφορες και ανάλογες με το περιεχόμενό της. Η πρώτη -θεολογική- 
αρχή είναι η σωτηριολογική. Με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, ο 
Οποίος είναι το κέντρο όλης της σωτηριώδους Θείας Οικονομίας, η 
σωτηρία ήλθε στον κόσμο. Η δεύτερη -παιδαγωγική-, είναι η αρχή της 
βιωματικής προσέγγισης, διότι το μάθημα των θρησκευτικών δεν είναι 
προορισμένο να ικανοποιήσει μόνο τη νόηση. Κυρίως προορίζεται να 
κινήσει το συναίσθημα και να επηρεάσει τη βούληση. Η κατανόηση και 
αποδοχή από το μαθητή της Δημιουργίας είναι ζήτημα κυρίως βιωματικής 
συμμετοχής σε αυτήν, η οποία ανταποκρίνεται στην συνολική φύση του 
ανθρώπου κι έρχεται ως αποτέλεσμα της αρμονικής καλλιέργειας όλων 
των ιδιοτήτων της ψυχής. Προυπόθεση όμως είναι εδώ το ορθόδοξο 
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βίωμα και η εκκλησιαστική ζωή από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό, ώστε το 
μέρος αυτό της ζωής του να περάσει και ως διδασκαλία στους μαθητές. Η 
τρίτη αρχή, η μαθητοκεντρική, αναδεικνύει τον μικρό μαθητή ως το 
κέντρο της αγωγής. Γι’ αυτό και επιβάλλεται, η ορολογία, το ύφος, η 
γλώσσα της διδασκαλίας να είναι σε αναλογία με την πνευματική 
ωριμότητα και τα ελλιπή σε γενικές γραμμές  θρησκευτικά του βιώματα. 
Ότι μπορεί να προσφερθεί ως γνώση και βίωμα μέσα στην τάξη, δεν 
πρέπει να προσφέρεται έτοιμο. Για να λειτουργήσει δε αποτελεσματικά το 
μάθημα, χρειάζεται η προσωπική αποδοχή και συμμετοχή του μαθητή. 
Αυτή είναι η αρχή της αυτενέργειας. Τέλος η αρχή της εποπτείας είναι 
μια από τις πιο σημαντικές θεολογικές-παιδαγωγικές προϋποθέσεις. 
Εποπτείες, σύμφωνα με την παιδαγωγική, αποτελούν οι εικόνες, οι 
χάρτες, τα σκίτσα, οι φωτογραφίες τοπίων αλλά και οι γλαφυρές διηγήσεις 
που κάνουν το μάθημα πιο ευχάριστο, δημιουργικό, παραστατικό και 
αποτελεσματικότερο. 

Η ενότητα 5.1 “Αγώνες για να προστατέψουμε το Περιβάλλον-(πλάση)”, 
αποσκοπεί στην εξοικείωση του μαθητή με το περιβάλλον (φυσικό, τεχνητό, 
οικολογικό, πολιτικό, οικονομικό, τεχνολογικό, κοινωνικό, θεσμικό, 
πολιτιστικό), ως τομείς δραστηριοποίησής του, ενώ βασική ιδέα είναι η 
αποκατάσταση της (διαταραγμένης πλέον) σχέσης μεταξύ Θεού και ανθρώπου, 
όπως άριστα αυτή περιγράφεται στη Θ. Λειτουργία. Επειδή η σχέση του 
ανθρώπου με τον Θεό επεκτείνεται αυτοδίκαια και στη φύση, η διατάραξη της 
σχέσης ανθρώπου – φύσης αντανακλά και στη σχέση ανθρώπου – Θεού. Η 
πορεία αυτονόμησης του ανθρώπου μέσα από τις κατακτήσεις της τεχνολογίας 
και των επιστημών, είχε σαν αποτέλεσμα να θεωρηθεί το οικοσύστημα ως 
ιδιοκτησία του, με την εκδήλωση άφρονης συμπεριφοράς απέναντι σε αυτό. Οι 
λόγοι της εντροπίας αυτής είναι η αμαρτία σε κάθε επίπεδο (προσωπικό, 
κοινωνικό, φυσικό, σωματικό, ψυχικό, περιβαλλοντικό), η παρακοή και η 
διατάραξη των σχέσεων Θεού-ανθρώπου. Άρα και η λύση είναι η αποκατάσταση 
αυτής της σχέσης από τη μεριά του ανθρώπου. Αυτοί είναι και οι βασικοί άξονες 
διαπραγμάτευσης της ενότητας, με κέντρο το βίωμα της επικοινωνίας του 
ανθρώπου με τον Θεό, ο Οποίος, ενώ αγκαλιάζει το περιβάλλον με την παρουσία 
του, προσφέροντας ευκαιρίες στον άνθρωπο, εκείνος με τη συμπεριφορά του τις 
αποποιείται συστηματικά καταστρέφοντας, αλλοιώνοντας και αδιαφορώντας για 
την τύχη του. 

Σε αυτή την ενότητα προτείνεται η Επαγωγική μέθοδος ως η 
καταλληλότερη. Τη μέθοδο αυτή χρησιμοποιούσε ευρύτατα και ο Χριστός στις 
παραβολές του, όπου μία οικεία εικόνα από την καθημερινή ζωή χρησιμοποιείτο 
για να προκαλέσει τους ακροατές του να ανακαλύψουν και να συλλάβουν μία 
βαθύτερη αλήθεια. Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι θα εφαρμόσουν τη μέθοδο, θα 
κληθούν να διευρύνουν και να εμβαθύνουν τα γνωστικά τους διαφέροντα και να 
ακονίσουν τη φαντασία τους. Η προσπάθεια αυτή χρειάζεται, ώστε, να 
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προσφέρουν στις παιδικές ψυχές τις πιο αξιόλογες πληροφορίες, 
προσαρμοσμένες στην νοητική τους ηλικία, στις αναζητήσεις αλλά και στα 
διαφέροντά τους. 

Με τις Διαθεματικές δραστηριότητες που ακολουθούν στο τέλος της 
ενότητας, στόχος είναι η ευαισθητοποίηση, η ενημέρωση, αλλά και η 
παρακίνηση των μαθητών από αναγνώστες-δέκτες, να γίνουν δημιουργοί-πομποί 
των δικών τους προβληματισμών, ιδίως σε ένα ζήτημα τόσο φλέγον, όσο αυτό 
της μόλυνσης του περιβάλλοντος. 
         Μόνο κάτω απ’ αυτές τις συνθήκες μπορεί να γίνει λόγος για μια 
παιδοκεντρική Διαθεματική προσέγγιση της Θ.Α., η οποία είναι σε θέση να 
κινητοποιήσει την τάξη και να την οδηγήσει σε ανώτερες μορφωτικές 
διαδικασίες και γόνιμο προβληματισμό. Διαφορετικά μια τυπική και άνευρη 
εξέταση του θέματος μπορεί να λειτουργήσει μόνο στο πλαίσιο ενός τυπικού 
δασκαλοκεντρικού συστήματος, χωρίς ίχνος παιδοκεντρισμού, κάτι που 
ακυρώνει την προσπάθεια που γίνεται αυτήν την περίοδο. Στόχος της 
προσπάθειας αυτής που καταβάλλεται στις ημέρες μας από τους εμπλεκόμενους 
με την εκπαίδευση φορείς (ΥΠΕΠΘ, Π. Ινστιτούτο), αλλά και από εσάς, είναι 
μέσα από τη διδακτική πράξη, να αναδειχθούν τα πλεονεκτήματα της 
Διαθεματικής προσέγγισης, ώστε αυτή να καθιερωθεί πρώτα στις συνειδήσεις 
των εκπαιδευτικών (μέσα από την κατάλληλη επιμορφωτική διαδικασία) και 
ακολούθως να αποτελέσει το θεμέλιο της εκπαιδευτικής μας πραγματικότητας 
στα επόμενα χρόνια. 
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Μ. Χαρίτος, εκπαιδευτικός 
 
 

Α. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
     ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
 

1. Ο μαθητής  διδάσκεται το ΘΜ  συστηματικά για πρώτη φορά στη Γ΄ τάξη. Μέχρι και 
τη Β΄ Δημοτικού κυρίως η Μελέτη Περιβάλλοντος είναι η πηγή παροχής διάφορων 
πληροφοριών που αφορούν  τις θρησκευτικές γιορτές. Όταν λοιπόν ο μαθητής έρχεται 
στη Γ΄ τάξη δεν έχει προσκτηθείσα γνώση για τα θρησκευτικά με αποτέλεσμα το νέο 
υλικό που του προσφέρεται να μην μπορεί να το συνδέσει με κάποιο προηγούμενο. Ο 
δάσκαλος που προσπαθεί να καλύψει αυτό το κενό πρέπει να παρουσιάζει το νέο υλικό 
με εξαντλητικά αναλυτικό και εξαιρετικά παραστατικό τρόπο. 

