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∆ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ  
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ 

 
1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος 
Η θρησκευτική εκπαίδευση των µαθητών, όπως αναγνωρίζεται και διεθνώς, συνιστά όρο της ηθι-

κής και πνευµατικής τους ανάπτυξης και έχει ύψιστη κοινωνική σηµασία. Χωρίς να παραγνωρίζεται το 
γεγονός πως η θρησκευτική εκπαίδευση των παιδιών πραγµατοποιείται και στο πλαίσιο άλλων θε-
σµών (οικογένεια, Εκκλησία), η παροχή της στο σχολικό περιβάλλον, λειτουργεί συµπληρωµατικά και 
συντελεί στην ολοκληρωµένη µόρφωσή τους. Το µάθηµα των Θρησκευτικών (ΜτΘ) είναι ενταγµένο 
στην παρεχόµενη από την πολιτεία εκπαίδευση υπηρετώντας τους γενικούς σκοπούς της παιδείας, 
όπως αυτοί ορίζονται από το Σύνταγµα και τους Νόµους.  

Στην εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση µελετάται ο Χριστιανισµός ως βιβλική ιστορία και βιβλι-
κός λόγος, ως ορθόδοξη χριστιανική παράδοση, ως πολιτιστική έκφραση, ως πορεία µέσα στην ιστο-
ρία, ως αναζήτηση της αλήθειας και ως σύγχρονη παρουσία µέσα στον κόσµο. Υπάρχουν επίσης κά-
ποιες πληροφορίες για τις άλλες Οµολογίες, καθώς και για τον Ιουδαϊσµό και το Ισλάµ, µε την προο-
πτική να ασχοληθούν µ� αυτά οι µαθητές εκτενέστερα στο Λύκειο.  

Στο Νηπιαγωγείο και στις δύο τάξεις του ∆ηµοτικού (Α΄ και Β΄), όπου απουσιάζει από το Ωρολόγιο 
Πρόγραµµα το µάθηµα των Θρησκευτικών, στο πλαίσιο της ανάπτυξης της θρησκευτικής συνείδησης 
του παιδιού, µπορεί να λαµβάνονται θέµατα και αφορµές από το µάθηµα της «Μελέτης του Περιβάλ-
λοντος». Το µάθηµα αυτό µπορεί να συνδεθεί µε τη θρησκευτική αγωγή, αφού οι σκοποί του αναφέ-
ρονται στην ανάπτυξη της προσωπικότητας, στην καλλιέργεια οικουµενικών και πανανθρώπινων α-
ξιών και στην ανάπτυξη της ελληνικής µας ταυτότητας και συνείδησης µε βάση την πολιτιστική µας 
κληρονοµιά.  

Ο σκοπός της διδασκαλίας του ΜτΘ εντάσσεται στο γενικό σκοπό της εκπαίδευσης, δηλαδή στη 
διαµόρφωση ελεύθερων και υπεύθυνων πολιτών. Ειδικότερα, η διδασκαλία του ΜτΘ συµβάλλει: 

Στην απόκτηση γνώσεων γύρω από τη χριστιανική πίστη και την Ορθόδοξη χριστιανική παράδο-
ση. 

Στην ανάπτυξη θρησκευτικής συνείδησης. 
Στην προβολή της ορθόδοξης πνευµατικότητας ως ατοµικού και συλλογικού βιώµατος. 
Στην κατανόηση της χριστιανικής πίστης ως µέσου νοηµατοδότησης του κόσµου και της ζωής. 
Στην παροχή ευκαιριών στους µαθητές για θρησκευτικό προβληµατισµό και στοχασµό.  
Στην κριτική επεξεργασία των θρησκευτικών παραδοχών, αξιών, στάσεων. 
Στη διερεύνηση του ρόλου που έπαιξε και παίζει ο Χριστιανισµός στον πολιτισµό και την ιστορία 

της Ελλάδας και της Ευρώπης. 
Στην κατανόηση της θρησκείας ως παράγοντα που συντελεί στην ανάπτυξη του πολιτισµού και 

της πνευµατικής ζωής. 
Στην επίγνωση της ύπαρξης διαφορετικών εκφράσεων της θρησκευτικότητας. 
Στην αντιµετώπιση των κοινωνικών προβληµάτων και των µεγάλων σύγχρονων διληµµάτων.  
Στην ανάπτυξη ανεξάρτητης σκέψης και ελεύθερης έκφρασης. 
Στην αξιολόγηση του Χριστιανισµού ως παράγοντα βελτίωσης της ζωής των ανθρώπων. 
 
2. Άξονες, Γενικοί στόχοι, Θεµελιώδεις έννοιες ∆ιαθεµατικής προσέγγισης 

 
Ι. ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

 

 
Τάξη 

Άξονες 
γνωστικού πε-
ριεχοµένου 

Γενικοί στόχοι 
(γνώσεις, δεξιότητες, 
στάσεις και αξίες) 

Ενδεικτικές Θεµελιώ-
δεις έννοιες ∆ιαθεµα-
τικής προσέγγισης 

Γ Η ζωή µε τον Χριστό 

 Ο Θεός είναι µαζί 
µας 

Οι µαθητές επιδιώκεται: 
Να γνωρίσουν ότι ο Θεός αγαπά τον άνθρωπο 
και τον κόσµο, συνοδεύει, αγιάζει και ευλογεί τη 
ζωή.  

Παράδοση, 
Πολιτισµός. 

 Το δώρο της ζω-
ής  

 

Να αντιληφθούν ότι ο κόσµος είναι ένα θαυµαστό 
δηµιούργηµα του Θεού, το οποίο οι άνθρωποι 
απολαµβάνουν και ευγνωµονούν τον Θεό γι� αυ-
τό

Άτοµο-κοινωνία-
κοινότητα, 
Οργάνωση, 
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τό. 
Να πληροφορηθούν ότι ο Θεός είναι στοργικός 
πατέρας και φροντίζει όλα τα πλάσµατά του.   

Σύστηµα, 
Αλληλεπίδραση, 
Οµοιότητα-∆ιαφορά, 
Συλλογικότητα. 

 Η ζωή θέλει αγά-
πη και προσπά-
θεια 

Να αναγνωρίσουν ότι ο Θεός τίµησε τον άνθρω-
πο, µε τα χαρίσµατα που τον προίκισε, περισσό-
τερο απ� όλα τα δηµιουργήµατα και τον κατέστη-
σε συνεργάτη του.  
Να αντιληφθούν ότι ο Θεός συνοδεύει τον άν-
θρωπο στον αγώνα για επιβίωση και βελτίωση 
της ζωής και τον καλεί στην Εκκλησία για να βρει 
καταφύγιο και ειρήνη. 

Ισότητα, 
Εξέλιξη-Ανάπτυξη, 
Επικοινωνία, 
Οργάνωση. 

 Με το Χριστό αλ-
λάζει η ζωή 

Να γνωρίσουν ότι στο πρόσωπο της Παναγίας 
εκπληρώνονται οι προφητείες για τον ερχοµό του 
Χριστού, λυτρωτή του κόσµου. 
Να κατανοήσουν ότι η γέννηση του Χριστού α-
ποτελεί έµπρακτη απόδειξη της αγάπης του Θε-
ού για τον άνθρωπο και αρχή µιας νέας πορείας 
για τον κόσµο. 

Πολιτισµός, 
Παράδοση. 

 Η χαρά για τη 
ζωή 

 

Να γνωρίσουν ότι οι γιορτές που αναφέρονται 
στο Χριστό και στους αγίους σφραγίζουν την 
προσωπική, οικογενειακή, ενοριακή και σχολική 
ζωή και δηµιουργούν κοινωνικότητα και ευφρο-
σύνη. 
Να κατανοήσουν τη σπουδαιότητα των Μυστη-
ρίων του Βαπτίσµατος και της Θείας Κοινωνίας. 

Πολιτισµός, 
Χώρος-χρόνος, 
Επικοινωνία, 
Συλλογικότητα. 

 Η ζωή µε τους 
γύρω µας 

Να γνωρίσουν τους όρους και τη σηµασία της 
συµβίωσης µέσα από τη συµµετοχή στη ζωή της 
Εκκλησίας.  
Να κατανοήσουν ότι η αγάπη πρέπει να εκδηλώ-
νεται προς όλους τους ανθρώπους. 

Οργάνωση, Ισότητα, 
Αλληλεπίδραση, 
Οµοιότητα-∆ιαφορά, 
Συλλογικότητα, 
Άτοµο-κοινωνία. 

 Τα πάθη και η 
Ανάσταση του 
Χριστού 

Να γνωρίσουν ότι στη ζωή το καλό και το κακό 
εκφράζεται µε ποικίλους τρόπους και ότι τα πάθη 
του Χριστού συνιστούν αποκορύφωση της έκ-
φρασης του κακού, αλλά και µεγαλείο της θυσίας 
για το καλό.  
Να κατανοήσουν ότι η Ανάσταση του Χριστού 
αποτελεί κορυφαίο γεγονός της ζωής και της 
δράσης του και ότι το Πάσχα είναι η πιο µεγάλη 
γιορτή της Ορθοδοξίας και του λαού µας.  

Πολιτισµός, 
Παράδοση, 
Χώρος-χρόνος. 

 Γιορτές µετά το 
Πάσχα 

Να γνωρίσουν το γεγονός της Ανάληψης και τις 
γιορτές µετά το Πάσχα. 

Χώρος-χρόνος,  
Πολιτισµός, Παράδοση. 

∆ Η πορεία µας στη ζωή 

 Το ξεκίνηµα Να αναγνωρίσουν έννοιες, παραστάσεις και αρ-
χές που διέπουν την πνευµατική πορεία του χρι-
στιανού. 
Να γνωρίσουν το σκοπό, τον τρόπο, τα µέσα και 
τους κανόνες της πορείας του χριστιανού. 

Χώρος-χρόνος, 
Εξέλιξη-Ανάπτυξη, 
Ισότητα-Νόµος, 
Αλληλεπίδραση, 
Άτοµο-Κοινωνία. 

 Αυτοί που έδειξαν 
και βάδισαν το 
δρόµο 

 

Να γνωρίσουν στιγµιότυπα και στοιχεία από τη 
ζωή των προφητών που βάδισαν τον ορθό δρό-
µο. 
Να κατανοήσουν τη σηµασία που έχει για τη ζωή 
ο λόγος του Χριστού: «Εγώ είµαι η οδός», και ότι 
το Ευαγγέλιο αποτελεί πυξίδα στην πνευµατική 
πορεία. 
Να αντιληφθούν, µέσα από τη σχέση του Χρι-

Παράδοση, 
Σύγκρουση-Μεταβολή, 
Εξέλιξη-Ανάπτυξη, 
Ισότητα-Νόµος, 
Επικοινωνία. 
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στού µε τους ανθρώπους, το ενδιαφέρον και τη 
φροντίδα του Χριστού για όσους υποφέρουν.  

 Νέος δρόµος, 
καινούργια ζωή 

Να κατανοήσουν ότι το Άγιο Πνεύµα φωτίζει, ε-
νώνει και οδηγεί τους ανθρώπους στην καινούρ-
για τους πορεία. 
Να πληροφορηθούν και να εκτιµήσουν τον τρό-
πο ζωής των πιστών στις πρώτες χριστιανικές 
κοινότητες. 
Να γνωρίσουν τους αγίους που µιµήθηκαν τη 
ζωή του Χριστού. 

Παράδοση, 
Πολιτισµός, 
Χώρος-Χρόνος, 
Οργάνωση, 
Επικοινωνία, 
Αλληλεπίδραση. 

 Συνεχίζουµε το 
δρόµο όλοι µαζί 

Να εκτιµήσουν ότι ο Ναός είναι το ζωτικό κέντρο 
συνάντησης των πιστών. 
Να γνωρίσουν για την ιστορία, την τέχνη, τη ζωή 
των µοναστηριών και τον ορθό τρόπο τέλεσης 
της Θ. Λατρείας. 

Χώρος-Χρόνος, 
Παράδοση, 
Πολιτισµός, 
Εξέλιξη-Ανάπτυξη, 
Συλλογικότητα. 

 Στην πορεία ξε-
περνάµε τα ε-
µπόδια 

Να αντιληφθούν τα εµπόδια που αντιµετωπίζει ο 
πιστός στην πορεία του. 
Να γνωρίσουν τους κατάλληλους χειρισµούς για 
την αντιµετώπιση των αποκλίσεων από το δρόµο 
του Θεού. 

Επικοινωνία, 
Σύγκρουση-Μεταβολή, 
Εξάρτηση, 
Άτοµο-Κοινωνία. 

 Η Εκκλησία πο-
ρεύεται σε όλο 
τον κόσµο  

Να κατανοήσουν τη σηµασία της ιεραποστολής, 
του σκοπού και της δράσης των ιεραποστόλων. 

Κοινωνία-Κοινότητα, 
Οργάνωση, Πολιτισµός, 
Αλληλεπίδραση. 

 Επίκαιροι εορτα-
στικοί σταθµοί. 

Να γνωρίσουν τους σηµαντικούς εορταστικούς 
σταθµούς και γεγονότα από το εορτολόγιο της 
Εκκλησίας και να αρχίσουν να τα βιώνουν. 

Παράδοση, 
Πολιτισµός. 
 

Ε Στη ζωή χρειάζονται αγώνες 

 Οι αγώνες στη 
ζωή µας 

Να γνωρίσουν τις ∆έκα Εντολές και να αντιλη-
φθούν ότι η τήρηση των θείων εντολών δίνει 
νόηµα στη ζωή και θάρρος για αντιµετώπιση των 
δυσκολιών και συνέχιση του αγώνα. 
Να εκτιµήσουν την κοινοβιακή ζωή των πρώτων 
χριστιανών και να κατανοήσουν ότι η µετοχή ό-
λων στα αγαθά της ζωής, που έδωσε ο Θεός, 
κάνει τη ζωή πιο ανθρώπινη. 

Χώρος-Χρόνος, 
Σύγκρουση-Μεταβολή, 
Επικοινωνία, 
Αλληλεπίδραση, 
Άτοµο-Κοινωνία, 
Ισότητα, 
Οργάνωση, 
Συλλογικότητα. 

 Αγωνιστές και 
µάρτυρες 

Να αντιληφθούν ότι ο αγώνας του Χριστού συνε-
χίζεται στην Εκκλησία µε τους Αποστόλους, τους 
Μάρτυρες, τους Αγίους και όλους τους χριστια-
νούς µέχρι σήµερα. 