2. Ωστόσο αν και λείπει στους μαθητές που έρχονται στη Γ΄τάξη η συστηματική γνώση 
του ΘΜ διαθέτουν σχετική θρησκευτική εμπειρία. Αυτή η εμπειρία σημαίνει ότι 
συμμετέχουν στα μυστήρια και στις λειτουργικές τελετές,ότι απευθύνονται στο Θεό με 
τη προσευχή και ότι μπορούν να αναγνωρίζουν τα βασικά εκκλησιαστικά  σύμβολα. Τα 
παιδιά λοιπόν καθώς προσλαμβάνουν την προσφερόμενη συστηματικά θρησκευτική 
γνώση, όταν αυτή έχει συνάφεια, τη συσχετίζουν στη σκέψη τους με το εμπειρικό 
υλικό που ήδη διαθέτουν. Για να είναι η συσχέτιση αυτή εποικοδομητική  είναι 
απαραίτητο η νέα γνώση να διευκρινίζει τις ασάφειες του εμπειρικού υλικού να το 
επικυρώνει θεωρητικά και να το αναλύει εννοιολογικά. Βέβαια η νέα γνώση στο ΘΜ 
όχι μόνο πρέπει να είναι ανάλογη με το  επίπεδο θρησκευτικής σκέψης των μαθητών 
και να αναλύεται με παραδείγματα διαθεματικά, αλλά και να έχει περισσότερο 
παιδοκεντρικό χαρακτήρα και λιγότερο βιβλοκεντρικό. Ο συνδυασμός θρησκευτικής 
εμπειρίας και γνώσης προεκτείνεται όταν οι προσωπικές εμπειρίες των μαθητών 
αποτελούν βασικό κριτήριο σχεδιασμού και οργάνωσης του ΘΜ. Έτσι οι μαθητές 
συναντούν το λόγο του Θεού στην καθημερινή τους ζωή και τον ενεργοποιούν απλά 
και αβίαστα. 

3. Ο μαθητής της Γ΄ Δημοτικού διαθέτει θρησκευτικό συναίσθημα που εκδηλώνεται ως 
προβληματισμός για τον προσδιορισμό και την προσέγγιση της υπερβατικής 
πραγμακότητας από την οποία εξαρτάται ο κόσμος αλλά και ο άνθρωπος. Το παιδί 
προσπαθεί να αισθητοποιήσει  το θείο και να συσχετιστεί συναισθηματικά μαζί του με 
βάση τις εμπειρίες του και με κριτήρια ανθρώπινα και κοινωνικά. Επειδή ο Θεός έχει  
διαφορετική οντολογική υφή  από τον άνθρωπο η σχέση μας μαζί του πρέπει να 
τελείται με όρους υπέρβασης. Κατευθύνουμε λοιπόν τη διάθεση αισθητοποίησης και 
συσχέτισης του παιδιού με το Θεό προς την Εκκλησία και τη Θεία Λειτουργία όπου 
εκεί ο άνθρωπος αναπαριστά τη ζωή και τη δράση του Χριστού για να μπορέσει να 
προσεγγίσει το θείο και να επικοινωνήσει μαζί του. 

4. Ο μαθητής της Γ΄ Δημοτικού παρουσιάζει σύγχυση ως προς το ζήτημα της κατάταξης 
νοηματοδότησης  και σημασιολόγησης των αξιών. Το αξιολογικό ζήτημα σε αυτήν την 
ηλικία είναι ασαφές γιατί εξαρτάται από τη νοηματοδότηση και τους 
προσανατολισμούς του προσωπικού βίου των  μαθητών. Η ασάφεια όμως αυτή 
προεκτεινόμενη μπορεί να σχετιστεί με ένα ιδιότυπο πρόβλημα κρίσης της 
προσωπικότητας. Το παιδί αιφνιδιάζεται κάθε φορά που του παρουσιάζεται από το ΘΜ 
μια θρησκευτική αξία, γιατί δεν μπορεί με άνεση και συνειδητά να εκφράσει τη γνώμη 
του κυρίως λόγω της μικρής του ηλικίας. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα από το ότι οι έννοιες 
που χρησιμοποιεί δια μέσου των λέξεων ο μαθητής αν και μοιάζουν με των ενηλίκων 
έχουν ωστόσο μεγάλες διαφορές. Το παιδί μπορεί να έχει στη σκέψη του το ίδιο 
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πράγμα με τον ενήλικο αλλά το προσεγγίζει με διαφορετικό τρόπο και με ποιοτικά 
διαφορετικές νοητικές ενέργειες. Άρα στη Γ΄ τάξη ενδιαφερόμαστε όχι μόνο για το πώς 
θα αφομοιωθούν οι θρησκευτικές αξίες αλλά και για το πώς θα γίνει ερμηνεύσιμο από 
το μαθητή γενικά το αξιολογικό ζήτημα. Είναι απαραίτητο να οργανώσουμε τη 
μαθησιακή διαδικασία με μορφή προβλήματος που να αγγίζει τα διαφέροντα και τις 
ανάγκες των μαθητών ώστε να επιχειρούν  πολύπλευρη και ενεργητική ανακάλυψη της 
γνώσης. 

5. Από το πρώτο μάθημα θα ήταν χρήσιμο να χρησιμοποιούν οι μαθητές ένα τετράδιο 
ευρετήριο όπου με αλφαβητική σειρά θα σημειώνουν την ερμηνεία των θεολογικών 
όρων που συναντούν σε κάθε κεφάλαιο. Κάθε όρος που θα εντοπίζεται θα αναγράφεται 
με αναφορά στο κεφάλαιο, στην ενότητα και στη σελίδα. Η ερμηνεία του θα είναι 
σύντομη και απλή. Με λίγες λέξεις θα τονίζεται το νόημα που έχει σε κάθε περίπτωση. 
Βέβαια θα συνδυάζεται όπου είναι δυνατόν με το γλωσσάρι που βρίσκεται στο τέλος 
του βιβλίου .Ο σκοπός είναι η εννοιολογική αναδόμηση του κάθε κειμένου και άρα και 
του διδακτικού εγχειριδίου με βάση ένα αυτοσχέδιο αναλυτικό λεξικό που μπορεί να 
περιλαμβάνει και εικόνες. Με αυτό τον τρόπο ο μαθητής θα μπορεί να αναλύσει και να 
ορίσει την κάθε θεολογική έννοια με βάση τη σύνθεση όλων των χρήσεων της στο 
διδακτικό εγχειρίδιο. Ακολουθούμε σε αυτήν την περίπτωση τη μέθοδο της επαγωγής 
με εργαλείο την  αφαιρετική.    

 
 
Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η δημιουργία του ανθρώπου και η ευλογία από το 
Θεό, καθώς και η ευθύνη του ανθρώπου να ζει καλλιεργώντας τη γη και φροντίζοντας τη φύση 
και τα ζώα του Παραδείσου. Ο Θεός σε αυτήν την ενότητα τιμά τον άνθρωπο περισσότερο από 
όλα τα δημιουργήματα και τον καθιστά συνεργάτη του. 
   Όσο αναλυτικότερη και ποιοτικότερη βάση δεδομένων διαθέτει ο δάσκαλος τόσο 
πιθανότερο είναι να παρουσιάσει το θέμα σφαιρικότερα στους μαθητές, αν βέβαια έχει τη 
θετική διάθεση να προσαρμόσει το διδακτικό υλικό στο επίπεδο της τάξης του και να 
εφαρμόσει την κατάλληλη διδακτική μέθοδο. 
  
α. Ο σκοπός δημιουργίας του ανθρώπου στο τέλος της δημιουργίας.  
 
  Η δημιουργία του ανθρώπου στο τέλος της δημιουργίας της αισθητής κτίσης έγινε για να 
μπορεί ο άνθρωπος να ζει προμηθευόμενος από τη φύση μέσα σε τέλειες συνθήκες όλα τα 
απαραίτητα για τη ζωή του. Ο Δημιουργός Θεός τοποθέτησε το άνθρωπο στον Παράδεισο που 
βρισκόταν στον κήπο της Εδέμ. Ο άνθρωπος δημιουργήθηκε στο τέλος για να ενώσει μόνιμα 
τη κτιστή δημιουργία με τον άκτιστο Θεό. Έτσι η κτιστή δημιουργία επειδή αποκτά  σχέση δια 
μέσω του ανθρώπου με τον άκτιστο Θεό δεν πεθαίνει αλλά ζει ξεπερνώντας το μηδέν. Σκοπός 
λοιπόν της δημιουργίας του ανθρώπου ήταν η κοινωνία με το Θεό γιατί μόνο ο άνθρωπος(και 
όχι οι άγγελοι) έχει φυσικό δεσμό με όλη τη φύση. Έτσι λοιπόν όλη η κτίση εξαιτίας του 
δεσμού της με τον άνθρωπο έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει με το Θεό και να ζήσει 
νικήσει τη φθορά. 
β. Γιατί ο Θεός  δεν χρησιμοποίησε τους αγγέλους γι΄αυτό το σκοπό; 
 
  Οι άγγελοι είναι βέβαια ποιοτικά και πνευματικά  ανώτεροι από τον άνθρωπο δεν διαθέτουν 
όμως σώμα, είναι οι ασώματες δυνάμεις. Δεν έχουν λοιπόν δεσμό με την ύλη, ούτε μετέχουν 
στον υλικό θάνατο. Άρα οι άγγελοι δεν μπορούν να αποτελέσουν το μέσο ώστε ο υλικός 
κόσμος να επικοινωνήσει με το Θεό για  να ενωθεί το κτιστό με το άκτιστο. 
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γ. Γιατί ο Θεός δε συνετέλεσε ώστε ο μεγάλος προορισμός του ανθρώπου για την ένωση της 
φύσης με το θείο να πραγματοποιηθεί και να μη συγκρουστεί με την ανθρώπινη ελευθερία; 
 