Σύγκρουση-Μεταβολή, 
Εξέλιξη-Ανάπτυξη, 
Συλλογικότητα, 
Άτοµο-Κοινωνία.  

 Αγώνας για την 
αλλαγή του εαυ-
τού µας 

Να γνωρίσουν ότι η συνάντηση µε το Χριστό 
µπορεί να αλλάξει ριζικά τον τρόπο ζωής του 
αλλοτριωµένου ανθρώπου, αρκεί να έχει ανοιχτή 
την καρδιά του και να µετανοήσει. 

Σύγκρουση-Μεταβολή, 
Εξέλιξη-Ανάπτυξη, 
Άτοµο-Κοινωνία. 

 ∆ηµιουργώντας 
έναν όµορφο κό-
σµο 

Να αντιληφθούν ότι οι χριστιανοί αγωνίζονται όχι 
µόνο για την προσωπική τους αλλαγή, αλλά και 
για τη µεταµόρφωση όλου του κόσµου.  

Παράδοση, 
Πολιτισµός, 
Χώρος-χρόνος. 

 Αγώνας για έναν 
κόσµο ανθρωπι-
νότερο 

Να εκτιµήσουν την αδελφοσύνη, την ειρήνη και 
το σεβασµό του περιβάλλοντος ως αξίες της ορ-
θόδοξης παράδοσης.  
Να κατανοήσουν ότι είναι ευθύνη των σηµερινών 
χριστιανών να ενδιαφέρονται και να αγωνίζονται 
καθηµερινά για να γίνει πραγµατικότητα ο και-
νούργιος κόσµος του Θεού. 

Παράδοση, 
Πολιτισµός, 
Επικοινωνία, 
Ισότητα, 
Αλληλεπίδραση, 
Άτοµο-κοινωνία, 
Οργάνωση. 

 Επίκαιρα Να γνωρίσουν τους εορταστικούς σταθµούς της 
Εκκλησίας που ανεφοδιάζουν και ενισχύουν τους 
πιστούς στον καθηµερινό αγώνα της ζωής (γιορ-

Παράδοση, 
Πολιτισµός, 
Σύγκρουση-Μεταβολή. 
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τές αγίων, περίοδοι άσκησης και προετοιµασίας, 
τελετές).  

ΣΤ Αναζητώντας την αλήθεια στη ζωή µας 

 Η αναζήτηση και 
η φανέρωση της 
αλήθειας 

Να συνειδητοποιήσουν ότι ο κάθε άνθρωπος στη 
ζωή του αναζητά την αλήθεια για τα βασικά ζητή-
µατα της ζωής (γέννηση, ασθένεια, ανθρώπινη 
αδυναµία στα φυσικά φαινόµενα, θάνατος). 

Χώρος-χρόνος, 
Παράδοση, 
Πολιτισµός, 
Εξέλιξη-Ανάπτυξη. 

 Η αλήθεια κατα-
γράφεται 

Να κατανοήσουν ότι το Ευαγγέλιο, µε την περι-
γραφή του έργου και του προσώπου του Χριστού, 
είναι πρωταρχική και κορυφαία πηγή της αλήθειας 
για τη ζωή.  
Να γνωρίσουν ότι οι Ψαλµοί εκφράζουν την αλή-
θεια για τον Θεό και αποτελούν συνδετικό κρίκο 
ανάµεσα στους Ιουδαίους και τους Χριστιανούς.  

Χώρος-χρόνος, 
Παράδοση, 
Πολιτισµός, 
Εξέλιξη-Ανάπτυξη. 

 Αλήθειες που 
δίδαξε ο Χριστός 

Να γνωρίσουν τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της 
Βασιλείας του Θεού µέσα από τις παραβολές και 
τους Μακαρισµούς. 

Εξέλιξη-Ανάπτυξη, 
Οµοιότητα-∆ιαφορά, 
Άτοµο-κοινωνία. 

 Ποιος αγρυπνά 
για την αλήθεια 

Να γνωρίσουν για την ίδρυση και τη σύσταση του 
σώµατος της Εκκλησίας, η οποία διαφυλάσσει την 
αλήθεια που παρέδωσε ο Χριστός. 
Να αντιληφθούν ότι τα σχίσµατα τραυµατίζουν την 
ενότητα των χριστιανών και οι αιρέσεις νοθεύουν 
την αλήθεια. 

Παράδοση, 
Εξέλιξη-Ανάπτυξη, 
Οργάνωση, 
Επικοινωνία, 
Σύγκρουση-Μεταβολή. 

 Ζώντας µαζί την 
αλήθεια 

Να αντιληφθούν ότι µετέχοντας στη ζωή της εκ-
κλησιαστικής κοινότητας (στα µυστήρια, στη λα-
τρεία της) αποκτά κανείς γνώση της αλήθειας και 
βαθύτερες σχέσεις µε τα υπόλοιπα χριστιανικά 
µέλη. 
Να γνωρίσουν τα χαρακτηριστικά της Ορθοδοξίας 
και τα γνωρίσµατα άλλων Οµολογιών. 

Χώρος-χρόνος, 
Πολιτισµός, 
Παράδοση, 
∆ιαφορά. 

 Επίκαιρα Να γνωρίσουν, µέσα από το εορτολόγιο της Εκ-
κλησίας και το λατρευτικό της πλούτο, άγιες µορ-
φές και πρότυπα βίου.  

Πολιτισµός, 
Συλλογικότητα, 
Ισότητα. 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ 
 

Ι. ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
 

1. Ειδικοί σκοποί 
 

Με τη διδασκαλία των Θρησκευτικών στο ∆ηµοτικό Σχολείο επιδιώκεται οι µαθητές: 
Να γνωρίσουν βασικές παραστάσεις, έννοιες και σύµβολα της ορθόδοξης πίστης και ζωής. 
Να αντιληφθούν την αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο και τον κόσµο. 
Να ανακαλύψουν τη σηµασία και την επικαιρότητα του Ευαγγελίου για την προσωπική και κοινω-

νική 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 πολιτι-

σµικής κληρονοµιάς του τόπου µας και γενικότερα της ανθρωπότητας. 
Να κατανοήσουν τι σηµαίνει να είναι κάποιος ενεργό µέλος εκκλησιαστικής κοινότητας. 
 

2. Στόχοι, Θεµατικές ενότητες, Ενδεικτικές δραστηριότητες, ∆ιαθεµατικά σχέδια εργασίας 
 

ΤΑΞΗ Γ΄ 
Ο ΘΕΟΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ 

 

Στόχοι Θεµατικές Ενότητες 
(διατιθέµενος χρόνος) 

Ενδεικτικές  
δραστηριότητες1 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ Ο Θεός είναι µαζί µας 
Οι µαθητές επιδιώκεται: 
Να κατανοήσουν γιατί σε κάθε 
σηµαντικό γεγονός της ζωής µας 
πρέπει να επικαλούµαστε την 
ευλογία του Θεού.  

Ο αγιασµός στο σχολείο µας 
Η ατµόσφαιρα της πρώτης µέρας του 
νέου σχολικού έτους. 
Η περιγραφή της ακολουθίας του αγια-
σµού. 
Η τέλεση του αγιασµού σε άλλες περι-
στάσεις της ζωής µας. 

(1 ώρα) 

Οι µαθητές: 
Περιγράφουν τα δρώ-
µενα της ακολουθίας 
του αγιασµού και τα 
υλικά που χρησιµο-
ποιούνται. 

Να αντιληφθούν γιατί ο Σταυρός 
είναι το κατεξοχήν σύµβολο των 

Ο Σταυρός: Το σύµβολο των χριστιανών Σχεδιάζουν και ταξι-
νοµούν τύπους Σταυ-

                                                           
1 Οι δραστηριότητες µε πλάγια γράµµατα προτείνονται ως διαθεµατικές και ανταποκρίνονται στις προτεινόµενες 
διαθεµατικές έννοιες της 3ης στήλης του πίνακα του αντίστοιχου ∆ΕΠΠΣ.   
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χριστιανών και αποτελεί την πιο 
τρανή απόδειξη της αγάπης του 
Θεού. 
Να πληροφορηθούν το ιστορικό 
της εύρεσης και της ύψωσης του 
Τιµίου Σταυρού. 
Να µάθουν πώς, πότε και γιατί 
κάνουµε το σηµείο του Σταυρού. 

Απλή διήγηση για την παρουσία του 
Σταυρού στο περιβάλλον µας. 
Σύντοµη περιγραφή της εύρεσης του 
Τιµίου Σταυρού και της καθιέρωσής του 
ως κύριου συµβόλου των χριστιανών. 
Πηγή: Μηναίο (14 Σεπτεµβρίου) 

(1 ώρα) 

ρού  

Να καταλάβουν ότι ο Χριστός έ-
δειξε την αγάπη και τη στοργή 
στα παιδιά. 
Να αντιληφθούν ότι πρέπει µε 
εµπιστοσύνη να πλησιάζουν το 
Χριστό. 
Να µάθουν τρόπους ανταπόκρι-
σής τους στην αγάπη του Χρι-
στού. 

Ο Θεός είναι κοντά µας 
Η ευαγγελική διήγηση της ευλογίας του 
Χριστού στα παιδιά 
Πηγή: Ματ. 19, 13-15  
 

(1 ώρα) 

Απαντούν προφορικά 
ή γραπτά στο ερώτη-
µα: Τι θα έλεγαν στο 
Χριστό αν τον συνα-
ντούσαν. 

Να γνωρίσουν ότι η προσευχή 
είναι τρόπος επικοινωνίας του 
ανθρώπου µε το Θεό και να αντι-
ληφθούν για ποιους λόγους είναι 
σηµαντική για τη ζωή. 
Να πληροφορηθούν τα είδη της 
προσευχής. 
Να µάθουν µερικές σύντοµες και 
ωραίες προσευχές από την εκ-
κλησιαστική ζωή. 

Η προσευχή είναι επικοινωνία µε το Θεό 
Η προσευχή ενός µικρού παιδιού ή η 
πρωινή προσευχή στο Σχολείο. 
Η Κυριακή προσευχή στο αρχαίο κείµε-
νο και σε µετάφραση. 
Η προσευχή σε οποιοδήποτε χρόνο, 
τόπο, σε κάθε περίσταση. 
Πηγή: Α΄ Βασιλειών 1 και 2, 1-11. 

(2 ώρες) 

Εκκλησιασµός. 
Γράφουν µια απλή 
δική τους προσευχή. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ Το δώρο της ζωής 
Να µάθουν, µε βάση τη διήγηση 
του ∆αβίδ, να δείχνουν εµπιστο-
σύνη στο Θεό. 
Να γνωρίσουν το Θεό ως κορυ-
φαία µορφή της θρησκευτικής 
µας παράδοσης, ως ποιητή και 
υµνωδό. 
 

Ο ∆αβίδ δοξολογεί τον Θεό 
Λεπτοµερής διήγηση της Π.∆. 
Στοιχεία από τη ζωή και την προσωπι-
κότητα του ∆αβίδ. 
Μετάφραση ενός Ψαλµού που αναφέρε-
ται στη συνεχή επικοινωνία του ανθρώ-
που µε τον Θεό. 

(1 ώρα) 

Ακούν εµµελώς από 
κασετόφωνο µε βυζα-
ντινή µουσική έναν 
ψαλµό του ∆αβίδ. 

Να ανακαλύπτουν στις µορφές 
και λειτουργίες της δηµιουργίας 
την οµορφιά και την αρµονία. 

Ο θαυµαστός µας κόσµος 
Η µεγάλη ποικιλία των µορφών και οι 
λειτουργίες της φύσης που υπηρετούν 
τη ζωή µε βάση τον Ψαλµό 103. 

(1 ώρα) 

Καταγράφουν και ζω-
γραφίζουν τι αγαπούν 
και θαυµάζουν στη 
φύση (Εικαστικά) 

Να µπορούν µε συγκεκριµένα 
παραδείγµατα να επισηµάνουν τη 
φροντίδα του Θεού για όλα τα 
πλάσµατά του, ακόµη και για τα 
πιο απίθανα. 
Να ευαισθητοποιηθούν για το 
σεβασµό και την αγάπη που 
πρέπει να δείχνει ο άνθρωπος για 
όλα τα δηµιουργήµατα. 

Ο θεός φροντίζει όλα τα πλάσµατά του 
Ο Θεός, στοργικός πατέρας, αγαπά και 
φροντίζει ακόµη και τα πιο µικρά πλά-
σµατά του. 
Πηγή: Λουκά 12, 22-31, Ματ. 6, 25-34 
και 22ος Ψαλµός. 

(1 ώρα) 

Αναλαµβάνουν να πο-
τίσουν και να φροντί-
σουν τα λουλούδια 
του σχολείου τους. 
 

Να κατανοήσουν γιατί ο ερχοµός 
κάθε νέου παιδιού στην 
οικογένεια είναι δώρο Θεού που 
θα πρέπει να γίνεται δεκτό από 
όλους µε αισθήµατα χαράς. 

Η γέννηση ενός παιδιού είναι δώρο στην 
οικογένεια 
Ο άνθρωπος γεννιέται µικρός και 
αδύναµος.  
Η χαρά κατά τη γέννηση βιβλικών προ-

Συγκεντρώνουν 
εποπτικό και 
καλλιτεχνικό υλικό, 
σχετικό µε το θέµα 
(Εικαστικά). 
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Να ευαισθητοποιηθούν απέναντι 
σε παιδιά µε ιδιαιτερότητες. 

σώπων (π.χ. Ισαάκ). 
Μικρό απόσπασµα από ευχές της 
Εκκλησίας που αναφέρονται στη 
γέννηση ενός παιδιού. 

(2 ώρες) 
Να πληροφορηθούν ότι όλα τα 
παιδιά, ανεξαρτήτως χρώµατος, 
φυλής, εθνικότητας, ως δηµιουρ-
γήµατα του Θεού είναι αδέλφια, 
και να επισηµάνουν συγκεκριµέ-
νες συµπεριφορές µε τις οποίες 
αυτό µπορεί να εκφραστεί. 
Να κατανοήσουν ότι όλοι οι άν-
θρωποι έχουν τα ίδια δικαιώµατα 
στη ζωή, στη µόρφωση, στην ε-
λευθερία, κτλ. 
Να ευαισθητοποιηθούν και να 
αποκτήσουν θετική στάση απέ-
ναντι σε προβλήµατα παιδιών 
στο άµεσο περιβάλλον τους, στην 
Ελλάδα και σ΄ όλο τον κόσµο. 