  Ο πρωτόπλαστοι ελεύθερα επέλεξαν να αρνηθούν να ακολουθήσει το σχέδιο του Θεού και 
ενεπλάκησαν στην περιπέτεια της πτώσης. Ωστόσο τίθεται το ερώτημα γιατί δεν τα φρόντισε 
έτσι ο Θεός ώστε οι πρωτόπλαστοι να παραμείνουν για πάντα στον κήπο της Εδέμ και το 
σχέδιό του να μην συγκρουστεί με την ελευθερία του ανθρώπου; Όμως αν ο άνθρωπος ήταν 
ανελεύθερος τότε η ένωση του Θεού με τον κόσμο θα ήταν αναγκαστική. Ο Θεός δημιούργησε 
τον κόσμο από αγάπη και γι΄αυτό του έδωσε την ελευθερία να επιλέξει αν θέλει να υπάρχει ή 
όχι. Ο Αδάμ επέλεξε την  αυτοκαταστροφή της δημιουργίας. Ο Θεός σέβεται αυτή την 
απόφαση όμως παρεμβαίνει λίγο πριν η επιλογή του Αδάμ φτάσει τη δημιουργία στο μηδέν. 
Έτσι αρχίζει η ιστορία της σωτηρίας με την οποία ο Θεός προσπαθεί διορθώνοντας την 
επιλογή του Αδάμ να σώσει τον κόσμο και να νικήσει το θάνατο.  
   
δ. Η δημιουργία του ανθρώπου ως πράξη αγάπης και ελευθερίας του Θεού. 
 
  Η φύση προηγείται της ανθρώπινης ύπαρξης και ο άνθρωπος κατευθύνεται από τους νόμους 
της φύσης. Ο θάνατος λοιπόν είναι η κατάληξη για τον άνθρωπο όπως και για όλα τα έμβια 
όντα της φύσης.  Ο Θεός όμως ως απόλυτη υπερβατικότητα έναντι του κόσμου είναι απόλυτα 
ελεύθερος γιατί προηγείται το πρόσωπο και όχι η ουσία του. Ο άνθρωπος είναι ελεύθερος 
μόνο όταν αγαπά επειδή έτσι εικονίζει την κοινωνία αγάπης με το Θεό. Η αγάπη από απλή 
δευτερεύουσα επιθετική ιδιότητα του όντος γίνεται η κατεξοχήν οντολογική και γνωσιολογική 
κατηγορία του. Η αγάπη ως τρόπος ύπαρξης του Θεού  συνιστά το είναι του. Ο Θεός  Πατέρας 
υποστασιάζει το είναι του, γεννά τον Υιό και εκπορεύει το Άγιο Πνεύμα. Ο Θεός αγαπά όχι 
από ανάγκη αλλά εντελώς  ελεύθερα. 

Ο τρόπος αγάπης του Θεού είναι να αγαπά τον χειρότερο τον πιο αλλοτριωμένο, να 
αγαπά χωρίς να υπακούει σε οποιονδήποτε κανόνα και περιορισμό. Το ρήμα αγαπώ για τον 
Θεό δεν έχει παρελθοντικούς χρόνους .Ο άνθρωπος λοιπόν μπορεί να είναι βέβαιος για την 
πιστότητα και τη μονιμότητα της θεϊκής αγάπης γιατί με την Ανάσταση του Χριστού 
απελευθερώθηκε από το θάνατο. (Η διαδικασία σύνθεσης και αλλοίωσης της αγάπης έχει 
ιδιαίτερη σημασία γιατί απαντά ενδεικτικά στο ερώτημα για τη σχέση ελληνισμού- ιουδαϊσμού 
και ελληνισμού- χριστιανισμού που απασχολεί αρκετούς από εμάς.  

Ας προσεγγίσουμε επιγραμματικά τις έννοιες συνείδηση-αγάπη,(11ο μάθημα)στα 
ελληνιστικά χρόνια. Η ελληνική σκέψη υποστηρίζει ότι ο άνθρωπος ως σκεπτόμενο ον  
αποκτά συνείδηση του κόσμου αλλά και του εαυτού του .Η εβραϊκή θέση υποστηρίζει ότι ο 
Θεός δημιουργεί τη συνείδηση όχι στον ανθρώπινο νου αλλά στην καρδιά του ανθρώπου που 
είναι χώρος υποταγής κι αγάπης. Ο Παύλος συνθέτει και αλλοιώνει τις δυο αυτές έννοιες και 
λέει ότι η συνείδηση του ανθρώπου πραγματώνεται όχι από τον ίδιο ούτε απλώς από το Θεό, 
αλλά από τους άλλους μέσα στην κοινότητα της Εκκλησίας. Έτσι η όλη γνωσιολογία 
μεταφέρεται στον χώρο της αγάπης. Με αυτό τον τρόπο αλλοιώνεται  και η ελληνική αλλά και 
η εβραϊκή θέση. Ο άνθρωπος δεν ορίζεται πια από την ουσία  του  την υλική ή πνευματική 
αλλά από τη σχέση του με το Θεό και τους  άλλους. Έχουμε  λοιπόν  αλλοίωση της όλης 
οντολογίας.  
   Οι Έλληνες κατά τα ελληνιστικά χρόνια αναζητούσαν τη σωτηρία στην απελευθέρωση 
του ανθρώπου από τη μοίρα και το θάνατο. Τους απασχολούσε ακόμη το θέμα της αρχής και 
της συστάσεως των όντων που αποτελούν τον κόσμο. Οι Ιουδαίοι πίστευαν ότι η τήρηση όλου 
του Μωσαϊκού νόμου οδηγεί στη σωτηρία. όμως οι Ιουδαίοι που έγιναν  χριστιανοί μετέθεσαν 
τη βάση από το Νόμο στο πρόσωπο του Μεσσία Χριστού. Η σωτηρία του ανθρώπου 
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στηρίζεται στην πίστη στο πρόσωπο του Χριστού και όχι στη γνώση και την τήρηση του 
Νόμου. Η απείθεια των Ιουδαίων στο κήρυγμα περί Χριστού δίνει τη δυνατότητα στους μη 
Ιουδαίους να γίνουν δεκτοί στις επαγγελίες του Θεού που δόθηκαν στους  Ιουδαίους. Ο Ισραήλ 
τελικά θα σωθεί περνώντας από μια Εκκλησία που στην πλειοψηφία της αποτελείται από 
Έλληνες εθνικούς. 
Έτσι ο Ελληνισμός συνετέλεσε στην οικουμενοποίηση του Χριστιανισμού.) 
 
ε. Ο άνθρωπος σήμερα για να είναι άξιος συνεργάτης του Θεού, σέβεται την εντολή που του 
έδωσε ο Θεός όταν τον τοποθέτησε στον Παράδεισο:να σέβεται και να προστατεύει τη φύση; 
 

Ο άνθρωπος αν και με την επιστήμη και την τεχνολογία πέτυχε πολλά, σε σχέση με το 
φυσικό περιβάλλον διατάραξε την οικολογική ισορροπία στον πλανήτη. 
   Ο άνθρωπος αυτοειδωλοποίησε τον εαυτό του και έγινε δυνάστης της Δημιουργίας 
αντί να είναι λογικός και ευχαριστιακός χρήστης της. Αγνόησε την εντολή του Θεού να 
σέβεται και να προστατεύει τη φύση. Με απληστία την υπερεκμεταλλεύεται και την 
καταστρέφει, καταστρέφοντας ταυτόχρονα και τη σχέση του με το Θεό αλλά και το ν ίδιο του 
τον εαυτό. Έτσι προκαλεί πυρηνικές εκρήξεις Χιροσίμα, Ναγκασάκι),ραδιενεργά 
απόβλητα(Τσερνομπίλ),όξινη βροχή και πολλές άλλες ρυπογόνες  ουσίες. Άπληστα και βίαια 
διατρέφει τα φυτοφάγα ζώα με τροφές ζωϊκής προέλευσης ανατρέποντας με αυθάδεια τη 
φυσική τάξη. Η ανατροπή της φυσικής τάξης επεκτείνεται και στην κοινωνική και προσωπική 
ζωή του ανθρώπου προκαλώντας ασθενογόνους καταστάσεις (καρκίνος, καρδιοπάθειες, άγχη). 
   Ο άνθρωπος που από υπόλογος χρήστης έγινε αυθαίρετος δυνάστης τι κάνει για να 
αντιμετωπίσει την επαναστατημένη εναντίον του φύση; Επαρκεί η δημιουργία και δράση των 
σύγχρονων αορίστως επονομαζομένων οικολογικών κινημάτων για τα οποία συνήθως δεν 
γνωρίζουμε ούτε πώς αντιλαμβάνονται τον "οίκο" ούτε πως λατρεύουν το "λόγο"; 
Αναμφισβήτητα μερικά από τα κινήματα αυτά προσφέρουν αξιόλογο έργο για την προστασία 
της φύσης. Όμως αν και καταβάλλονται από πολλούς προσπάθειες για τη συμφιλίωση του 
ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον τα αποτελέσματα είναι πενιχρά, γιατί ο άνθρωπος έχει 
αλλοιώσει τη σχέση του με το Θεό, με τους άλλους με τον κόσμο και με την 
κτίση(κοσμολογία-κτισιολογία). 
   Αν όμως προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε το οικολογικό πρόβλημα ως ζήτημα 
καταλλαγής και συμφιλίωσης που μπορεί να κατορθωθεί αρχικά πνευματικά με τη μελέτη των 
δικαιωμάτων του Δημιουργού και των υποχρεώσεων του ανθρώπου, τότε μπορούμε να 
μετέχουμε αληθινά στο με το Χριστό αποκατασταθέν κάλλος της κτίσεως, με το οποίο 
συμβαδίζει και το καλό της ζωής. 