Όλα τα παιδιά του κόσµου είναι αδέλφια 
Η πρώτη φράση της Κυριακής προσευ-
χής. 
Όλοι οι άνθρωποι είναι παιδιά του Θεού. 
Οι οµοιότητες των ανθρώπων είναι πολύ 
περισσότερες και σπουδαιότερες από τις 
διαφορές τους (χρώµα, φυλή, θρησκεία, 
µόρφωση κτλ.). 
Το έργο της ορθόδοξης ιεραποστολής 
καθώς και διαφόρων διεθνών οργανι-
σµών (UNICEF, Ερυθρός Σταυρός κτλ.) 
για τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν 
τα παιδιά σ΄ όλο τον κόσµο (αρρώστιες, 
πείνα, δίψα, προσφυγιά, αναλφαβητι-
σµός κτλ.) 
Πηγές: Γαλάτας 3, 27-28 
Πράξεις 17, 24-28. 

(2 ώρες) 

Σχολιάζουν µε τη βοή-
θεια του δασκάλου σε 
αποσπάσµατα από τη 
διακήρυξη των δικαι-
ωµάτων του παιδιού 
(Κ.Π.Α., Ιστορία). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ Η Ζωή θέλει αγάπη και προσπάθεια 
Να πληροφορηθούν ότι ο Θεός 
τίµησε τον άνθρωπο περισσότερο 
απ� όλα τα δηµιουργήµατα, αφού 
τον κατέστησε συνεργάτη του. 
Να γνωρίσουν όσα λέγει η Γραφή 
για τους πρωτοπλάστους και τον 
παράδεισο και να αποκτήσουν 
θετική στάση απέναντι στον κό-
σµο που µας περιβάλλει. 

Ο άνθρωπος συνεργάτης του θεού 
Η δηµιουργία του ανθρώπου και του 
παραδείσου. 
Η καλλιέργεια της γης, η φροντίδα και 
προστασία του περιβάλλοντος, συνέχιση 
της ζωής. 
Πηγή: Γενέσεως 1, 27-28, 2, 8, 12, 19-
20. 
Πατερικά κείµενα που αναφέρονται στη 
δηµιουργία. 

(1 ώρα) 

Αναζητούν έργα τέ-
χνης σχετικά µε τη 
δηµιουργία (Εικαστι-
κά). 
 
 

Να διακρίνουν τα χαρίσµατα µε τα 
οποία προίκισε ο Θεός τον κάθε 
άνθρωπο. 
Να γνωρίσουν ότι τα χαρίσµατα 
αυτά πρέπει ο κάθε άνθρωπος να 
καλλιεργεί για το καλό το δικό του 
και των άλλων. 

Χαρίσµατα του ανθρώπου 
Τα πρωταρχικά χαρίσµατα µε τα οποία 
προίκισε ο Θεός τον άνθρωπο: το σώµα, 
ο νους, η ελευθερία, η συνείδηση, η δη-
µιουργική πνοή.  
Εφόδια που κληρονοµούµε και άλλα 
που αποκτούµε για τη ζωή: προσωπικά 
χαρίσµατα, µόρφωση, αγαθά και µέσα. 
Πηγή: Πατερικά χωρία σε µετάφραση. 

(1 ώρα) 

Περιγράφουν χαρί-
σµατα σε διάφορα πε-
δία (χώρος της τέχνης, 
των επαγγελµάτων, 
του αθλητισµού κ.ά.) 
(Αισθητική αγωγή, 
Λογοτεχνία, Φυσική 
αγωγή). 

Να γνωρίσουν ότι ο άνθρωπος µε 
την εργασία του αποδεικνύει έ-
µπρακτα ότι είναι συνεργάτης του 
Θεού και αξιοποιεί τα χαρίσµατα 
µε τα οποία ο Θεός τον προίκισε. 
Να εκτιµήσουν την εργασία των 
γονέων τους και των ανθρώπων 
του περιβάλλοντός τους. 
 

Ο Θεός ευλογεί τη δηµιουργική εργασία 
Ο άνθρωπος, αξιοποιώντας τα εφόδια 
που του χάρισε ο Θεός, δηµιούργησε 
έργα πολιτισµού. Στο σχολείο οι µαθητές 
εργάζονται και καλλιεργούν τα 
χαρίσµατά τους. Στο άµεσο περιβάλλον 
οι µεγαλύτεροι (γονείς κτλ.) ασκούν 
διάφορα επαγγέλµατα.  
Ο Χριστός κατά την παιδική του ηλικία 

Αναφέρουν και σχο-
λιάζουν ένα επάγγελ-
µα που τους αρέσει. 



 177 

έµαθε την τέχνη του ξυλουργού. 
Ο Απόστολος Παύλος ήταν σκηνοποιός. 

(1 ώρα) 
Να γνωρίσουν γεγονότα που α-
ναφέρονται σε σωτήριες επεµβά-
σεις του Θεού, ώστε να είναι σε 
θέση να επισηµάνουν ότι και στις 
πιο δύσκολες στιγµές της ζωής 
µας ο Θεός είναι δίπλα µας και γι� 
αυτό µπορούµε να επικαλούµα-
στε τη βοήθειά του.  

Όταν η ζωή µας κινδυνεύει 
Ο Θεός συνοδεύει και προστατεύει ένα 
λαό που πορεύεται στην έρηµο. 
Καταφυγή στο Θεό και στους αγίους σε 
ώρες κινδύνου. 
Πηγές: Έξοδος, Λουκά 8, 40-42 και 49-
56  

(1 ώρα) 

Μαθαίνουν ένα δηµο-
τικό τραγούδι, στο ο-
ποίο γίνεται επίκληση 
της βοήθειας της Πα-
ναγίας ή του Αγ. Νικο-
λάου ή άλλου Αγίου 
(Λογοτεχνία, Γλώσσα). 

Να αντιληφθούν ότι οι ∆έκα Εντο-
λές βοηθούν στην οικοδόµηση 
αληθινών σχέσεων του ανθρώ-
που µε το Θεό και µε τους συ-
νανθρώπους του. 

Οι σχέσεις µας µε τους άλλους και µε τον 
Θεό 
Οι δέκα εντολές.  
Σχέσεις του ανθρώπου µε τον Θεό και 
µε τον συνάνθρωπο. 

(1 ώρα) 

 

Να κατανοήσουν ότι η αποµά-
κρυνση από τις εντολές του Θεού 
έχει οδυνηρές συνέπειες για τον 
άνθρωπο και τη δηµιουργία, ότι η 
παρέµβαση του Θεού της αγάπης 
σώζει τον κόσµο. 

Η κιβωτός της αγάπης 
Η Κιβωτός του Νώε. Έµφαση στην πα-
ρέµβαση του Θεού και την επικράτηση 
της ειρήνης. 

(1 ώρα) 

Βρίσκουν εικαστικό 
υλικό που να περιέχει 
το περιστέρι ως σύµ-
βολο ειρήνης (Εικαστι-
κά). 

Να πληροφορηθούν ότι η ιστορία 
της θυσίας του Αβραάµ έχει σκο-
πό να διδάξει ότι ο Θεός δεν θέλει 
τη θυσία των ανθρώπων αλλά τη 
θυσία της καρδιάς, δηλαδή την 
εµπιστοσύνη και την αγάπη τους. 

Η εµπιστοσύνη στον Θεό 
Η θυσία του Αβραάµ. 
Η µεγάλη εµπιστοσύνη του Αβραάµ 
προς τον Θεό. 

(1 ώρα) 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄ Με τον Χριστό αλλάζει η ζωή 
Να κατανοήσουν ότι στο πρόσω-
πο της Παναγίας εκπληρώνονται 
οι προφητείες για τον ερχοµό του 
Χριστού, του λυτρωτή του κό-
σµου. 
Να γνωρίσουν τα παιδικά χρόνια 
της Παναγίας και την πνευµατική 
της πορεία. 

Η Παναγία, η µητέρα του Χριστού 
Προφητείες (Ησαΐας). 
Η Γέννηση της Παναγίας. 
Τα Εισόδια της Θεοτόκου. 

(1 ώρα) 

 

Να γνωρίσουν ότι η Παναγία ε-
λεύθερα και ταπεινά δέχθηκε να 
γίνει Μητέρα του Θεού. 

Ο Ευαγγελισµός της Θεοτόκου 
Η ευαγγελική διήγηση για τον Ευαγγελι-
σµό της Θεοτόκου. 
Σύνδεση του Ευαγγελισµού µε την Επα-
νάσταση του �21. 

(1 ώρα) 

∆ιερευνούν και πα-
ρουσιάζουν ορισµένες 
χαρακτηριστικές προ-
σωνυµίες της Παναγί-
ας. 

Να γνωρίσουν ότι η γέννηση του 
Χριστού αποτελεί έµπρακτη από-
δειξη της αγάπης του Θεού για 
τον άνθρωπο και ξεκίνηµα ενός 
καινούργιου κόσµου. 
Να γνωρίσουν τα περιστατικά της 
γέννησης του Χριστού. 

Ο Χριστός γεννιέται 
Το ιστορικό της Γέννησης του Χριστού 
(Βοσκοί, άγγελοι, µάγοι). 
Πηγές: Ματ.κεφ.1 και 2. 
Λουκά κεφ.2. 

(1 ώρα) 
 

Μαθαίνουν το απολυ-
τίκιο των Χριστουγέν-
νων. 

Να κατανοήσουν ότι µέσα από τα 
έθιµα και τις παραδόσεις εκδηλώ-

Πώς γιορτάζονται τα Χριστούγεννα Συλλέγουν και συζη-
τούν: κάλαντα, έθιµα, 
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νουµε τη χαρά και την ευγνωµο-
σύνη µας για τη γέννηση του Χρι-
στού. 

Πώς γιορτάζονται τα Χριστούγεννα σε 
διάφορες περιοχές της χώρας µας. 

(1 ώρα) 

τραγούδια για τα Χρι-
στούγεννα (Λογοτε-
χνία, Γλώσσα, Μουσι-
κή). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ Η χαρά στη ζωή 
Να γνωρίσουν ότι µε τη βάπτιση 
του Χριστού εγκαινιάζεται και ξε-
κινάει η δηµόσια δράση του 
καινούργιου κόσµου. 
Να ακούσουν ότι ο Θεός εµφανί-
ζεται ως Πατέρας, Υιός και Άγιο 
Πνεύµα (Αγία Τριάδα). 

Ο Χριστός βαπτίζεται στον Ιορδάνη  
Η Βάπτιση του Χριστού. 
Ο διάλογος του Χριστού µε τον Ιωάννη. 
Η φωνή του Θεού και η αποκάλυψη της 
Αγίας Τριάδας. 
Πηγές: Ματ. 3, 13-17, Μαρκ. 1, 9-11. 

(1 ώρα) 

Συγκεντρώνουν στοι-
χεία που φανερώνουν 
ότι το νερό είναι κύριο 
συστατικό για τη ζωή 
(Φυσικές επιστήµες, 
Λογοτεχνία, Γλώσσα 
κ.λπ.). 

Να γνωρίσουν την τελετή του α-
γιασµού των υδάτων (Φώτα) και 
τα έθιµα που συνδέονται µε τη 
γιορτή αυτή. 
Να συνδέσουν τη γιορτή µε το 
περιβάλλον. 

Η γιορτή των Θεοφανίων 
Περιγραφή της γιορτής. 
Έθιµα και παραδόσεις σε διάφορες πε-
ριοχές. 
Το απολυτίκιο της γιορτής. 

(1 ώρα) 

Βρίσκουν εικόνες που 
έχουν σχέση µε τη 
γιορτή. 
Συλλέγουν κάλαντα 
από διάφορες περιο-
χές. 

Να κατανοήσουν γιατί ο καθένας 
µε τη βάπτισή του γίνεται µέλος 
της εκκλησιαστικής κοινότητας, 
γεγονός που προξενεί µεγάλη 
χαρά. 
Να γνωρίσουν ότι µαζί µε το βά-
πτισµα επιτελείται και το χρίσµα 
µε το οποίο δίνονται τα χαρίσµα-
τα του Αγίου Πνεύµατος. 
Να γνωρίσουν το ρόλο του ανα-
δόχου. 

Βαφτίσια, γιορτή χαράς 
Περιγραφή µιας βάπτισης. 
Περιγραφή της τελετής του χρίσµατος. 
Συµµετοχή του αναδόχου στην τελετή 
του βαπτίσµατος. 

(1 ώρα) 
 

Συγκεντρώνουν φω-
τογραφίες βάπτισης 
παιδιών. 
Συζητούν µε τους γο-
νείς τους για τη δική 
τους βάπτιση (όνοµα, 
τόπος, περιστατικά, 
ρούχα κ.ά.). 

Να αντιληφθούν γιατί η ονοµαστι-
κή γιορτή αποτελεί ηµέρα µεγά-
λης χαράς και τι σηµαίνει η σύν-
δεσή της µε τη γιορτή του οµώ-
νυµου αγίου.  
Να µάθουν τον τρόπο που γιορ-
τάζεται η ονοµαστική µας γιορτή 
µέσα στην Εκκλησία. 

Η ονοµαστική µου γιορτή 
Περιγραφή των εκδηλώσεων µιας ονο-
µαστικής γιορτής (εκκλησιασµός, επι-
σκέψεις, ευχές, κεράσµατα, δώρα κ.λπ.). 
Ο οµώνυµος άγιός µας, πρότυπο µίµη-
σης. 

(1 ώρα) 

Συγκεντρώνουν στοι-
χεία για το βίο του α-
γίου και γράφουν το 
απολυτίκιό του. 

Να γνωρίσουν ότι όλα όσα γίνο-
νται στο πανηγύρι της ενορίας 
φανερώνουν ότι η ενορία είναι µια 
µεγάλη οικογένεια µε κέντρο το 
Ναό. 
Να αντιληφθούν ότι η συµµετοχή 
στην ενοριακή πανήγυρη ανανε-
ώνει και συσφίγγει τις σχέσεις 
των συνενοριτών.  