Γιατί καλό και κάλλος έχουν αιτία και πηγή το Θεό. Προσπαθώντας λοιπόν να 
αποκαταστήσουμε τη σχέση  μας με το Θεό προσπαθούμε να συμφιλιωθούμε και με την κτίση 
και τις ισορροπίες της. Έτσι θα γίνουμε κοινωνοί της άπειρης αγάπης του Θεού για τον κόσμο 
και συνεργάτες του στην ευχαριστιακή χρήση της φύσης που περιθωριοποιεί την 
υπερεκμετάλλευση και την κακοποίησή της. 
 
στ.. Η δημιουργία του ανθρώπου και η θεωρία της εξέλιξης. 
 
   Η διαφωνία της Αγίας Γραφής με τη θεωρία της εξέλιξης είναι δήθεν γιατί δεν είναι 
δυνατόν να εκτιμηθούν επιστημονικές θεωρίες με κριτήρια θεολογικά, ούτε θεολογικές 
αλήθειες με κριτήρια επιστημονικά. 
  Ξέρουμε ότι η γλώσσα της Αγίας Γραφής είναι συμβολική. Γι΄αυτό η δημιουργία του 
Αδάμ  από το χώμα και τη θεία πνοή καθώς και η δημιουργία της Εύας από την πλευρά του 
Αδάμ δεν πρέπει να ερμηνευθεί κατά γράμμα. Βασική αλήθεια είναι πως μήτρα της ζωής είναι 
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η γη από την  οποία πλάθεται και προέρχεται ο άνθρωπος. όμως αυτή την άποψη υποστηρίζει 
άλλωστε και η θεωρία της εξέλιξης. 
  Όποτε λοιπόν παρουσιάζεται ένα παρόμοιο θέμα το εξετάζουμε στην αρχή αν στέκει 
επιστημονικά και μετά αν θέλουμε μπορούμε να δούμε τι λέει σχετικά με αυτό η Αγία Γραφή. 
Βέβαια η Αγία Γραφή δεν έχει στόχο να λύσει επιστημονικά προβλήματα αλλά αναφέρεται σε 
ένα μεταφυσικό επίπεδο. Αν έστω και με απλοϊκό τρόπο αναφέρεται κάτι στην Αγία Γραφή 
σχετικά με την εξεταζόμενη επιστημονική θεωρία το επισημαίνουμε. Αν αυτό που υπάρχει 
είναι αντίθετο με την εξεταζόμενη επιστημονική θεωρία δεν απορρίπτουμε τη επιστημονική 
θεωρία ούτε αμφισβητούμε την αξιοπιστία και τη θεοπνευστία της Αγίας Γραφής γιατί έχουμε 
να κάνουμε με δυο διαφορετικά επίπεδα. 
Άλλωστε Δημιουργία και Εξέλιξη δεν αλληλοαποκλείονται αλλά αλληλοσυμπληρώνονται 
αμοιβαία, αφού η Εκκλησία απαντά στο ποιος έφτιαξε τον κόσμο και η επιστήμη στο πώς 
δημιουργήθηκε ο κόσμος. 
 
Γ. ΣΎΓΧΡΟΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ  
ΤΟΥ ΘΕΟΥ" ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
 
  Η ενότητα  "Ο άνθρωπος συνεργάτης του Θεού "είναι η πρώτη από τις έξι ενότητες του 
Γ΄ Κεφαλαίου με τίτλο "Η ζωή θέλει αγάπη και προσπάθεια". 
Σύμφωνα με το ΑΠΣ(ΦΕΚ, Τεύχος  Β΄, Παράρτημα τόμος Α΄, αρ.φύλλου 303/13-03-03 
σ.3873) οι στόχοι της ενότητας είναι οι μαθητές να πληροφορηθούν ότι ο Θεός τίμησε τον 
άνθρωπο περισσότερο απ΄ όλα τα δημιουργήματα αφού τον κατέστησε συνεργάτη του. 
Επιπλέον να γνωρίσουν όσα λέει η Γραφή για τους πρωτόπλαστους και τον Παράδεισο και να 
αποκτήσουν θετική στάση απέναντι στον κόσμο που μας περιβάλλει. Ως ενδεικτική 
δραστηριότητα προτείνεται η αναζήτηση  έργου τέχνης σχετικού με τη δημιουργία. 
   Για να προσεγγίσουμε αποτελεσματικότερα αυτούς τους στόχους πρέπει να 
βασιστούμε στις επισημάνσεις που προαναφέραμε καθώς και στους άξονες περιγραφής της 
ενότητας. Είναι απαραίτητο ακόμα να προσεγγίσουμε διαθεματικά τη γνώση καθώς και να 
ενεργοποιήσουμε  το λογισμικό. 
   Η μεθοδολογική μας προσέγγιση βασίζεται στη σχεδόν ελεύθερη και φιλική 
συγκρότηση  ομάδων σχολικής εργασίας με διανομή ρόλων και καθορισμό θέσεων συντονιστή 
και γραμματέα  κατά ομάδα. Από αυτές τις θέσεις θα περάσουν όλα τα μέλη των  ομάδων. 
   Η διδακτική μας προσέγγιση εφαρμόζει τη σύγχρονη διδακτική αρχή της 
εργασιοδυναμικής και συνεργατικής μάθησης και έχει ως βάση το σχεσιοδυναμικό μαθησιακό 
μοντέλο διδακτικής εργασίας. 
   Η εργασία της σκέψης λοιπόν ενεργοποιείται όχι μόνο από οπτικά ή ακουστικά 
ερεθίσματα αλλά και από τον προβληματισμό, τις υποθετικές απαντήσεις, τη συγκέντρωση και 
την κριτική επιλογή των πληροφοριών για την επίλυση των προβλημάτων της ενότητας. Η 
εργασία της σκέψης αναπτύσσει τη δυναμική της σκέψης που όσο ενεργοποιείται τόσο 
περισσότερο αναπτύσσεται. 
   Οι ερευνητικές ενέργειες της σκέψης βιώνονται έντονα ως πράξεις της σκέψης. Με τη 
βίωσή τους εσωτερικοποιείται το αντικείμενο της μάθησης, σταθεροποιείται και παραμένει 
δυναμικό, έτοιμο να ενεργοποιηθεί από τη σκέψη για την επίλυση συναφών προβλημάτων της 
καθημερινότητας και όχι μόνο. 
  Με τη συνεργασία των μαθητών αναπτύσσεται η δυναμική των ομάδων ,οι μαθητές 
αλληλοεπηρεάζονται, αλληλοβοηθιούνται. Συνεργαζόμενοι έρχονται πιο κοντά 
συναισθηματικά, βιώνουν έντονα κοινωνικές-περιβαλλοντικές καταστάσεις και έτσι 
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διαμορφώνουν κοινωνικό ήθος που τους διευκολύνει στην κοινωνική τους συμβίωση και στην 
κοινωνικοποίησή τους. 
   Το σχεσιοδυναμικό μαθησιακό μοντέλο διδακτικής εργασίας διαρθρώνεται σε τρεις 
βασικές φάσεις. 
1η φάση: Ο δάσκαλος προσαρμόζεται στην τάξη και στο κάθε παιδί. 
2η φάση:Ο δάσκαλος διευκολύνει μεθοδικά το μαθητή να σχετιστεί μαθησιακά με το 
διδακτικό αντικείμενο. 
3η φάση:Ο δάσκαλος σταδιακά αποσύρεται και ο μαθητής συνεχίζει να αναπτύσσει 
λειτουργική και διαλεκτική σχέση με το μορφωτικό αγαθό. 
 
ΣΤΑΔΙΑ ΠΟΡΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 
1. Προβληματισμός 
   Ζητάμε από τα παιδιά να μας περιγράψουν όμορφες εικόνες του καλοκαιριού, που 
συγκράτησαν στη μνήμη τους, ή τους δείχνουμε εντυπωσιακές εικόνες από τη φύση, ή κάποιο 
έργο τέχνης. 
Προσπαθούμε με αφετηρία π.χ. ένα έργο τέχνης που αναπαριστά  τον Αδάμ και την Εύα στον 
Παράδεισο και ανάμεσα τους υπάρχει το δέντρο που στον κορμό του κουλουριασμένο είναι το 
 φίδι να προβληματίσουμε τους μαθητές. Στόχος μας να αποδεχθούν το πρόβλημα, να το 
βιώσουν και να νιώσουν "απορία", αδιέξοδο. Προσδιορίζουμε και παρουσιάζουμε τα δεδομένα 
του προβλήματος αφαιρετικά με τη μορφή ερωτήσεων για να ενεργοποιήσουμε τη σκέψη των 
παιδιών γνωσιολογικά, μεταφυσικά  αλλά και κοινωνικά. 
α. Γιατί ο άνθρωπος ήταν το τελευταίο δημιούργημα του Θεού; Αυτό τι σχέση έχει με την 
υπόλοιπη δημιουργία; 
β. Γιατί ο Θεός δεν επέλεξε αντί για τον άνθρωπο τους αγγέλους για συνεργάτες του; 
γ. Πώς ήταν ο Παράδεισος και γιατί ο άνθρωπος δεν έμεινε για πάντα εκεί; 
δ. Ο άνθρωπος δημιουργήθηκε από την αγάπη και την ελευθερία του Θεού ή αποτελεί εξέλιξη 
του πιθήκου; 
ε. Ο άνθρωπος σήμερα για να είναι άξιος συνεργάτης του Θεού υπακούει στην  εντολή που 
του έδωσε όταν τον τοποθέτησε στον Παράδεισο:να σέβεται και να προστατεύει τη φύση;  
   Οι μαθητές με πρωτοβουλία του συντονιστή που ρωτά ξεχωριστά όλα τα μέλη κάθε 
ομάδας, συνθέτουν την απάντηση σε κάθε ερώτηση και διαμορφώνουν κατά ομάδες μια τελική 
πρόταση για το πώς ο άνθρωπος μπορεί να είναι άξιος συνεργάτης του Θεού. Έτσι με τον 
προβληματισμό εξασφαλίσαμε την ετοιμότητα των παιδιών για μάθηση και ενεργοποιήσαμε 
τη σκέψη τους για το επόμενο βήμα. 
 
2. Διατύπωση υποθετικών απαντήσεων 
 
   Οι μαθητές με βάση τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους διατυπώνουν υποθετικές 
απαντήσεις  τις οποίες καταγράφουν και συζητούν με τις υπόλοιπες ομάδες.(Οι ομάδες 
ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών της τάξης μπορεί να είναι από δύο έως τέσσερις.) 
   Με την αναζήτηση των υποθετικών απαντήσεων ενεργοποιείται η ενορατική σκέψη 
των μαθητών που είναι αποκλίνουσα σκέψη, η οποία εισέρχεται στο άπειρο χάος των ιδεών 
από το οποίο αντλεί νέες ιδέες για τη λύση των  προβλημάτων. Έτσι διαπιστώνουν ότι τους 
λείπουν οι σχετικές με τα ερωτήματα πληροφορίες και ανατρέχουν στην πιο κατάλληλη και 
από ειδικούς διαμορφωμένη πηγή που είναι το βιβλίο. 
 
3. Έρευνα, συγκέντρωση των σχετικών πληροφοριών και επαλήθευση των υποθετικών 
απαντήσεων. 
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Οι μαθητές ανοίγουν το σχολικό εγχειρίδιο και ο συντονιστής της κάθε ομάδας  ρωτά 

όλα τα μέλη της ομάδας του ποιο είναι το θέμα κάθε παραγράφου. Τα θέματα μετά από 
διάλογο τα καταγράφει στο τετράδιο της ομάδας ο γραμματέας. Ένα ς από κάθε ομάδα 
ανακοινώνει τους πλαγιότιτλους και όλες οι ομάδες μαζί τους συζητούν, τους διορθώνουν, 
τους εμπλουτίζουν. Εμείς κρίνουμε κατά περίπτωση και αν θεωρήσουμε ότι το πληροφοριακό 
υλικό των μαθητών χρειάζεται συμπλήρωση τους παραπέμπουμε σε άλλες πηγές ή 
παρουσιάζουμε στοιχεία από "την περιγραφή της διδακτικής ενότητας". Φροντίζουμε οι 
μαθητές να περάσουν με τη βοήθεια της σχέσης που έχουν με το δάσκαλο στη σχέση με το 
μορφωτικό αγαθό. 
   Με βάση τις νέες πληροφορίες που άντλησαν οι μαθητές ελέγχουν κατά πόσο οι 
υποθετικές τους απαντήσεις είναι σωστές και ολοκληρωμένες. Οι ομάδες συζητούν μεταξύ 
τους την κάθε ερώτηση-απάντηση και κάνουν διορθώσεις ή συμπληρώσεις. 
   Στο τέλος βγάζουν τα συμπεράσματά τους για τη συνεργασία ανθρώπου και Θεού και 
η κάθε  ομάδα τα καταγράφει στο τετράδιο της, το οποίο αποτελεί ένα στοιχείο που 
αξιολογείται από το δάσκαλο αλλά και από τις άλλες ομάδες. 
 
4. Άσκηση-εμπέδωση 
 
     Η γνώση που κατακτήθηκε είναι απαραίτητο να γίνει δυναμική για να μπορεί ο 
μαθητής να τη χρησιμοποιεί όταν χρειαστεί αλλά και για να μπορεί να διαμορφώνει αξίες, 
στάσεις καθώς και τη συνείδηση και την ταυτότητα του. Η χρήση της γνώσης οδηγεί στην 
εμπέδωση και τη δυναμικοποίησή της και συντελεί στο να μάθει η σκέψη και να συνηθίσει στο 
χειρισμό κατακτημένων  γνώσεων. 
   Ως άσκηση θα παροτρύνουμε τους μαθητές αφού ανιχνεύσουν την ιστορική γραμμή να 
απαντήσουν ο καθένας χωριστά στην "ακροστιχίδα του Παραδείσου" και στο "Η δική μου 
οικογένεια" και κατά ομάδες στο "Συζητώ στην τάξη". Στις δυο πρώτες ασκήσεις ο δάσκαλος 
καθώς οι μαθητές λένε τις απαντήσεις προβάλλει τις σωστές απαντήσεις σε διαφάνεια από τον 
περισκοπικό προβολέα.  Μετά την ενδοομαδική συζήτηση οι ομάδες ανακοινώνουν τις 
σκέψεις τους σχετικά με το "Συζητώ στην τάξη" και γίνονται σχόλια από τις άλλες ομάδες 
καθώς και μια επιγραμματική προφορική ή γραπτή σύνθεση των απόψεων. 
 
5. Εφαρμογή, ανάγνωση κειμένων 
 

 Η γνώση θα πρέπει να καθοδηγεί την πράξη η οποία επαναλαμβανόμενη διαμορφώνει 
τη συμπεριφορά. Γι΄αυτό οι μαθητές διαβάζουν ξανά τα κείμενα του βιβλίου τους σε 
συνδυασμό με το  πληροφοριακό υλικό που τους έδωσε ο δάσκαλος και επανελέγχουν τις 
απαντήσεις τους στις ερωτήσεις προβληματισμού καθώς και στο "Συζητώ Στην τάξη". Η μια 
ομάδα παρουσιάζει τις απόψεις της  στις άλλες και απαντά σε ερωτήσεις. Η παρουσίαση 
μπορεί να γίνει αν το θέμα της ενότητας το επιτρέπει και με δραματοποίηση. Αν ο χρόνος 
επαρκεί παρουσίαση κάνουν όλες οι ομάδες. Αν ο χρόνος δεν επαρκεί σε κάθε μάθημα την 
παρουσίαση την κάνει και διαφορετική ομάδα κάθε φορά και οι άλλες ρωτούν και με 
επιχειρήματα αξιολογούν την παρουσίαση. Έτσι μέσα από διαλεκτική αντιπαράθεση θα 
διαμορφώσουν στάσεις για τη συνεργασία τους με το Θεό και για την προστασία του 
περιβάλλοντος. Στο τέλος της παρουσίασης οι άλλες ομάδες αξιολογούν την ομάδα που 
παρουσιάζει.  
 