Το πανηγύρι της ενορίας µας 
Περιγραφή µιας συγκεκριµένης πανήγυ-
ρης (Εσπερινός, αρτοκλασία, λιτάνευση 
της εικόνας, πανηγυρική Θ. Λειτουργία, 
συµµετοχή του επισκόπου).  
Ένα χαρακτηριστικό έθιµο όπου συνεχί-
ζονται οι αρχαίες αγάπες.  

(1 ώρα) 

Συγκεντρώνουν και 
παρουσιάζουν έθιµα 
από άλλες ενορίες.  

Να αντιληφθούν γιατί η Θεία Κοι-
νωνία αποτελεί το κατεξοχήν γε-
γονός αγάπης και κοινωνίας του 
καθενός µε το Θεό και τους άλ-
λους. 
Να κατανοήσουν ότι το µυστήριο 
της Θείας Ευχαριστίας συνδέεται 
µε το Μυστικό ∆είπνο. 
Να γνωρίσουν τρόπους προετοι-

Θεία Κοινωνία: Το µυστήριο της αγάπης 
Το κοινό τραπέζι της οικογένειας. 
Το τραπέζι του Χριστού µε τους µαθητές 
(Μυστικός ∆είπνος). 
Το τραπέζι που παραθέτει η Εκκλησία 
και καλεί τα παιδιά της να λάβουν µέρος 
σ� αυτό. 
Πατερικό κείµενο   

∆ιαβάζεται ένα λογο-
τεχνικό κείµενο για τη 
Θ. Μετάληψη (Α. Πα-
παδιαµάντης, Γ. Βερί-
της) (Λογοτεχνία, 
Γλώσσα). 
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µασίας για τη συµµετοχή τους στη 
Θ. Μετάληψη. 

(2 ώρες) 
 

Να αντιληφθούν τους Τρεις Ιε-
ράρχες ως πρότυπα συνδυασµού 
µορφωµένων και ενάρετων αν-
θρώπων. 
Να αποκτήσουν θετική στάση 
απέναντι στα βιβλία και τη µάθη-
ση, εµπνεόµενοι από το παρά-
δειγµα των τριών Ιεραρχών.  

Οι Τρεις Ιεράρχες: Γιορτάζουν τα σχο-
λεία 
Η ζωή και η δράση των Τριών Ιεραρ-
χών. 
Χαρακτηριστικά αποσπάσµατα από τη 
ζωή και το έργο τους. 
Ένα κείµενό τους σε µετάφραση. 
Το απολυτίκιο των Τριών Ιεραρχών. 

(1 ώρα) 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ Η ζωή µε τους γύρω µας 
Να κατανοήσουν ότι η συµβίωση 
είναι µέσα στη φύση του ανθρώ-
που και αποτελεί πηγή χαράς και 
δηµιουργίας. 
Να αντιληφθούν ότι είναι φυσικό 
να δηµιουργούνται προβλήµατα, 
τα οποία µπορούν και πρέπει να 
ξεπερνιούνται. 

Ζούµε µε τους άλλους 
Μορφές συµβίωσης: οικογένεια, συγγε-
νείς, φίλοι, σχολείο κλπ.  
Ο Χριστός και οι µαθητές του. 

(1 ώρα) 

 

Να κατανοήσουν γιατί η οικογέ-
νεια αποτελεί τον πρώτο και κα-
λύτερο δάσκαλο για τη ζωή µας. 
Να λάβουν γνώση των διαφορετι-
κών ρόλων των µελών της οικο-
γένειας. 
Να ξέρουν ότι η Εκκλησία ευλογεί 
την οικογένεια.  

Στην οικογένεια µαθαίνουµε τη ζωή 
Η ζωή µιας χριστιανικής οικογένειας. 
Οι ρόλοι των µελών της οικογένειας 
(σχέση γονέων µεταξύ τους µε τα παιδιά 
και των παιδιών µεταξύ τους). 
Σχέσεις αγάπης, σεβασµού, αλληλοκα-
τανόησης. 

(1 ώρα) 

∆ιαβάζουν και συζη-
τούν για ένα λογοτε-
χνικό κείµενο που πε-
ριγράφει τη ζωή µιας 
πολύτεκνης οικογέ-
νειας (Λογοτεχνία, 
Γλώσσα). 

Να µάθουν ότι η αληθινή φιλία 
είναι για όλους τους ανθρώπους 
πραγµατικός πλούτος και ότι η 
ζωή χωρίς φίλους είναι άδεια και 
µονότονη. 
Να γνωρίσουν ότι ο Χριστός δεί-
χνει το δρόµο και τον τρόπο της 
αληθινής φιλίας. 

Με τους αληθινούς φίλους πλουτίζουµε 
τη ζωή 
Η φιλία του ∆αβίδ και του Ιωνάθαν. 
Λάζαρος, ο φίλος του Χριστού.  
Οι δώδεκα µαθητές, φίλοι του Χριστού. 
Πηγές: Α΄ Βασιλειών, 20, Ιωάννου 11, 1-
6. 

(1 ώρα) 

Παρουσιάζουν παρα-
δείγµατα φίλων που 
έµειναν στην Ιστορία 
(Ιστορία). 
 

Να µάθουν ότι ο Θεός αποδέχεται 
όλους τους ανθρώπους που ανα-
γνωρίζουν και οµολογούν τα 
σφάλµατά τους. 
Να κατανοήσουν ότι, όπως ο Θε-
ός συγχωρεί, έτσι και εµείς οφεί-
λουµε να συγχωρούµε αυτούς 
που µας αδικούν. 

Ο Θεός αγαπά και συγχωρεί 
Η παραβολή του Ασώτου υιού. 
Πηγή: Λουκά 15, 11-32. 
Κείµενο: «Και άφες ηµίν τα οφειλήµατα 
ηµών». 

(1 ώρα) 

 

Να επισηµάνουν για ποιους λό-
γους η έµπρακτη αγάπη προς 
κάθε άνθρωπο που έχει ανάγκη, 
οµορφαίνει τη ζωή. 
Να κατανοήσουν ότι η αγάπη 
πρέπει να δείχνεται σε όλους 
τους ανθρώπους ανεξαρτήτως 
χρώµατος, φυλής, εθνικότητας 
θρησκευτικής συνείδησης κ.ά. 

Ο Καλός Σαµαρείτης 
Η παραβολή του Καλού Σαµαρείτη. Η 
καθηµερινή διακονία του Χριστού προς 
τον άρρωστο, το φτωχό, τον αµαρτωλό 
κτλ. αποτελεί πρότυπο ζωής. 
Πηγή: Λουκά 9, 1-38. 

(1 ώρα) 

Συγκεντρώνουν χρή-
µατα για να προσφερ-
θούν σ� ένα πρόσωπο 
ή οικογένεια αλλοεθνή 
ή ετερό-θρησκη που 
έχει ανάγκη. 
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Να αντιληφθούν ότι ο καλύτερος 
τρόπος τιµής των αγίων είναι η 
προσπάθεια µίµησης του παρα-
δείγµατός τους µε συγκεκριµένες 
πράξεις.  

Η Αγία Φιλοθέη: Παράδειγµα καλοσύνης 
Ο βίος και η δράση της Αγίας Φιλοθέης. 

(1 ώρα) 

Αναφέρουν προστάτες 
αγίους της οικογένειας 
και της περιοχής τους. 

Να κατανοήσουν ότι, όταν κά-
ποιος κάνει το κακό, αυτό έχει 
επιπτώσεις όχι µόνο στον εαυτό 
του, αλλά στους συνανθρώπους 
του και το περιβάλλον. 

Το κακό ασχηµίζει τη ζωή 
Το σιτάρι και τα ζιζάνια. 
Παράδειγµα: ο πόλεµος και τα κακά που 
προξενεί. 

(1 ώρα) 

Συζητούν για τις αρνη-
τικές συνέπειες των 
πολέµων σήµερα (Ι-
στορία). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ Τα Πάθη και η Ανάσταση του Χριστού 
Να πληροφορηθούν τα γεγονότα 
από την είσοδο του Χριστού στα 
Ιεροσόλυµα µέχρι την προδοσία 
και την καταδίκη του σε θάνατο. 

Αρχίζουν τα Πάθη του Χριστού 
Τα πάθη του Χριστού και η καταδίκη του 
σε θάνατο. 

(1 ώρα) 

Σχολιάζουν εικόνες 
από τα πάθη του Χρι-
στού (Εικαστικά). 

Να πληροφορηθούν το γεγονός 
της Σταύρωσης και να αντιλη-
φθούν κάτι από την αξία της θυ-
σίας του Χριστού. 

Ο Ιησούς στο σταυρό 
Η Σταύρωση του Χριστού. «Πάτερ, άφες 
αυτοίς, ου γαρ οίδασι τι ποιούσι». 

(1 ώρα) 

Συγκεντρώνουν υλικό 
από τους Άγιους Τό-
πους. 

Να γνωρίσουν και να συµµετέ-
χουν στα δρώµενα της Μ. Παρα-
σκευής στην Εκκλησία. 

Μεγάλη Παρασκευή: «Η ζωή εν τάφω» 
Η αποκαθήλωση και η ταφή του Χρι-
στού.  
Η αποκαθήλωση του Εσταυρωµένου 
στην Εκκλησία, Στολισµός, Εγκώµια και 
περιφορά του Επιταφίου. 

(1 ώρα) 

Συγκεντρώνουν και 
σχολιάζουν Θρήνους 
για τη Μ. Παρασκευή 
µέσα απ΄ την παρά-
δοση (Λογοτεχνία, 
Γλώσσα, Ιστορία). 

Να καταλάβουν για ποιους λό-
γους η Ανάσταση του Χριστού 
αποτελεί κορυφαίο γεγονός της 
ζωής και της δράσης του Χρι-
στού. 

«Χριστός Ανέστη» 
Οι Μυροφόρες στον τάφο του Χριστού. 
Το γεγονός της Ανάστασης. 
Πατερικό κείµενο 

(1 ώρα) 

Μαθαίνουν το τροπά-
ριο: «Χριστός ανέ-
στη�». 

Να γνωρίσουν τον τρόπο µε τον 
οποίο γιορτάζεται το γεγονός της 
Ανάστασης σε διάφορες περιο-
χές. 
 

Λαµπρή, µέρα ξέχωρης χαράς 
Πώς γιορτάζεται το γεγονός της Ανά-
στασης στο Ναό. 
Έθιµα σχετικά µε την Ανάσταση σε διά-
φορες περιοχές. 

(1 ώρα) 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ Γιορτές µετά το Πάσχα 
Να πληροφορηθούν για την εµ-
φάνιση του αναστηµένου Χριστού 
στους µαθητές του και το διάλογο 
που είχε µε το Θωµά. 

Θωµάς: «Ο Κύριός µου και Θεός µου» 
Η ευαγγελική διήγηση. 
Κείµενο από τους Πατέρες της Εκκλησί-
ας. 

(1 ώρα) 

 

Να γνωρίσουν τον Άγιο Γεώργιο 
ως γενναίο πιστό, ελευθερωτή 
των αιχµαλώτων και υπερασπι-
στή των πτωχών. 

Ο Άγιος Γεώργιος 
Ο βίος και η δράση του Αγίου Γεωργίου. 

(1 ώρα) 

Σχολιάζουν την εικόνα 
του Αγίου Γεωργίου. 

Να πληροφορηθούν ότι η 
Ανάληψη του Χριστού αποτελεί το 
τελευταίο γεγονός της επίγειας 
ζωής του Χριστού. 

Η Ανάληψη του Χριστού 
Η ευαγγελική διήγηση για το γεγονός. 
Πατερικό κείµενο. 

Μαθαίνουν το 
τροπάριο της γιορτής 
και µελετούν την 
εικόνα της Ανάληψης. 
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(1 ώρα) 
Να γνωρίσουν ότι οι άγιοι Ανάρ-
γυροι µιµούµενοι το Χριστό πε-
ριέθαλπαν δωρεάν ασθενείς και 
πάσχοντες ανθρώπους.  

Κοσµάς και ∆αµιανός: Ανάργυροι γιατροί 
Ο βίος και η δράση των Αγίων Αναργύ-
ρων. 

(1 ώρα) 

 

 
ΤΑΞΗ ∆΄ 

 
Η ΠΟΡΕΙΑ ΜΑΣ ΣΤΗ ΖΩΗ 

 

Στόχοι 
Θεµατικές Ενότητες 

(διατιθέµενος Χρόνος) 
Ενδεικτικές δραστη-

ριότητες 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ Το ξεκίνηµα 
Οι µαθητές επιδιώκεται: 
Να κατανοήσουν ότι στα πρώτα 
βήµατα της πνευµατικής πορείας 
µας προς το Θεό είναι πολύτιµη 
και αναγκαία η παρουσία έµπει-
ρων ανθρώπων, όπως συµβαί-
νει και σε κάθε άλλο ξεκίνηµα 
στη ζωή. 

Τα πρώτα βήµατα 
Η ζωή του ανθρώπου είναι µια πορεία 
που αρχίζει µε µικρά δύσκολα βήµατα. 
Μας στηρίζουν εκείνοι που ξέρουν και 
µας ενθαρρύνουν, εκείνοι που µας αγα-
πούν.  
Βοηθούν η οικογένεια, η ενορία, το σχο-
λείο κ.ά. στηρίζοντας τα πρώτα βήµατα. 
Συνοπτική περιγραφή του πίνακα του Γ. 
Ιακωβίδη «Τα πρώτα βήµατα». 

(1 ώρα) 

Συγκεντρώνουν στοι-
χεία από την οικογέ-
νεια για τα πρώτα βή-
µατά τους σε κάποια 
δραστηριότητα. 

Να κατανοήσουν το σκοπό που 
έχει η πορεία του χριστιανού στη 
ζωή. 

Πού οδηγεί ο δρόµος 
Ο πρωταρχικός σκοπός του χριστιανού 
Η ζωή των χριστιανών είναι µια προσπά-
θεια να βαδίσουν στο δρόµο της ζωής 
που χάραξε ο Χριστός. Πατερικό κείµενο. 

(1 ώρα) 

Σχολιάζουν το ποίηµα 
«πού πας καραβάκι» 
και το ποίηµα «το 
τρελλοβάπορο» του 
Οδ. Ελύτη (Λογοτεχνί-
α, Γλώσσα). 

Να πληροφορηθούν τρόπους 
συµπόρευσης και ενίσχυσης 
αυτής της πορείας µέσα από τη 
ζωή της Εκκλησίας. 
 