6. Αξιολόγηση 
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Ο δυτικός μεσαίωνας θεώρησε τη γνώση και την πίστη δυο αυτόνομες λειτουργίες και 
δεν τόνισε τη συμπληρωματική τους σχέση. Γι΄αυτό ο νεώτερος δυτικός πολιτισμός έδωσε το 
λόγο στην επιστήμη και το άλογο βιωματικό στοιχείο στην πίστη. Η πίστη θεωρήθηκε στη 
δύση ξένη με κάθε γνωσιολογικό περιεχόμενο και γι΄αυτό το ΘΜ εκεί έχει κυρίως ηθικιστικό 
χαρακτήρα γιατί ενδιαφέρεται να διαμορφώσει τον ηθικό άνθρωπο και πιστό υπήκοο και δε  
νοιάζεται τόσο για την πολιτιστική παράδοση και τη χριστιανική ζωή στα πανανθρώπινα και 
καθολικά της στοιχεία. Πήραμε λοιπόν και εμείς αυτήν τη λανθασμένη άποψη από τη δύση και 
υποστηρίζουμε ότι το ΘΜ δεν έχει σχέση με τη γνώση, έστω κι αν πρόκειται για  ιστορική 
γνώση που αναφέρεται σε πολιτιστικά αγαθά που σχετίζονται με το χριστιανισμό. ΄Αρα το ΘΜ 
αφού δε σχετίζεται με τη γνώση δεν αξιολογείται. 
   Όμως το ΘΜ με το ΔΕΠΠΣ και το ΑΠΣ στα νέα βιβλία καθώς και με το συνοδευτικό 
λογισμικό αποκτά σαφή γνωσιολογικό χαρακτήρα και στοχεύει στην ανάπτυξη αξιών, αρχών 
και στάσεων. Επομένως το ΘΜ μπορεί να αξιολογηθεί  κυρίως για τις γνώσεις που παρέχει και 
τη διασύνδεσή τους με άλλα μαθήματα. Ακόμη είναι δυνατόν να αξιολογηθούν οι αξίες ,οι 
αρχές και οι στάσεις των μαθητών στην πράξη με την εφαρμογή διαθεματικών σχεδίων 
εργασίας του ΘΜ σε σχέση για πα ράδειγμα με την περιβαλλοντική εκπαίδευση ή την αγωγή 
υγείας στα πλαίσια του χρόνου της ευέλικτης ζώνης. 
    Η αξιολόγηση για να είναι ανατροφοδοτική είναι απαραίτητο να έχει τα εξής 
χαρακτηριστικά: α.Να εκφράζεται κυρίως θετικά και όχι αρνητικά β.Να αποτελεί κρίση για 
την πρόοδο της εργασίας και την κατάκτηση του γνωστικού αντικειμένου και όχι αφορμή για 
την κατάκριση του μαθητή. γ.Να γίνεται σε ένα περιβάλλον συνεργασίας και ευγενούς 
άμιλλας που αξιολογεί κυρίως την προσπάθεια και όχι το αποτέλεσμα. δ. Να γίνεται ατομικά 
αλλά και ομαδικά και η ετεροαξιολόγηση να οδηγεί στην αυτοαξιολόγηση. 
   Με την αρχική, διαμορφωτική και τελική αξιολόγηση στοχεύουμε κυρίως στην 
ανατροφοδότηση της μαθησιακής διαδικασίας  και στην "κινητοποίησή" μας ώστε να 
αναπροσαρμόζουμε τη  διδασκαλία μας για να αναβαθμίζουμε την παρεχόμενη εκπαίδευση 
προς όφελος των μαθητών. 
  Στην ενότητα "Ο άνθρωπος συνεργάτης του Θεού"  εφαρμόσαμε διάφορες τεχνικές ατομικής 
και ομαδικής αξιολόγησης στο καθένα από τα πέντε στάδια της διδακτικής μας πορείας. 
Βέβαια η αξιολόγηση ως διαρκής και σκόπιμη  λειτουργία είναι ενσωματωμένη στη 
διαδικασία της διδασκαλίας μας. 
   Στο πρώτο στάδιο του "Προβληματισμού" αξιολογούμε :α  ιδιαίτερα την προσπάθεια 
του κάθε μαθητή να προβληματίζεται σχετικά με τα ερωτήματα και να δίνει απαντήσεις. β.τη 
σύνθεση των απαντήσεων και τη διαμόρφωση της τελικής πρότασης κατά ομάδα που 
προϋποθέτει κριτική και αφαιρετική ικανότητα. 
   Στο δεύτερο στάδιο της "Διατύπωσης υποθετικών απαντήσεων" αξιολογούμε: α. την 
ενορατική αποκλίνουσα σκέψη των μαθητών που ανακαλύπτει διάφορες απαντήσεις που 
απαντούν στους προβληματισμούς της ενότητας .β.τη διάθεση τους για διάλογο με τα μέλη της 
ομάδας τους αλλά και των άλλων ομάδων .γ.την ωριμότητά τους να συνειδητοποιήσουν ότι οι  
υποθετικές τους απαντήσεις χρειάζονται κάποιες επιπλέον πληροφορίες για να είναι 
σωστότερες και πιο ολοκληρωμένες. Στο τρίτο στάδιο της "έρευνας, συγκέντρωσης των 
σχετικών πληροφοριών και επαλήθευσης των υποθετικών απαντήσεων" αξιολογούμε:α. την 
ικανότητα κάθε μαθητή να διακρίνει τη θεματική πρόταση κάθε παραγράφου β. την ικανότητα 
αυτοδιόρθωσης των υποθετικών απαντήσεων με βάση τις νέες πληροφορίες καθώς και τη 
συμμετοχή του στην ομαδική συζήτηση. Στο τέταρτο στάδιο της "άσκησης -εμπέδωσης" 
αξιολογούμε :α. ατομικά τον κάθε μαθητή από τις απαντήσεις του στις δυο ασκήσεις  του 
βιβλίου. β. ομαδικά από τις απαντήσεις των ομάδων στο "Συζητώ στην τάξη".  Στο πέμπτο 
στάδιο της "εφαρμογής, ανάγνωσης κειμένων" αξιολογούμε:α. ομαδικά την παρουσίαση και 
δραματοποίηση της ενότητας. β. τη δημιουργική αντιπαράθεση με τις ερωτήσεις των άλλων 
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ομάδων και τις απαντήσεις της ομάδας που παρουσιάζει. γ. την ποιότητα των επιχειρημάτων  
των ομάδων που αξιολογούν την ομάδα που 
  παρουσιάζει.( Κάθε μαθητής έχει τετράδιο για το ΘΜ και η ομάδα του φάκελο όπου με τάξη 
καταχωρεί της εργασίες της).  
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Η διαθεματικότητα σε σχέση με το ΘΜ και την ενότητα 
"Ο άνθρωπος συνεργάτης του Θεού" του Γ΄ Κεφαλαίου του βιβλίου της Γ΄ Δημοτικού. 

 
Η διαθεματικότητα που με το νέο ΔΕΠΠΣ και το ΑΠΣ  εισάγεται στα νέα βιβλία των 
Θρησκευτικών είναι δυνατόν αν ενεργοποιηθεί σωστά να συντελέσει στην αλλαγή φιλοσοφίας 
του ΘΜ. Το ΘΜ συσχετίζεται με άλλα μαθήματα και δραστηριότητες και έτσι η  θρησκευτική 
γλώσσα προσαρμόζεται στη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα διαφυλάσσοντας 
παράλληλα τα πολύτιμα και διαχρονικά παραδοσιακά μηνύματα της Ορθοδοξίας.    
   Το ΘΜ σήμερα μπορεί να συντελέσει με τη διαθεματικότητα στην υποκειμενική 
ωρίμανση των μαθητών ώστε η απελευθέρωση της ατομικότητας τους που η σύγχρονη 
εξατομικευμένη κοινωνία προωθεί, να τους κάνει πιο ποιοτικούς και κριτικά σκεπτόμενους 
ανθρώπους και όχι περιθωριοποιημένους ή υπερκαταναλωτές.  
   Έτσι ο θεολογικός και παιδαγωγικός χαρακτήρας του ΘΜ στα πλαίσια της 
διαθεματικότητας διευρύνεται  και προσπαθεί να πείσει με τη λογική και την ποιότητα των 
επιχειρημάτων το σύγχρονο μαθητή και όχι τόσο με στενά ηθοπλαστικά και ομολογιακά 
μηνύματα. 
   Η διαθεματικότητα επιπλέον μας δίνει τη δυνατότητα να ανιχνεύσουμε τις σχέσεις που 
έχει η Ορθοδοξία με τη λατρεία, την τέχνη και την παράδοση καθώς και το βυζαντινό 
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πολιτισμό κατά τη διάρκεια της ιστορικής πορείας της Εκκλησίας. Εδώ είναι αυτονόητο ότι 
συνδυάζουμε το ΘΜ με τα μαθήματα της Ιστορίας και της Γεωγραφίας. 
   Στα πλαίσια εξάλλου της διαθεματικότητας μπορούμε να συσχετίζουμε  το ΘΜ με τους 
άλλους πολιτισμούς και θρησκείες(Γεωγραφία, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Ιστορία)σε 
συνάρτηση με την  πολυπολιτισμικότητα, την οικουμενικότητα του χριστιανικού μηνύματος 
και της πανανθρώπινη ενότητα. Ακόμη είναι αναγκαία και έχει άμεση συνάφεια με τους 
στόχους του ΘΜ η διασύνδεσή του με το περιβάλλον (Μελέτη Περιβάλλοντος, Φυσικά, 
Γεωγραφία),την κοινωνική αδικία (Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Γλώσσα) και τους 
πολέμους. 

Το Γ΄ κεφάλαιο με τίτλο "Η ζωή θέλει αγάπη και προσπάθεια" εμπεριέχει πολλές 
έννοιες διαθεματικής προσέγγισης που θα τις προσαρμόσουμε στην ενότητα "Ο άνθρωπος 
συνεργάτης του Θεού" και θα τις παρουσιάσουμε. 

Ισότητα:Ο Θεός τίμησε τον άνθρωπο, του έδωσε περισσότερα χαρίσματα από όλα τα 
δημιουργήματά του και τη δυνατότητα να  γίνει ίσος με Αυτόν αφού τον κατέστησε συνεργάτη 
του. Ο  ελεύθερος άνθρωπος όμως προτίμησε να μην τηρήσει την εντολή του Θεού και 
εξέπεσε από τον Παράδεισο. Νόμισε ότι μπορούσε άμεσα και απερίσκεπτα να ενεργοποιήσει 
τη δυνατότητα ισότητάς του με το Θεό. Πίστεψε λαθεμένα ότι η ισότητα του κατ΄εικόνα και 
καθ΄ ομοίωση ίσως μπορεί χωρίς καμιά προσπάθεια  να τον οδηγήσει στη θέωση. Σήμερα στην 
ψυχολογία της δημοκρατικής ισότητας προστίθεται η καταναλωτική απόλαυση και η 
απελευθέρωση των επιθυμιών που χωρίς την κατάλληλη πολιτισμική θωράκιση οδηγούν σε 
έκπτωση αξιών. 