Βαδίζουµε όλοι µαζί 
Οι χριστιανοί συµπορεύονται προς τη 
Βασιλεία του Κυρίου αδελφικά και στηρί-
ζει ο ένας τον άλλο. 
Παράδειγµα από την ιστορία της Εκκλη-
σίας.  

(1 ώρα) 

 

Να διαπιστώσουν ότι, για να βα-
δίσουν µε επιτυχία τον καινούρ-
γιο δρόµο της ζωής και να προ-
φυλαχθούν από κακοτοπιές, 
είναι απαραίτητο να συµµορφώ-
νονται µε τις εντολές του Θεού. 
 

Κανόνες πορείας  
Στα οµαδικά παιχνίδια υπάρχουν κανό-
νες. Και στη χριστιανική πορεία ζωής υ-
πάρχουν οι εντολές του Θεού, όπως π.χ. 
«Να αγαπάς τον Θεό µε όλη την καρδιά 
σου και τον πλησίον σου σαν τον εαυτό 
σου» (Ματθ. 23, 37). 
«Αγαπάτε αλλήλους» (Ιωάν.12,34). 
«Αγαπάτε τους εχθρούς σας» (Ματθ. 5, 
44). 
«Όπως θέλετε να σας συµπεριφέρονται 
οι άνθρωποι, έτσι να τους συµπεριφέρε-
στε και εσείς» (Λουκ.6, 31) κ.ά. 

(2 ώρες) 

Γράφουν σε χαρτόνι 
κάποιες εντολές και τις 
αναρτούν στην τάξη. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ Αυτοί που έδειξαν και βάδισαν το δρόµο 
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Να πληροφορηθούν ότι πολύ 
πριν από τον ερχοµό του Χρι-
στού ο Θεός έστειλε τους προ-
φήτες οι οποίοι βάδισαν και έδει-
ξαν την ορθή πορεία της ζωής. 

Προφήτες 
Γεγονότα από τη ζωή των προφητών που 
δείχνει ότι βάδισαν τον ορθό δρόµο. 
Παράδειγµα: Αµώς, Ωσηέ, Μιχαίας, Ησα-
ΐας. 

(1 ώρα) 

∆ιερευνούν στην Εκ-
κλησία της ενορίας 
τους πού και ποιοι 
προφήτες απεικονίζο-
νται. 

Να διαπιστώσουν ότι ο Ιωάννης 
µε τη ζωή και το κήρυγµά του 
προετοίµασε τους ανθρώπους 
για να βαδίσουν, όπως αυτός, το 
δρόµο του Χριστού. 

Ο Ιωάννης ο Πρόδροµος 
Η ζωή, το προδροµικό έργο και η ηρωική 
θυσία του Ιωάννη που προετοίµασε το 
δρόµο του Χριστού.  

(1 ώρα) 

 

Να αποκτήσουν γενική εικόνα 
για τις περιοχές όπου έζησε και 
δίδαξε ο Χριστός, για να αντιλη-
φθούν περισσότερο την επίγεια 
δράση του. 

Οι τόποι που περπάτησε ο Χριστός 
Παλαιστίνη: ο γεωγραφικός χώρος και ο 
πολιτισµός της στους χρόνους του Χρι-
στού. 

(1 ώρα) 

Συγκεντρώνουν φω-
τογραφικό υλικό από 
διάφορες περιοχές 
των Αγίων τόπων.  

Να αποκτήσουν µια πρώτη αντί-
ληψη της σηµασίας που έχει για 
την πορεία της ζωής ο λόγος του 
Χριστού: «Εγώ είµαι η οδός». 
 

Ο Χριστός είπε: «Εγώ είµαι η οδός» 
Η σηµασία της φράσης «Εγώ είµαι η ο-
δός» για τη ζωή µας (η αγάπη του Χρι-
στού προς τους ανθρώπους, θεραπεία 
ασθενών, οι εντολές του κ.ά.). Πατερικό 
κείµενο. 

(1 ώρα) 

 

Να γνωρίσουν ότι οι µαθητές του 
Χριστού, τους οποίους διάλεξε, 
είναι αυτοί που τον γνώρισαν 
καλύτερα απ� όλους και ακολού-
θησαν το δρόµο που χάραξε. 

Ο Χριστός καλεί τους µαθητές Του 
∆ιήγηση κλήσης µαθητών του Χριστού. 
Πηγές: Μαρκ. 1, 16-20, Ματθ. (5,11-2) (8, 
23-27) (12, 1) (17, 1). 

(1 ώρα) 

 

Να µάθουν ότι ο Χριστός δείχνει 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον και φροντί-
δα σ� όσους υποφέρουν και ζη-
τούν τη βοήθειά του. 
Να δείξουν ενδιαφέρον και ευαι-
σθησία απέναντι στην ασθένεια 
και τον ασθενή. 

Ο Χριστός θεραπεύει αρρώστους 
Η θεραπεία του παραλυτικού. 
 

(1 ώρα) 

Συγκεντρώνουν πλη-
ροφορίες για την ορ-
γάνωση «οι γιατροί 
του κόσµου». 

Να αντιληφθούν ότι όχι µόνο δεν 
πρέπει να περιφρονούµε κανένα 
στη ζωή µας, αλλά να δείχνουµε 
αγάπη και ενδιαφέρον για όλους. 
 

Η συνάντηση του Χριστού µε τον Ζακχαίο 
Η διήγηση της συνάντησης του Χριστού 
µε τον Ζακχαίο. 
Πηγή: Λουκ. 19, 1 - 10. 

(1 ώρα) 

Συγκεντρώνουν πλη-
ροφορίες για τη φρο-
ντίδα της Εκκλησίας 
σε περιθωριοποιηµέ-
νους ανθρώπους. 

Να γνωρίσουν γιατί, όταν κανείς 
έχει πυξίδα το Ευαγγέλιο, πο-
ρεύεται µε ασφάλεια στο δρόµο 
της καινούργιας ζωής που άνοι-
ξε ο Χριστός. 
Να αποκτήσουν µια πρώτη 
γνωριµία µε τα τέσσερα ευαγγέ-
λια. 

Το Ευαγγέλιο είναι πυξίδα στην πορεία 
µας 
Η πυξίδα γι� αυτούς που ταξιδεύουν. 
Τα τέσσερα ευαγγέλια: πυξίδα στην 
πνευµατική µας πορεία. 
Το περιεχόµενο των τεσσάρων ευαγγελί-
ων. 
Η θέση του ευαγγελίου πάνω στην αγία 
Τράπεζα. 

(1 ώρα) 

Αντιγράφουν και σχο-
λιάζουν µια φράση 
από τα 4 ευαγγέλια. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ Νέος δρόµος, καινούργια ζωή 
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Να γνωρίσουν ότι το Άγιο Πνεύ-
µα φωτίζει, ενώνει και οδηγεί 
τους ανθρώπους στην καινούρ-
για τους πορεία. 
Να πληροφορηθούν ότι οι µαθη-
τές ξεκινούν την καινούργια τους 
πορεία προς τους λαούς της 
γης. 

Η Πεντηκοστή 
Το γεγονός της Πεντηκοστής. 
Το Άγιο Πνεύµα ένωσε τους ανθρώπους 
σε νέα κοινωνία (Εκκλησία), που ξεκινά 
µια καινούργια πορεία. 
Το Απολυτίκιο της Πεντηκοστής. 
Πηγές: Πραξ. 2, 1�4, ένα Πατερικό κείµε-
νο για την Πεντηκοστή. 

(1 ώρα) 

Περιγράφουν την ει-
κόνα της Πεντηκο-
στής. 

Να αντιληφθούν ότι οι πρώτες 
χριστιανικές κοινότητες αποτε-
λούν χειροπιαστή απόδειξη του 
νέου τρόπου ζωής, όπου κυ-
ριαρχεί η αδελφοσύνη και η α-
γάπη. 

Οι πρώτες χριστιανικές κοινότητες αγά-
πης 
Η ζωή των πρώτων χριστιανών. 
Η κοινή προσευχή, η Θεία Ευχαριστία 
Η κοινή ζωή και οι αγάπες. 
Πηγή: Πραξ. 2, 42-47 και 4, 32-37. 

(1 ώρα) 

Συγκεντρώνουν πλη-
ροφορίες για τα Ενο-
ριακά Κέντρα. 

Να αντιληφθούν ότι στη ζωή µας 
δηµιουργούνται διάφορες ευκαι-
ρίες να γνωρίσουµε το Χριστό, 
αρκεί να τις αξιοποιήσουµε. 

Ένας ταξιδιώτης Αιθίοπας γίνεται χριστια-
νός 
Το περιστατικό. 
Πηγή: Πραξ. 8, 26-40. 

(1 ώρα) 

Συγκεντρώνουν πλη-
ροφορίες και φωτο-
γραφίες για το χρι-
στιανισµό στην Αιθιο-
πία σήµερα. 

Να αντιληφθούν ότι ο Χριστός 
καλεί τον κάθε άνθρωπο µε έναν 
ιδιαίτερο τρόπο, ακόµη και αυ-
τούς που τον αρνούνται. 

Παύλος: Από διώκτης Απόστολος 
Η δράση του Παύλου πριν από τη µετα-
στροφή και η µεταστροφή του.  
Πηγή: Πραξ. 8, 1-3 και 9, 1-19. 

(1 ώρα) 

  

Να συνειδητοποιήσουν την ευ-
θύνη που έχουµε οι σηµερινοί 
Έλληνες να ζήσουµε σύµφωνα 
µε τη διδασκαλία και τη ζωή του. 

Ο ακούραστος οδοιπόρος Παύλος κηρύτ-
τει στην Ελλάδα 
Η πορεία του Αποστόλου Παύλου από 
την Τρωάδα στην Αθήνα, και το έργο του.  
 

(1 ώρα) 

Καταγράφουν τα ονό-
µατα των ελληνικών 
πόλεων που έλαβαν 
επιστολές από τον 
Απόστολο Παύλο (Γε-
ωγραφία).  

Να κατανοήσουν ότι ο Απόστο-
λος Παύλος ήταν ένας ακούρα-
στος οδοιπόρος, που έµεινε µέ-
χρι τέλος πιστός στην αποστολή 
του παρά τους κινδύνους που 
αντιµετώπισε. 

Η µαρτυρική πορεία του Παύλου από τα 
Ιεροσόλυµα στη Ρώµη 
Η πορεία του Αποστόλου Παύλου (Και-
σάρεια, Ιεροσόλυµα, Μελίτη, Ρώµη). 
Το Μαρτύριο του Παύλου.  
Πηγή: Πραξ. 16, 9-10. 

(1 ώρα) 

 

Να γνωρίσουν πώς ο Άγιος Ι-
γνάτιος, ακολουθώντας τα ίχνη 
του Χριστού και του Αποστόλου 
Παύλου, βάδισε άφοβα µέχρι το 
µαρτύριο. 

∆ρόµος πίστης και θυσίας: Άγιος Ιγνά-
ντιος 
Η ζωή και το µαρτύριο του Αγίου Ιγνατί-
ου. 
Γιατί ο Άγιος Ιγνάτιος ονοµάστηκε Θεο-
φόρος. 

(1 ώρα) 

 

Να κατανοήσουν ότι στην πορεία 
της ζωής µας έχουµε τους 
αγίους φίλους και 
συµπαραστάτες. 

Ο Άγιος Χριστόφορος 
Ο βίος του Αγίου Χριστόφορου. 
Γιατί ονοµάστηκε Χριστόφορος. 
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(1 ώρα) 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄ Συνεχίζουµε όλοι 

Να µάθουν ότι ο ναός είναι το 
ζωτικό κέντρο συνάντησης των 
πιστών και να δικαιολογήσουν 
γιατί ο εκκλησιασµός είναι ανα-
γκαίος για την ενίσχυση του κα-
θενός στην κοινή του πορεία µε 
τους άλλους. 

Αδελφωµένοι την Κυριακή στην εκκλησία 
Ο ναός είναι κέντρο σύναξης των πιστών 
της Εκκλησιαστικής κοινότητας (επικοι-
νωνία, λειτουργική ζωή, πνευµατική και 
ψυχική ενίσχυση). 
Πηγή: Λειτουργικοί στίχοι. 

(1 ώρα) 

Μαθητικοί εκκλησια-
σµοί µε σχετική προε-
τοιµασία ώστε να συ-
νειδητοποιήσουν τα 
παιδιά όσα επεξεργά-
σθηκαν στο περιεχό-
µενο. 

Να επισηµάνουν το ρόλο του 
παιδιού στην ενοριακή ζωή και 
τις αγαθές συνέπειες στη ζωή 
του χριστιανού ως ενεργού ενο-
ρίτη. 

Από µικρό παιδί στην εκκλησία και στην 
ενορία 
Ο ρόλος του παιδιού για την καλή λει-
τουργία και ευταξία στο ναό και τις δρα-
στηριότητες της ενορίας. 
Προσωπικά βιώµατα: χαρούµενες στιγ-
µές, λυπηρά γεγονότα, λαµπρότητα στις 
µεγάλες γιορτές, κατάνυξη από τις Ακο-
λουθίες της Μ. Εβδοµάδας. 

(1 ώρα) 

Αγόρια που συµµετέ-
χουν στη Θ. Λατρεία 
καταθέτουν τις εµπει-
ρίες τους. 
 
 

Να επισηµάνουν τι φανερώνουν 
και τι µας υπενθυµίζουν τα ξω-
κλήσια µε τα οποία είναι γεµάτη 
η πατρίδα µας. 

Εκδροµή στο Εξωκλήσι 
Τα ξωκλήσια ως πηγή πνευµατικής ενί-
σχυσης. 
Τα ξωκλήσια δείχνουν τη ζωντανή πίστη 
και σχέση του λαού µε το Θεό και τους 
Αγίους του. 

(1 ώρα) 

Συγκεντρώνουν φω-
τογραφίες και υλικό 
από ξωκλήσια. 

Να επισηµάνουν για ποιους λό-
γους η προσκυνηµατική επίσκε-
ψη στο µοναστήρι είναι σηµαντι-
κή για τη συνέχιση της πορείας 
της ζωής µας. 

Προσκυνηµατική επίσκεψη στο µοναστήρι 
Τα µοναστήρια κρύβουν θησαυρούς ι-
στορίας, τέχνης και ζωής. 
Προσφέρουν ένα επιµεληµένο και ορθό 
τρόπο τέλεσης της Θ. Λατρείας. 
Προσκύνηµα στο Άγιον Όρος». 
Τα µοναστήρια των Μετεώρων. 