Η έννοια "ισότητα" μπορεί να προσεγγιστεί ολιστικά με αναφορές :α.Στη διδασκαλία 
περί ισότητας του Χριστού και των Αποστόλων. β.Στην ισότητα των πολιτών έναντι των 
νόμων του κράτους (Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή) γ.Στους αγώνες που έγιναν και   
περιγράφει η ιστορία για την καταπολέμηση της κοινωνικής αδικίας και την εδραίωση της 
ισότητας. δ.Στην παγκοσμιοποίηση και εάν και τι είδους (καταναλωτική) ισότητα προάγει. 

Εξέλιξη-Ανάπτυξη: Ο Θεός δεν εγκατέλειψε τον άνθρωπο στην πτώση του. Τον 
συνοδεύει στον αγώνα για την επιβίωση και την εξέλιξη και ανάπτυξη της ζωής του. Τον καλεί 
μάλιστα στην Εκκλησία για να μπορέσει να βρει καταφύγιο και ειρήνη που τα  έχασε στον 
Παράδεισο. Άλλωστε η αμαρτία θεωρείται νόσος και η Ορθόδοξη Εκκλησία με το 
φιλάνθρωπο πνεύμα της την θεραπεύει, αφού ο κληρικός πρέπει να επιδείξει "την ιατρικήν εν 
πνεύματι επιστήμην". 

Η έννοια εξέλιξη-ανάπτυξη μπορεί να προσεγγιστεί ολιστικά με αναφορές:α .η θεωρία 
της εξέλιξης σε σχέση με την Αγια Γραφή και τη δημιουργία του ανθρώπου. β. Στον τρόπο 
ζωής του σύγχρονου ανθρώπου που δρα κατακτητικά σε σχέση με το περιβάλλον και όχι 
ευχαριστιακά. γ. Στον προσδιορισμό του παραδόσιμου σε σχέση με την αδιαφορία του 
σύγχρονου ανθρώπου να προσαρμοστεί σε εξωτερικά στερεότυπα που δεν ταιριάζουν στην 
ατομικότητα του. 

Επικοινωνία-Αλληλεπίδραση: Η επικοινωνία του ανθρώπου με το Θεό περιορίζεται με 
την πτώση. Όμως ο Θεός δεν αφήνει τον κόσμο να αυτοκαταστραφεί. Αλληλεπιδρά με τους 
Προφήτες και τους Κριτές με τον κόσμο για να διορθώσει την επιλογή του Αδάμ, να 
αποκαταστήσει τη θετική επικοινωνία με τον άνθρωπο για να τον οδηγήσει στη νίκη του 
θανάτου. 

Οι έννοιες επικοινωνία αλληλεπίδραση μπορούν να προσεγγιστούν ολιστικά με 
αναφορές: α. Στην Π.Δ. στους Προφήτες και τους Κριτές που έστελνε ο Θεός στον κόσμο για 
να αλληλεπιδράσουν με τους ανθρώπους ώστε να αποκαταστήσουν τη θετική επικοινωνία τους 
με το Θεό. β. Στην Κ.Δ. με τον ερχομό του Χριστού η ποιότητα της αλληλεπίδρασης και της 
επικοινωνίας αλλάζει και ο άνθρωπος αποκτά ξανά το δικαίωμα που είχε στον Παράδεισο να 
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νικήσει το θάνατο. γ. Σε άλλες θρησκείες με αφορμή τους αλλοδαπούς μαθητές στα πλαίσια 
του οικουμενικού μηνύματος της Ορθοδοξίας. 

Οργάνωση: Ο άνθρωπος αρνείται δια του Αδάμ να συντελέσει ώστε να ενωθεί η 
κτιστή δημιουργία με τον άκτιστο Θεό. Όμως ο Θεός που αγαπά τον άνθρωπο 
οργανώνει σχέδιο για τη σωτηρία του. Βάση της Οργάνωσης η Εκκλησία. Η πρώτη 
έκφραση της Οργάνωσης της Εκκλησίας είναι η εκλογή του Ματθία στη θέση του Ιούδα 
με κλήρωση. Η κλήρωση αυτή δείχνει ότι η οργάνωση της πρώτης Εκκλησία ς 
στηρίχθηκε στα πρότυπα του αθηναϊκού πολιτεύματος. 

Η έννοια Οργάνωση μπορεί να προσεγγιστεί ολιστικά: α. Την εκκλησία του δήμου ο 
Χριστός την έκανε Θεανθρώπινη Εκκλησία. β. Το πολίτευμα της Εκκλησίας δεν είναι δυνατόν 
να λειτουργήσει χωρίς να συγκεντρωθούν στο ίδιο μέρος οι βαπτισμένοι πιστοί για να 
συμμετάσχουν στην κοινωνία και την κοινότητα της Ευχαριστίας του Θεού. 
 
  

Με βάση την ενότητα "Ο άνθρωπος συνεργάτης του Θεού" 
του βιβλίου των Θρησκευτικών της Γ΄ Δημοτικού παρουσιάζουμε 

σχέδιο εργασίας με θέμα το νερό σε συνδυασμό με την ενότητα του λογισμικού που 
αναφέρεται στην κιβωτό του Νώε. 

 
 
Τάξη:Γ΄ Δημοτικού  
Προτεινόμενη διάρκεια: Δύο διδακτικές ώρες 
 
1.Εισαγωγικά -Επιλογή θέματος 
 
 Το ερέθισμα για την ενασχόληση με το θέμα ,μας το έδωσε η παρατήρηση ότι το Γένεσις 1,28 
που αποτελεί πηγή της ενότητας "Ο άνθρωπος συνεργάτης του Θεού" αναφέρεται στη 
θάλασσα, στο νερό. Στο νερό άμεσα ή έμμεσα αναφέρονται άλλες εφτά ενότητες του βιβλίου 
των Θρησκευτικών της Γ΄ Δημοτικού. Αυτή η διαπίστωση σε συνδυασμό με την παρουσία στο 
λογισμικό του βιβλίου των Θρησκευτικών της Γ΄ τάξης της θεματικής ενότητας για την 
Κιβωτό του Νώε, μας ώθησε στο να δημιουργήσουμε ένα σχέδιο εργασίας .Θέμα του το νερό 
ως φυσικό στοιχείο του περιβάλλοντος σε σχέση με τις ενότητες του βιβλίου των  
Θρησκευτικών  που αναφέρονται στο νερό σε συνδυασμό με την ανάλογη ενότητα του 
λογισμικού. 
 
2. Γενικός σκοπός 
 
 Να συσχετίσουν οι μαθητές την προέλευση του νερού με το Θεό και τη δημιουργία του 
κόσμου, να μάθουν για τη χρήση του νερού στην  Ορθόδοξη παράδοση και όχι μόνο, καθώς  
και να διαμορφώσουν αξίες, τάσεις και συμπεριφορές προστασίας του ως συνεργάτες του 
Θεού. 
 
3. Στόχοι 
 
α. Γνωστικοί 
Να γνωρίσουν στοιχεία για τον κύκλο του νερού(Φυσικά),για τη θάλασσα, την ΕΥΔΑΠ, τους 
υγρότοπους, το νερό σε σχέση με την ενέργεια, τα ρέματα ,για τις αλυκές και για τη ρύπανση 
του νερού. 
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β. Κοινωνικοί 
Να κατανοήσουν ότι το νερό αποτελεί Θείο δώρο και ότι η συμπεριφορά μας απέναντί του 
είναι ένδειξη σεβασμού προς ένα πολύτιμο δημιούργημα του Θεού. Γι΄ αυτό άλλωστε η θέση 
του στην Αγία Γραφή καθώς και στη  Θεία λατρεία της Εκκλησίας αλλά και στα παραδοσιακά 
έθιμα είναι πρωταρχική. 
γ. Συναισθηματικοί 
Να αισθανθούν ότι ένα τόσο σπουδαίο δημιούργημα του Θεού κινδυνεύει εξαιτίας των 
ενεργειών του ανθρώπου και ως νέοι συνεργάτες του Θεού να ευαισθητοποιηθούν για την 
προστασία του. Να νιώσουν ότι το νερό και γενικότερα το περιβάλλον δεν είναι έξω από τον 
άνθρωπο αλλά μέσα σε αυτόν. Άλλωστε ο άνθρωπος είναι το μόνο έμβιο ον που πριονίζει το 
κλαδί πάνω στο οποίο κάθεται, το περιβάλλον.  
δ. Συμμετοχικοί, αισθητικοί 
Να βιώσουν μέσα από διάφορες ομαδικές παρατηρήσεις και μετρήσεις του νερού την αξία  της 
συνεργασίας και της ομαδικής προσφοράς, αναπτύσσοντας την άμιλλα και σεβόμενοι την 
προσπάθεια της άλλης ομάδας. Να εκφράσουν τις αισθητικές τους ικανότητες και να 
αποτυπώσουν τις καλλιτεχνικές τους ευαισθησίες ζωγραφίζοντας ή τη σκηνή τη δημιουργίας 
του νερού από το Θεό, ή την κιβωτό του Νώε ή κάτι σχετικό με τη χρήση του νερού από την 
Εκκλησία. Να εκφραστούν γράφοντας ποιήματα για το νερό σε σχέση με το περιβάλλον και το 
Θεό και να δραματοποιήσουν ένα έθιμο για το νερό από αυτά που αναφέρονται στα φύλλα 
εργασίας.       
 