(1 ώρα) 

Συγκεντρώνουν και 
σχολιάζουν στοιχεία 
για µοναστήρια που 
συνδέονται µε την Ι-
στορία του Γένους 
(Ιστορία, Γεωγραφία). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ Στην πορεία ξεπερνάµε τα εµπόδια 
Να δείξουν µε παραδείγµατα ότι 
ο Χριστός αγαπά τον καθένα 
µας χωριστά και φροντίζει για 
όλους, και ιδιαίτερα γι� αυτόν 
που χάνει το δρόµο του. 

Αναζητώντας το χαµένο πρόβατο  
Η παραβολή του απολωλότος προβάτου. 
(Λουκ. 15, 17). 

(1 ώρα) 
 

 

Να εξηγήσουν, γιατί ενώ αρκετοί 
άνθρωποι γνωρίζουν το δρόµο 
που υπέδειξε ο Χριστός, δεν τον 
ακολουθούν 

Ο Χριστός δείχνει το σωστό δρόµο 
Η συνάντησης του Ιησού µε τον πλούσιο 
νέο (Μαρκ. 10,17-22). 

(1 ώρα) 

 

Να διακρίνουν τους ανθρώπους 
που προσπαθούν να τους 
αποµακρύνουν από το δρόµο 
του Θεού και να επισηµάνουν 
κατάλληλους χειρισµούς για να 
µπορέσουν να τους 
αντιµετωπίσουν 
αποτελεσµατικά. 

Αγκάθια στο δρόµο: Η παραβολή των 
ζιζανίων 
Η παραβολή των ζιζανίων. 
Παράθεση από µετάφραση (Ματ 13,24-
30). 
Στη ζωή, εκτός από καλοπροαίρετους 
ανθρώπους, υπάρχουν και κακοπροαίρε-
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τοι που ενεργούν σε βάρος της ζωής των 
άλλων. 

(1 ώρα) 
Να δικαιολογήσουν, γιατί τα µι-
κρά λάθη, όταν δεν διορθώνο-
νται, γίνονται µεγάλα και δη-
µιουργούν σοβαρά εµπόδια στην 
πορεία της ζωής που έδειξε ο 
Χριστός. 

Τα µικρά λάθη γίνονται µεγάλα 
Ο εθισµός στην τήρηση των εντολών του 
Θεού δεν αφήνει τον άνθρωπο να κάνει 
µεγάλα λάθη. 

(1 ώρα) 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄  Η Εκκλησία πορεύεται σε όλο τον κόσµο 
Να αντιληφθούν ότι πρώτοι οι 
Απόστολοι εφάρµοσαν την εντο-
λή του Χριστού και το έργο αυτό 
συνεχίζεται µέχρι σήµερα από 
τους Χριστιανούς. 

Πορευθείτε σε όλα τα έθνη 
Η ιεραποστολική δράση των Αποστόλων. 
Ματ. 28, 16-20. 
«Αιδέσιος και Φρουµέντιος». 

(1 ώρα) 

 

Να αντιληφθούν ότι µέσα από 
την ιεραποστολή του Κυρίλλου 
και του Μεθοδίου µπόρεσαν οι 
σλαβικοί λαοί να γνωρίσουν το 
δρόµο του Χριστού, διατηρώ-
ντας την πολιτισµική τους ταυτό-
τητα. 

Κύριλλος και Μεθόδιος: Ιεραπόστολοι 
στους σλαβικούς λαούς 
Η ζωή και το έργο του Κυρίλλου και του 
Μεθοδίου. 

(1 ώρα) 

 

Να πληροφορηθούν ότι οι χρι-
στιανικές κοινότητες που υπάρ-
χουν στις µεγάλες χώρες της 
Ανατολής είναι έργο χριστιανών 
ιεραποστόλων από διάφορες 
χώρες. 

Ιεραποστολή στην Ανατολή 
Οι χριστιανοί διαδίδουν τον Χριστιανισµό 
στην Ινδία, Κίνα, Ιαπωνία και Κορέα. 
Η Ορθόδοξη κοινότητα της Σεούλ. 

(1 ώρα) 

 

Να επισηµάνουν ότι και οι σύγ-
χρονοι ιεραπόστολοι εργάζονται 
µε αυτοθυσία και αγάπη σε χώ-
ρες της Αφρικής, πέρα από δια-
κρίσεις χρώµατος και φυλής 

Η ορθόδοξη Ιεραποστολή στην Αφρική 
σήµερα  
Η ανακάλυψη της Ορθοδοξίας στην Α-
φρική από αυτόχθονες. 
Η ιεραποστολική δράση στην Ουγκάντα 
και Κένυα. 
Η συµβολή Ελλάδας και Κύπρου στις 
προσπάθειες της ιεραποστολής. 

(2 ώρες) 

Συγκεντρώνουν υλικό 
από διάφορα ιεραπο-
στολικά περιοδικά για 
την Ορθόδοξη ιερα-
ποστολή στην Αφρική. 

Να κατανοήσουν ότι η Εκκλησία 
προσεύχεται για την ενότητα 
όλων των ανθρώπων. 
Να αντιληφθούν πόσο δύσκολη 
είναι η επίτευξη της ενότητας 
µεταξύ των ανθρώπων αλλά και 
πόσο αναγκαία η συµβολή του 
καθενός µας προκειµένου αυτή 
να γίνει πραγµατικότητα στη ζωή 
µας. 

Εργαζόµαστε για την ενότητα όλων 
Το αίτηµα της Εκκλησίας για την ενότητα 
όλων. 
Οι «γιατροί δίχως σύνορα». 
Το έργο της Unesco. 
Πρόσφατες εµπειρίες αλληλοβοήθειας και 
αλληλοσυµπαράστασης των λαών (σει-
σµοί, φυσικές καταστροφές). 

(1 ώρα) 

Συντάσσουν επιστολή 
σε κάποιο Οργανισµό 
εκθέτοντας τις σκέψεις 
τους (Γλώσσα). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄  Επίκαιρα 
Να γνωρίσουν και να 
επισηµάνουν πώς ο 
πρωτόκλητος µαθητής του 
Χριστού βάδισε µε συνέπεια το 
δρόµο που έδειξε ο ∆άσκαλός 
του. 

0 Απόστολος Ανδρέας 
Η ζωή, η δράση και το µαρτύριο του 
Αποστόλου Ανδρέα. 
Ο Άγιος Ανδρέας προστάτης του 
Οικουµενικού Πατριαρχείου και της 
Εκκλησίας της Πάτρας. 
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(1 ώρα) 
Να επισηµάνουν ότι ο Ιησούς 
διώκεται από βρέφος για χάρη 
των ανθρώπων. 

Ο Ιησούς διωκόµενος καταφεύγει στην 
Αίγυπτο 
∆ιήγηση του σχετικού περιστατικού. 
Σύγχρονα γεγονότα δείχνουν ότι και σή-
µερα καταδιώκονται άδικα άνθρωποι κά-
θε ηλικίας. 

(1 ώρα) 

∆ιαβάζουν µερικά άρ-
θρα από τη «∆ιακήρυ-
ξη δικαιωµάτων του 
παιδιού». 

Να επισηµάνουν τα ιδιαίτερα 
στοιχεία ενός άξιου Ιεράρχη. 

Ιωάννης ο Χρυσόστοµος: Πορεία γεµάτη 
αγώνες 
Η ζωή, το έργο και το µαρτυρικό τέλος 
του Ιωάννη του Χρυσοστόµου. 
Μικρά αποσπάσµατα από οµιλίες του. 

(1 ώρα) 

 

Να επισηµάνουν γιατί στο Ευαγ-
γέλιο γίνεται ιδιαίτερη αναφορά 
στην συµµετοχή των παιδιών 
κατά την υποδοχή του Χριστού 
στα Ιεροσόλυµα. 

Η υποδοχή του Χριστού στα Ιεροσόλυµα 
Εξιστόρηση της εισόδου του Ιησού στα 
Ιεροσόλυµα µε έµφαση στη συµµετοχή 
των παιδιών σ� αυτήν (Ματ 21, 15-16). 
Πατερικό κείµενο. 

(1 ώρα) 

Σχολιάζουν εικόνες, 
κείµενα λογοτεχνικά 
και λαογραφικά για τα 
ήθη και έθιµα της Κυ-
ριακής των Βαΐων 
(Λογοτεχνία, Γλώσσα, 
Εικαστικά). 

Να γνωρίσουν τα γεγονότα της 
Σταύρωσης και της Ταφής του 
Χριστού και να επισηµάνουν τη 
σύνδεση της Σταύρωσης µε την 
προσδοκία της Ανάστασης 

Μ. Παρασκευή: Λύπη και προσδοκία χα-
ράς 
Η αποκαθήλωση. 
Η ηµέρα της Μ. Παρασκευής. 
Στίχοι από τον Επιτάφιο Θρήνο που 
προοιωνίζονται την Ανάσταση. 

(2 ώρες) 

Συγκεντρώνουν και 
συζητούν ήθη και έθι-
µα της Μ. Παρασκευ-
ής. 
 
 

 
ΤΑΞΗ Ε΄ 

 
ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 

 

Στόχοι 
Θεµατικές Ενότητες 

(διατιθέµενος χρόνος) 
Ενδεικτικές  

∆ραστηριότητες 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ Οι αγώνες στη ζωή µας 
Οι µαθητές επιδιώκεται: 
Να αιτιολογήσουν γιατί ο αγώ-
νας του χριστιανού σε κάθε το-
µέα της ζωής, και εποµένως και 
στο σχολείο, προϋποθέτει τή-
ρηση κανόνων, δίνει νόηµα στη 
ζωή και γι� αυτό αξίζει να συµ-
µετέχουµε σ� αυτόν. 

Ο αγώνας στο σχολείο 
Αθλητικοί αγώνες και πολιτιστικές δρα-
στηριότητες. 
Παίζω, συµµετέχω, συναγωνίζοµαι. 
Α Τιµ. 6, 12, πατερικό κείµενο. 

(1 ώρα) 

Καταγράφουν τους 
κανόνες διεξαγωγής 
µιας πολιτιστικής εκ-
δήλωσης και ελέγχουν, 
µετά το τέλος της, αν 
αυτοί τηρήθηκαν. 

Να εξηγήσουν γιατί η ελπίδα, η 
αισιοδοξία και το θάρρος του 
χριστιανού αποτελούν βασικά 
στοιχεία αντιµετώπισης των δυ-
σκολιών και συνέχισης του α-
γώνα. 

Αγωνιζόµαστε µε χαρούµενη διάθεση 
Το ναυάγιο του Απ. Παύλου � Η στάση 
του (Πράξεις 27, 13-44). 
Η αφήγηση του Αγ. Ιωάννου του Χρυσο-
στόµου. 

(1ώρα) 

Συγκεντρώνουν και 
σχολιάζουν 
λογοτεχνικά κείµενα 
και άρθρα από 
εφηµερίδες µε 
επιτυχείς δράσεις 
ανθρώπων µε 
προβλήµατα.  

Να επισηµάνουν τρόπους µε 
τους οποίους ο Χριστός ετοίµα-
σε τους µαθητές του για τον 
ώ έ θ ώ

Οι µαθητές του Χριστού προετοιµάζονται 
για αγώνες 
Ο Χριστός δεν αγωνίστηκε µόνος του, 
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αγώνα τους µέσα στην ανθρώ-
πινη κοινωνία. 

αλλά κάλεσε κοντά του τους αποστόλους, 
τους οποίους προετοίµασε για τη συνέχι-
ση του αγώνα. 
Μαρκ. 1, 16-20, Ματ. 10, 5-28 (επιλογή 
στίχων). 

(1 ώρα) 
Να αιτιολογήσουν γιατί η προ-
τροπή του Χριστού «αγαπάτε 
αλλήλους» αποτελεί βασικό 
στοιχείο για την επιτυχία του 
αγώνα. 

Αγώνας µε τη δύναµη της αγάπης 
Ο Χριστός δίδαξε ένα εντελώς καινούργιο 
τρόπο αγώνα, την αγάπη. Αγάπη και ευ-
σπλαχνία ακόµη και προς τους εχθρούς. 
Ματ. 5, 43-48, Α Κορ. 13, 1-8 και 13. 
Πατερικό κείµενο. 

(1 ώρα) 

Συγκεντρώνουν στοι-
χεία και φωτογραφικό 
υλικό οµάδων µε κοι-
νωνική δράση. 

Να γνωρίσουν γιατί η υποµονή 
και επιµονή του πιστού είναι 
βασικά στοιχεία για την αντιµε-
τώπιση των δυσκολιών. 

Επιµονή και υποµονή στον αγώνα 
Τα περιστατικά της θεραπείας των παρα-
λυτικών της Καπερναούµ και της Βηθεσ-
δά. 
Παραδείγµατα από τη σύγχρονη ζωή. 

(1 ώρα) 

Συγκεντρώνουν στοι-
χεία και συζητούν για 
την Έλεν Κέλλερ και 
τους Παραολυµπια-
κούς αγώνες (Φυσική 
αγωγή).  

Να κατανοήσουν γιατί η συµµε-
τοχή όλων στα αγαθά της ζωής, 
όπως διδάσκει το Ευαγγέλιο, 
κάνει τη ζωή µας πιο ανθρώπι-
νη.  

Αγώνας να µοιραζόµαστε τα αγαθά µας µε 
τους άλλους 
Η παραβολή του άφρονα πλουσίου. 
Η κοινοβιακή ζωή των πρώτων Χριστια-
νών. 
Λουκ. 24, 1-53, Πράξ. 2, 42-47. 

(1 ώρα) 

Περιγράφουν τη λει-
τουργία ενός ενορια-
κού συσσιτίου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ Αγωνιστές και Μάρτυρες 
Να επισηµάνουν, µε συγκεκρι-
µένα παραδείγµατα, τους τρό-
πους µε τους οποίους οι Από-
στολοι κλήθηκαν να συνεχίσουν 
το έργο του Χριστού. 

Οι Απόστολοι συνεχίζουν τον αγώνα του 
Χριστού 
 
Εµφανίσεις του Χριστού στους µαθητές. 
Αποστολή του Παρακλήτου (υπόσχεση). 
Ματ. 28, 16-20  Πραξ. 1, 1-9. 

(1 ώρα) 

Μελετούν το χάρτη 
που παρουσιάζονται οι 
περιοχές που έδρασαν 
οι Απόστολοι. 

Να επισηµάνουν τα στοιχεία τα 
οποία ανέδειξαν τον πρωτοµάρ-
τυρα Στέφανο κορυφαία αγωνι-
στική µορφή για τους Χριστια-
νούς σε όλο τον κόσµο. 

Ο Στέφανος: Πρωταγωνιστής και Πρωτο-
µάρτυρας 
Η ζωή και το µαρτύριο του πρωτοµάρτυρα 
Στεφάνου. 
Ο τρόπος εκλογής του. 
Πράξ. 6, 7. 

(1 ώρα) 

 

Να επισηµάνουν τα στοιχεία 
που βοήθησαν τους σαράντα 
µάρτυρες να αγωνιστούν µέχρι 
το τέλος. 

Οι Άγιοι Σαράντα Μάρτυρες 
(Εισαγωγικό κείµενο σχετικό µε το πλήθος 
των µαρτύρων). 
Το µαρτύριο των σαράντα µαρτύρων. 

(1 ώρα) 

Αναδιηγούνται το µαρ-
τύριο και σχολιάζουν 
τη συµπεριφορά του 
φρουρού. 

Να γνωρίσουν τη µεγάλη µορφή 
της Αγ. Αικατερίνης και να επι-
σηµάνουν ότι από την ποιότητα 
του αγώνα των Χριστιανών 
µπορούν να προκύψουν εκπλη-

Μαρτύριο µ΄ εκπληκτική κατάληξη 
 
Η ζωή και το µαρτύριο της Αγίας Αικατερί-
νης. 

Συγκεντρώνουν 
πληροφορίες και 
εικόνες από το 
µοναστήρι της Αγ. 
Αικατερίνης στο Σινά. 



 188 

κτικά αποτελέσµατα. 
 

Η µεταστροφή πολλών µετά το µαρτύριο 
της Αγ. Αικατερίνης. 
Η Αγ. Αικατερίνη και το µοναστήρι της στο 
Σινά. 
Το απολυτίκιο στο πρωτότυπο και σε µε-
τάφραση. 

(1 ώρα) 

∆ιαβάζουν το απολυτί-
κιο από το πρωτότυ-
πο. 

Να εκτιµήσουν τον ηρωισµό και 
την αγωνιστικότητα των µαρτύ-
ρων της Εκκλησίας και να εξη-
γήσουν γιατί σ� αυτόν τον αγώ-
να µπορούν να µετέχουν όλοι 
ακόµα και µικρά παιδιά. 

Ένας νέος και ένα παιδί µάρτυρες: Μάµας 
και Κυριάκος  
Ακυλίνα και Ταρσίζιος: Άλλα δυο παιδιά 
µάρτυρες 
Ο βίος και το µαρτύριό τους. 

(2 ώρες) 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ Αγώνας για την αλλαγή του εαυτού µας 
Να γνωρίσουν τη ζωή και τη 
θυσία ορισµένων νεοµαρτύρων 
και να κατανοήσουν ότι ο αγώ-
νας και η θυσία για τη χριστιανι-
κή πίστη και ζωή συνεχίστηκαν 
και στα µεταγενέστερα χρόνια. 

Νεοµάρτυρες 
Χαρακτηριστικές περιπτώσεις νεοµαρτύ-
ρων (α) από την Τουρκοκρατία β) ιερα-
ποστόλων από την Αφρική). 

(1 ώρα) 

 

Αφού µελετήσουν το θαύµα, να 
είναι σε θέση να εντοπίσουν τα 
στοιχεία εκείνα που συνθέτουν 
τη ριζική αλλαγή του αλλοτριω-
µένου ανθρώπου µετά τη συνά-
ντησή του µε τον Ιησού Χριστό. 

Ένας άνθρωπος αλλάζει ριζικά   
Ο Ιησούς θεραπεύει τον δαιµονιζόµενο. 
Μαρκ. 5, 1-20 (αφήγηση, παράθεση του 
κειµένου σε µετάφραση). 

(1 ώρα) 

 

Να εξηγήσουν ότι µε το θείο 
φωτισµό µπορεί να αλλάξει κά-
θε άνθρωπος, όσο κακός κι αν 
είναι, αρκεί να έχει ανοιχτή την 
καρδιά του. 

Ο ληστής που έγινε Άγιος  
Η µεταστροφή του ληστή στο Σταυρό. 
Ύµνος από τον όρθρο της Μ. Παρασκευ-
ής «Τον ληστήν αυθηµερόν �» (πρωτό-
τυπο και µετάφραση). 

(1 ώρα) 

 

Να κατανοήσουν ότι ο κάθε άν-
θρωπος µπορεί να κάνει σφάλ-
µατα, αλλά µε πρότυπα που 
παρουσιάζει το Ευαγγέλιο και η 
Εκκλησία, έχει τη δυνατότητα να 
τα διορθώσει, αρκεί να τα ανα-
γνωρίσει και να µετανοήσει ειλι-
κρινά. 

Τα λάθη µας διορθώνονται  
Η άρνηση και η µετάνοια του Πέτρου. 
Ματ. 26, 31-35, 26, 69-75. 
Παράλληλο κείµενο για τον Ιούδα. 
Ματ 26, 14-16, 27, 3-8. 

(1 ώρα) 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄ ∆ηµιουργώντας έναν όµορφο κόσµο 
Να κατανοήσουν ότι το βασικό-
τερο αντίκρισµα του εσωτερικά 
αναγεννηµένου ανθρώπου είναι 
το να διακονεί τους άλλους. 

Ο Πατριάρχης Ιωάννης ο Ελεήµων  
Η ζωή, η δράση και το κοινωνικό έργο του 
Πατριάρχη Ιωάννη του Ελεήµονος. 

(1 ώρα) 

∆ηµιουργούν λεξιλόγιο 
για την εξωτερική του 
εµφάνιση και για το 
χαρακτήρα του. 

Να γνωρίσουν έργα εκκλησια-
στικής τέχνης, να ενδιαφερθούν 
γι� αυτά και να ανακαλύψουν 
κάποιο προσωπικό καλλιτεχνικό 
τους χάρισµα. 

Όλοι µπορούµε να κάνουµε όµορφα πρά-
µατα  
Ο Θεός δηµιούργησε έναν όµορφο κόσµο 
κι έβαλε µέσα στον άνθρωπο την αγάπη 
για την οµορφιά. 
Στο εργαστήρι του εικονογράφου.  

(1 ώρα) 

Συζητούν για την ποι-
κιλοµορφία της Εκκλη-
σιαστικής Τέχνης και 
δοκιµάζουν τις δυνατό-
τητές τους στην παρα-
γωγή σχετικών εικα-
στικών έργων.. 

Να εξοικειωθούν µε το ναό ως 
χώρο της χριστιανικής λατρείας 

Πώς είναι κτισµένη και διακοσµηµένη µια 
εκκλησία  

Σχέδιο εργασίας µε 
θέµα: Τα µέρη του να-
ύ ά
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και να κατανοήσουν τους συµ-
βολισµούς των µερών του. 

Ένας βυζαντινός αρχαιολόγος ξεναγεί τα 
παιδιά σ� ένα βυζαντινού τύπου ναό (αρχι-
τεκτονική, εσωτερικά µέρη µε τους συµ-
βολισµούς τους). 

(1 ώρα) 

ού και η εικονογράφη-
σή τους (Εικαστικά, 
Ιστορία). 

Να εξηγήσουν γιατί η Αγιά Σο-
φιά κατέχει ξεχωριστή θέση στη 
συνείδηση των Ορθόδοξων 
χριστιανών, ιδιαίτερα των Ελλή-
νων. 

Αγία Σοφία: Ένα θαύµα τέχνης  
Το ιστορικό της ανέγερσης και των εγκαι-
νίων της Αγίας Σοφίας. 
Αρχιτεκτονικές ιδιαιτερότητες � τρούλος 
απ� τον οποίο µπαίνει άπλετο φως. 
Γεγονότα και µορφές που συνδέθηκαν µε 
το ναό. 

(1 ώρα) 

 

Να έρθουν σε επαφή µε τη βυ-
ζαντινή εικονογραφία και να ε-
πισηµάνουν τα ιδιαίτερα χαρα-
κτηριστικά της. 

Η οµορφιά και τα µυστικά µας  
∆εύτερη επίσκεψη στο Εργαστήρι του ει-
κονογράφου. Περιήγηση στις εικόνες. 
Η εικόνα της «Γέννησης του Χριστού». 

(1 ώρα) 

Συγκεντρώνουν φωτο-
γραφίες βυζαντινών 
εικόνων της Γέννησης 
του Χριστού, διαφό-
ρων τύπων. 

Να ασκηθούν στην ανάγνωση 
των εικόνων και στον τρόπο 
απόδοσης τιµής σ� αυτές. 

Βλέποντας κι άλλες βυζαντινές εικόνες  
Οι εικόνες της Βάπτισης, της Μεταµόρ-
φωσης, της Ανάστασης. 
Το µήνυµά τους, και ο τρόπος ευλαβικής 
προσκύνησης. 

(1 ώρα) 

Παρατηρούν και σχο-
λιάζουν εικόνες (χρώ-
µατα, σχήµατα, έκ-
φραση µορφών). 
 

Να µάθουν να αναζητούν και να 
εντοπίζουν πρόσωπα και γεγο-
νότα στις τοιχογραφίες. 

Τοιχογραφίες που διηγούνται πολλά  
Ξενάγηση σε τοιχογραφηµένο ναό. 
Οι εικονογραφικές ζώνες και τα θέµατα 
των τοιχογραφιών (Βίβλος, ζωή των Αγί-
ων). 

(1 ώρα) 

 

Να έρθουν σε επαφή µε την 
τεχνική των ψηφιδωτών, έτσι 
ώστε να είναι σε θέση να επι-
σηµάνουν τις ιδιαιτερότητές 
τους. 

Ψηφιδωτά καλλιτεχνήµατα  
Το υλικό, ο τρόπος κατασκευής των ψη-
φιδωτών και το αισθητικό αποτέλεσµά 
τους. 

(1 ώρα) 

∆ηµιουργούν ψηφιδω-
τές εικόνες, τοποθετώ-
ντας χάρτινες ή πλα-
στικές ψηφίδες σε σκί-
τσο  

Να έρθουν σε επαφή µε ιερά 
σκεύη και µικροτεχνήµατα και 
να ανακαλύψουν ότι οι παρα-
δοσιακοί καλλιτέχνες τα έκαναν 
όµορφα από αγάπη και σεβα-
σµό. 
 

Μικροτεχνήµατα 
Η διακόσµηση των ιερών σκευών µε µι-
κροτεχνήµατα (δισκοπότηρα, σταυροί, 
καλύµµατα Ευαγγελίων, λειψανοθήκες, 
καντήλια κ.ά.). 

(1 ώρα) 

 
 

Να κατανοήσουν τι εκφράζουµε 
µε τους ύµνους και πώς αυτοί 
είναι απαραίτητο στοιχείο στη 
χριστιανική λατρεία. 
 

Κατανυκτικοί ύµνοι και ψαλµοί  
Η θέση των ύµνων στη λατρεία. 
Είδη ύµνων και τρόποι ψαλµωδίας (8 ή-
χοι). 

(1 ώρα) 

Ακούνε ύµνους της Θ. 
Λειτουργίας από CD ή 
κασέτες (π.χ. «Άγιος ο 
Θεός», «Σε υµνού-
µεν», «Είδοµεν το 
φως»).  

Να κατανοήσουν γιατί ο Ρωµα-
νός εκτιµάται ως ανεπανάλη-
πτος εκκλησιαστικός ποιητής 
και µελωδός και να γνωρίσουν 
τι του οφείλουν οι χριστιανοί 
όλων των εποχών. 

Ρωµανός ο Μελωδός, Μεγάλος Υµνογρά-
φος  
 
Ο βίος, το έργο και τα χαρακτηριστικά των 
ύµνων του Ρωµανού του Μελωδού. 

Ακούνε έναν ύµνο του 
Ρωµανού του 
Μελωδού 
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όλων των εποχών. Παράθεση ύµνων σε πρωτότυπο και µε-
τάφραση. 

(1 ώρα) 
Να γνωρίσουν τη ζωή και το 
έργο της Κασσιανής και να επι-
σηµάνουν τους λόγους για τους 
οποίους τιµάται ιδιαίτερα. 
 

Κασσιανή, η µοναδική βυζαντινή υµνο-
γράφος   
Η ζωή και το ποιητικό µελωδικό έργο της 
Κασσιανής. 
Το τροπάριο «Κύριε η εν πολλαίς αµαρτί-
αις». 

(1 ώρα) 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ Αγώνες για έναν κόσµο ανθρωπινότερο 
Να ενστερνιστούν ότι ο έµπρα-
κτος σεβασµός στο περιβάλλον 
και η προστασία του αποτελούν 
βασική υποχρέωση του χριστια-
νού και κάθε ανθρώπου. 
 

Αγώνες για να προστατέψουµε το περι-
βάλλον (πλάση) 
Η µόλυνση και καταστροφή του περιβάλ-
λοντος. 
Όλοι είµαστε υπεύθυνοι κατά διάφορο 
τρόπο για τη µόλυνση του περιβάλλοντος. 
Τι πρέπει να κάνουµε για την προστασία 
του περιβάλλοντος 
Κείµενο: Γεν. 1, 28. 

(1 ώρα) 

Συγκεντρώνουν φωτο-
γραφίες και άρθρα µε 
θέµατα που αφορούν 
τους κινδύνους που 
διατρέχει το περιβάλ-
λον και τα σχολιάζουν 
(Φυσική, Χηµεία, Ει-
καστικά, Γλώσσα). 

Να αντιληφθούν γιατί η αδικία, 
προσωπική και κοινωνική, απο-
τελεί απανθρωπιά και γιατί ο 
αγώνας για τη δικαιοσύνη, ό-
πως διδάσκεται από το Χριστια-
νισµό, αποτελεί χρέος όλων 
µας.  

Αγώνες για τη δικαιοσύνη  
Οι έννοιες «αδικία» και «δικαιοσύνη», σε 
πατερικά κείµενα. 
Το παράδειγµα του πάστορα Μάρτιν Λού-
θερ Κινγκ για ίσα δικαιώµατα. 
Επιστολή Ιακώβου (5, 4-6). 