4. Μεθοδολογική προσέγγιση 
 
Μαθητοκεντρική-Ομαδοσυνεργατική. Οι μαθητές της Γ΄ τάξης χωρίζονται σε δυο τουλάχιστον 
ανομοιογενείς ομάδες και επιχειρείται διαθεματική προσέγγιση. Η κάθε ομάδα παίρνει ένα 
όνομα ανάλογα με τη δραστηριότητα στην οποία συμμετέχει. Έτσι αν για παράδειγμα 
προσεγγίζουμε ένα ρέμα οι ομάδες μπορούν να πάρουν συναφή με το ρέμα ονόματα όπως 
"σαλιγκάρια", "κουνούπια", "λουλούδια", "πουλιά". Επειδή το νερό ως στοιχείο του φυσικού 
περιβάλλοντος είναι ένα  τεράστιο θέμα  το προσεγγίζουμε σταδιακά και αναλυτικά γι΄ αυτό 
το χωρίζουμε στις εξής υποενότητες:  
α. Υγρότοποι. 
β. Σχέση νερού και ασημιού(αργυρούχου μόλυβδου) κατά την αρχαιότητα. 
γ. Ρέματα, φύλλα εργασίας. 
δ. Θαλάσσια  χελώνα. 
ε. ΕΥΔΑΠ 
στ. Αλυκές Αναβύσσου 
ζ. Ένας κόσμος γεμάτος νερό 
.η. Έθιμα και παραδόσεις για το νερό. 
θ. Θαλάσσια ρύπανση. 
Φύλλα εργασίας για τη θάλασσα και τα ποτάμια. 
ι. Εθνικό κέντρο θαλασσίων ερευνών. 
ια. Το νερό ως ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. 
 Μπορούμε να προσεγγίσουμε την κάθε υποενότητα του νερού ως φυσικού στοιχείου του 
περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τις οχτώ ενότητες του βιβλίου των Θρησκευτικών της Γ΄ 
τάξης που άμεσα ή έμμεσα αναφέρονται στο νερό. Αρχικά θα παρουσιάζουμε την ενότητα από 
το βιβλίο των Θρησκευτικών, μετά στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνηςτο νερό ως φυσικό 
στοιχείο σε συσχέτιση με τη θεματική ενότητα του λογισμικού των Θρησκευτικών που έχει 
τίτλο "Η Κιβωτός του Νώε". Η συγκεκριμένη θεματική ενότητα του λογισμικού διαθέτει εφτά 
υποθέματα ως περιεχόμενα. 
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Έτσι θα μπορούσαμε κάθε φορά που συνδυάζαμε μια ενότητα του βιβλίου με μια υποενότητα 
του νερού ως φυσικού στοιχείου, να χρησιμοποιούσαμε ένα μόνο υποθέμα από τα περιεχόμενα 
του λογισμικού. Βέβαια η προσέγγιση του λογισμικού θα γίνεται ομαδοσυνεργατικά στην 
αίθουσα η/υ. Αρκούν τόσοι υπολογιστές όσοι και οι ομάδες.  Οι ομάδες θα συναγωνιστούν στα 
τρία παιχνίδια της ενότητας που είναι τα εξής: α. Σωστό ή λάθος. β. Παζλ γ. Βρες τη λέξη. 
Στόχος η απόκτηση ή εμπέδωση γνώσεων που έχουν συνάφεια με τις οχτώ ενότητες του 
βιβλίου των Θρησκευτικών καθώς και με νερό ως στοιχείο του φυσικού περιβάλλοντος. Η 
συμπλήρωση εξάλλου των φύλλων εργασίας θα γίνει κατά ομάδες στην τάξη ή στο πεδίο αν 
πρόκειται για έρευνα ή μέτρηση. 
 
5. Γνωστικά αντικείμενα που εμπλέκονται στα πλαίσια της διαθεματικότητας. 
 
Γλώσσα:Ανίχνευση λογοτεχνικών πηγών πληροφόρησης για το νερό. Περιληπτική καταγραφή 
του υλικού. Κατασκευή διαλόγων, δραματοποίηση με βάση το υλικό. Ιστορία:Μελέτη της 
τοπικής ιστορίας που σχετίζεται με το νερό(π.χ. αλυκές, μουσείο νερού-δημιουργία 
μπαρουτιού στη Δημητσάνα) και σύνδεσή της με τη γενική. Γεωγραφία:Εντοπισμός στο χάρτη 
των περιοχών που παρατηρήθηκε ή παρατηρείται έντονη δραστηριότητα των ανθρώπων σε 
σχέση με το νερό. Μαθηματικά:Υπολογισμός των αποστάσεων μεταξύ των προαναφερόμενων 
περιοχών. Αισθητική αγωγή: Ζωγραφιές, κατασκευές  με υλικά ανακύκλωσης, κολλάζ. 
 
6.Ενδεικτικές δραστηριότητες 
α. Δραστηριότητες που αφορούν έρευνες πηγών:*Κατασκευάζουν κατά ομάδες φάκελο/ 
ντοσιέ με χάρτες ,άρθρα από εφημερίδες και περιοδικά. *Εντοπίζουν και καταγράφουν τίτλους 
ταινιών της εκπαιδευτικής τηλεόρασης που αναφέρονται στη δημιουργία, τον άνθρωπο και το 
νερό. *Επικοινωνούν με διάφορους τρόπους με παιδιά γειτονικών σχολείων και ανταλλάσσουν 
στοιχεία που σχετίζονται με το θέμα. *Καταγράφουν και προσεγγίζουν υπηρεσίες που 
ασχολούνται με το νερό. *Χρησιμοποιούν το λογισμικό με θέμα "Η Κιβωτός του Νώε". 
β. Δραστηριότητες που αφορούν έρευνες πεδίου. 
*Επισκέψεις στη θάλασσα, σε λίμνη και ποτάμι καθώς και σε υπηρεσίες που ασχολούνται με 
το νερό. *Επισκέψεις σε ιχθυοπαραγωγικούς μονάδες. *Συμπλήρωση κατά ομάδες των 
φύλλων εργασίας. *Απάντηση κατά ομάδες στα παιχνίδια του λογισμικού της ενότητας. 
γ. Δραστηριότητες που αφορούν δημιουργικά παιχνίδια και εκδηλώσεις. *Ο δάσκαλος γράφει 
μια φράση για το Θεό, τη δημιουργία, το νερό και τον άνθρωπο στον πίνακα και καλεί τους 
μαθητές κατά ομάδες να γράψουν όσες λέξεις κλειδιά μπορούν. ΄Ενας συντονιστής από κάθε 
ομάδα γράφει στον πίνακα όσα κατέγραψε η ομάδα του εμπλουτίζοντας και προεκτείνοντας 
την αρχική φράση. Ακολουθεί συζήτηση και γίνεται επιλογή αυτών με τα οποία θα 
ασχοληθούμε διεξοδικά. *Μοιράζονται σενάρια υποθετικών προβληματικών καταστάσεων 
στα οποία οι μαθητές παίζοντας πρωταγωνιστικό ρόλο προτείνουν λύσεις. *Διοργανώνουν 
εκδήλωση για το νερό σε σχέση με το φυσικό περιβάλλον και τη δημιουργία, που 
περιλαμβάνει θεατρική παράσταση ,έκθεση ζωγραφικής καθώς και παιχνίδια με το λογισμικό 
.Στο τέλος στη συζήτηση με τους ειδικούς συμμετέχουν η τοπική αυτοδιοίκηση καθώς και 
εκπρόσωποι γειτονικών σχολείων που συνεργάστηκαν  σε αυτό το σχέδιο εργασίας. 
 
7. Αξιολόγηση 
Η αξιολόγηση σκοπεύει στον έλεγχο εκπλήρωσης των στόχων και στη βελτίωση των 
αποτελεσμάτων καθώς και στον αναστοχασμό ,ανατροφοδότηση της μαθησιακής διαδικασίας 
και των φορέων της. Το σχέδιο εργασίας αξιολογείται σε όλες τις επιμέρους φάσης της 
ανάπτυξής του με κριτήρια που αφορούν την οικοδόμηση γνώσεων, τη δημιουργία και 
ανάπτυξη δεξιοτήτων καθώς και την καλλιέργεια στάσεων και την εδραίωση αξιών σε 
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συνδυασμό με την υπευθυνότητα και τη συνεργασία των μελών των ομάδων. Αξιολογητές 
μπορούν να είναι οι δάσκαλοι (ετεροαξιολόγηση-αυτοαξιολόγηση),οι ίδιοι οι μαθητές 
(αυτοαξιολόγηση-αλληλοαξιολόγηση) ή ακόμη και συναφείς "εξωτερικοί" αξιολογητές, με 
στόχο την ανατροφοδότηση και τη βελτίωση του σχεδίου εργασίας και των φορέων του. Ως 
εργαλεία αξιολόγησης είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν ερωτηματολόγιο, τεστ κ.ά. Τα 
αποτελέσματα από τη χρήση αυτών των εργαλείων στις επιμέρους διαδικασίες του σχεδίου 
εργασίας, συμπληρώνουν την αξιολογική του εικόνα και αποτελούν τη βάση για τη δημιουργία 
ακόμη καλύτερων σχεδίων εργασίας στο μέλλον με τη βοήθεια λογισμικού. 
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