(1 ώρα) 

Συντάσσουν µια επι-
στολή προς τον υ-
πουργό ∆ικαιοσύνης 
για ζητήµατα αδικίας, 
που παρατηρούν σε 
βάρος αδυνάµων και 
φτωχών ανθρώπων.  

Να κατανοήσουν τις αρνητικές 
συνέπειες του φαινοµένου της 
πείνας. 

Πολλά παιδιά πεθαίνουν από πείνα κάθε 
µέρα  
Ο Θεός έδωσε τα αγαθά του για όλους. 
Για την πείνα στον κόσµο σήµερα ευθύ-
νονται ασυνείδητοι άνθρωποι.  
Παρά την προσπάθεια ∆ιεθνών Οργανι-
σµών, όπως π.χ. της UNESCO, για εξά-
λειψη της πείνας, το πρόβληµα παραµένει 
οξύ. 

(1 ώρα) 

Συγκεντρώνουν στοι-
χεία για την πείνα και 
το θάνατο που κυριαρ-
χούν σε διάφορες πε-
ριοχές της γης. 
 

Να κατανοήσουν ότι ο Χριστός 
είναι το τέλειο πρότυπο της ει-
ρήνης. 
Να συνειδητοποιήσουν ότι οι 
αγώνες για την ειρήνη είναι χρέ-
ος όλων µας και ότι ειρήνη χω-
ρίς δικαιοσύνη είναι ακατόρθω-
τη. 

Αγωνιζόµαστε για την ειρήνη  
Ο Χριστός, πρότυπο της ειρήνης. 
Αν και γίνονται προσπάθειες για επικρά-
τηση της ειρήνης, οι πόλεµοι συνεχίζονται. 
Ειρήνη και δικαιοσύνη. 
Επιλογή λόγων του Ιησού, των Αποστό-
λων, των Προφητών ή Πατερικό κείµενο 
για την ειρήνη. 

(1 ώρα) 

Συγκεντρώνουν και 
σχολιάζουν εικόνες 
από ειρηνικές και πο-
λεµικές σκηνές. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ Επίκαιρα 
Να κατανοήσουν γιατί ο άγιος 
∆ηµήτριος υπήρξε και παραµέ-
νει στη θύµηση των πιστών έ-
νας αγαπηµένος και αξιοµνηµό-

Ο Μεγαλοµάρτυρας ∆ηµήτριος  
Η ζωή και δράση του Αγίου ∆ηµητρίου. 
«Τα ∆ηµήτρια» στη Θεσσαλονίκη 
λ ό ή
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νευτος χριστιανός αγωνιστής. τερα και σήµερα. 
Ο ναός του Αγίου ∆ηµητρίου Θεσσαλονί-
κης. 

(1 ώρα) 
Να εντοπίσουν και να αιτιολο-
γήσουν τα χαρακτηριστικά γνω-
ρίσµατα της προσωπικότητας 
του Μεγάλου Βασιλείου για τα 
οποία τιµάται βαθιά από ολό-
κληρη τη Χριστιανοσύνη. 

Ο Μέγας Βασίλειος  
Σπουδές και µόρφωση, συγγραφικό έργο, 
πολυειδείς αγώνες, προωθηµένες κοινω-
νικές ιδέες και αποτελεσµατική κοινωνική 
και εκπαιδευτική δράση. 
Ένα κείµενό του. 

(1 ώρα) 

 

Να αναφέρουν τρόπους µε τους 
οποίους η Μεγάλη Σαρακοστή 
µάς προετοιµάζει για να ζήσου-
µε  βαθύτερα τον εορτασµό του 
Πάσχα. 
 

Μεγάλη Σαρακοστή: Προετοιµασία για το 
Πάσχα  
Οι ιερές ακολουθίες (Χαιρετισµοί, Προη-
γιασµένες, Κυριακή της Σταυροπροσκυ-
νήσεως). 
Η υµνολογία και τα Κυριακά αναγνώσµα-
τα, που µας προετοιµάζουν για το Πάσχα. 
Το πραγµατικό νόηµα της νηστείας. 

(1 ώρα) 

Ανάγνωση και ερµη-
νεία χαρακτηριστικού 
εκκλησιαστικού ύµνου. 

Να γνωρίσουν περιστατικά της 
ζωής και της δράσης του Απο-
στόλου Πέτρου και να δικαιολο-
γήσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηρι-
στικά που συγκροτούν την 
προσωπικότητά του. 
 

Ο Απόστολος Πέτρος  
Η ζωή, η δράση και η προσωπικότητα του 
Αποστόλου Πέτρου (αυθόρµητος, αγωνι-
στής, ανήσυχος, ακούραστος, δυναµικός, 
ζηλωτής, ανθρώπινος κ.λπ.). 
Οι επιστολές του Αποστόλου Πέτρου. 

(1 ώρα) 

Επιλέγουν και σχολιά-
ζουν σηµεία από τις 
επιστολές του Απο-
στόλου Πέτρου. 

 
ΤΑΞΗ ΣΤ΄ 

 
ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ 

 

Στόχοι 
Θεµατικές Ενότητες 

(διατιθέµενος χρόνος) 

Ενδεικτικές  
∆ραστηριότητες 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ Η αναζήτηση και η φανέρωση της αλήθειας 

Οι µαθητές επιδιώκεται: 
Να γνωρίσουν τρόπους µε τους 
οποίους οι άνθρωποι αναζη-
τούσαν την αλήθεια, δηλ. την 
απάντηση σε σηµαντικά ερωτή-
µατα σχετικά µε το νόηµα της 
ζωής, να επισηµάνουν την αιτία 
αυτής της αναζήτησης και να 
αιτιολογήσουν τις απαντήσεις 
τους. 

Πάντα οι άνθρωποι αναζητούν την αλή-
θεια  
Τα βασικά ζητήµατα της ζωής (ερωτήµατα 
του τύπου: γιατί πεθαίνουµε; πώς γεννιό-
µαστε, τι γίνεται µετά το θάνατο;) 
Απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήµατα 
µέσα από µύθους, φιλοσοφικά συστήµα-
τα, θρησκείες. 
Ενδεικτικά κείµενα από µύθους ελληνι-
κούς και ανατολικών λαών, φιλοσοφικά 
συστήµατα, θρησκείες ανατολικές. 

(1 ώρα) 

Συγκεντρώνουν και 
σχολιάζουν µύθους 
από την ελληνική και 
ανατολική µυθολογία 
µε σχετικά θέµατα. 

Να πληροφορηθούν ότι οι 
άνθρωποι έκαναν προσπάθειες 
να προσεγγίσουν την αλήθεια 
µε σχετική µόνο επιτυχία, χωρίς 
όµως να φτάσουν στην 
πληρότητα της αλήθειας. 

Η Προσέγγιση της αλήθειας: Μια βασανι-
στική αλλά και συναρπαστική περιπλάνη-
ση  
Η προσέγγιση της αλήθειας από τραγι-
κούς ποιητές και φιλοσόφους, από δα-
σκάλους ανατολικών θρησκειών (Βού-

Αναζητούν τι είπε ο 
Σωκράτης για την α-
λήθεια. 
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δας). 
«Η φλεγοµένη και µη καιοµένη βάτος». 

(1 ώρα) 
Να αντιληφθούν το πραγµατικό 
νόηµα της βαρυσήµαντης φρά-
σης του Χριστού : «Εγώ είµαι η 
αλήθεια» και να επισηµάνουν 
τρόπους ώστε η αλήθεια αυτή 
να γίνει προσωπικό βίωµα για 
τον κάθε άνθρωπο. 

Ο Χριστός είπε : «Εγώ είµαι η αλήθεια» 
Η αλήθεια είναι: διδασκαλία, ζωή, δράση, 
το έργο και το πρόσωπο του Χριστού. 
Οι µαθητές του Χριστού «ψηλάφισαν» την 
αλήθεια. 
Α΄ Ιω. 1-4 

(1 ώρα) 

 

Να κατανοήσουν γιατί η πραγ-
µατική αλήθεια που αναζητά ο 
άνθρωπος δεν είναι θεωρίες 
αλλά ένα συγκεκριµένο πρό-
σωπο, αρκεί κανείς να θέλει να 
το συναντήσει. 

Μια συνάντηση µε την αλήθεια  
Η συνάντηση του Χριστού µε τους Φίλιπ-
πο και Ναθαναήλ. 
Ο Χριστός είναι το πρόσωπο που συγκε-
κριµενοποιεί την αλήθεια κι όχι κάποιες 
θεωρίες. 
Ιω. 1,44-25. 

(1 ώρα) 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄  Η αλήθεια καταγράφεται 
Να κατανοήσουν γιατί το Ευαγ-
γέλιο είναι η πρωταρχική και 
κορυφαία πηγή της χριστιανικής 
αλήθειας για τη ζωή, και η µελέ-
τη του ο µόνος δρόµος για να 
γνωρίσει ο καθένας την αλήθεια 
της αυθεντικής ζωής, όπως τη 
δίδαξε ο Χριστός. 
 

Το Ευαγγέλιο: Το βιβλίο της αλήθειας  
Η Καινή ∆ιαθήκη:  
Στα Ευαγγέλια περιγράφεται η επίγεια 
ζωή και η δράση του Χριστού. 
Στις Πράξεις των Αποστόλων η ζωή και 
δράση των Αποστόλων και η ίδρυση και 
ζωή των πρώτων χριστιανικών κοινοτή-
των. 
Στις Επιστολές του Παύλου και άλλων 
Αποστόλων που απευθύνονται σε συγκε-
κριµένα πρόσωπα και κοινότητες. 
Η Αποκάλυψη του Ιωάννη, βιβλίο προφη-
τικό. 

(1 ώρα) 

Εξοικειώνονται µε τη 
χρήση της Αγίας Γρα-
φής. 
 

Να γνωρίσουν µια µεγάλη µορ-
φή της Π. ∆ιαθήκης και να δι-
καιολογήσουν το χαρακτηρισµό 
του Ησαΐα ως προφήτη � ευαγ-
γελιστή. 
 

Ησαΐας: Ο προφήτης που µίλησε για την 
αλήθεια   
Η ζωή του Προφήτη Ησαΐα, η διδασκαλία 
του και η πρόρρηση για τον ερχοµό της 
Αλήθειας. 
Χαρακτηριστικοί στίχοι σε µετάφραση από 
τις προφητείες. 

(1 ώρα) 

∆ιερευνούν ονόµατα 
άλλων Προφητών που 
απεικονίζονται στην 
εκκλησία (επίσκεψη 
στην εκκλησία). 

Να γνωρίσουν χαρακτηριστικά 
αποσπάσµατα απ� τους 
Ψαλµούς, να διαπιστώσουν ότι 
οι Ψαλµοί είναι ένα υπέροχο 
λογοτεχνικό είδος και να 
αιτιολογήσουν ότι οι Ψαλµοί 
εκφράζουν την αλήθεια για το 
Θεό και αποτελούν συνδετικό 
κρίκο µε τους Ιουδαίους αλλά 
και τους χριστιανούς των άλλων 
Εκκλησιών. 

Ψαλµοί: Ποιήµατα αναζήτησης και έκφρα-
σης της αληθινής ζωής   
Η αξία και η οµορφιά των Ψαλµών. 
Οι Ψαλµοί στη λατρεία. 
Οι Ψαλµοί, συνδετικός κρίκος µεταξύ Χρι-
στιανών και Ιουδαίων και µεταξύ των Χρι-
στιανών όλων των Εκκλησιών. 
Παράθεση στίχων από Ψαλµούς (πλούσιο 
υλικό). 

(1 ώρα) 

Μαθαίνουν στίχους 
από τους Ψαλµούς, 
που τους αρέσουν. 
 
Αναζητούν και διαβά-
ζουν έναν Ψαλµό σε 
λογοτεχνική απόδοση 
(Λογοτεχνία, Γλώσσα). 

Να γνωρίσουν τους τρόπους µε Το βιβλίο της αλήθειας στη Θεία Λατρεία   
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τους οποίους χρησιµοποιείται το 
Ευαγγέλιο στη Θ. Λατρεία και 
να επισηµάνουν πώς µέσα απ� 
αυτή τη χρήση συναντούµε κάθε 
φορά την Αλήθεια. 

Το Ευαγγέλιο πάντα τοποθετηµένο πάνω 
στην Αγία Τράπεζα. 
Οι πιστοί ασπάζονται το Ευαγγέλιο. 
Η ανάγνωση αποστολικών και ευαγγελι-
κών περικοπών, σύµφωνα µε το εορτολό-
γιο. 

(1 ώρα) 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ Αλήθειες που δίδαξε ο Χριστός 

Να εξηγήσουν γιατί η Βασιλεία 
του Θεού είναι πολύτιµος θη-
σαυρός, που για να τον απο-
κτήσει κανείς, χρειάζονται αγώ-
νας και θυσίες. 
 

Η αλήθεια είναι πολύτιµη  
Η αναζήτηση των θησαυρών είναι παντο-
τινή και γοητευτική υπόθεση των ανθρώ-
πων. 
Οι παραβολές του κρυµµένου θησαυρού 
και του πολύτιµου µαργαρίτη. 
(Ματ. 13, 44-46). 

(1 ώρα) 

 

Να εξηγήσουν τους λόγους για 
τους οποίους ο Χριστός δικαιώ-
νει µόνο τον Τελώνη και όχι τον 
Φαρισαίο, παρόλο που και οι 
δυο εκτελούσαν το ίδιο θρη-
σκευτικό καθήκον. 

Και οι δυο προσεύχονται� 
Αφήγηση της παραβολής Τελώνη και Φα-
ρισαίου. 
Και σήµερα παρατηρούνται συµπεριφορές 
όµοιες µε τις των δύο τύπων της παραβο-
λής. 

(1 ώρα) 

 

Να αιτιολογήσουν γιατί πρέπει 
να συγχωρούµε τους άλλους, 
και µάλιστα απεριόριστα. 
 

Να συγχωρούµε τους άλλους  
Η παραβολή του κακού δούλου (Ματ. 18, 
23-35 και 18, 21-22). 
Ο Χριστός δίδαξε και εφάρµοσε τη συ-
γνώµη (Ματ 6, 2 και 14). 
Ένα παράδειγµα συγχώρησης από τη 
ζωή ενός Αγίου. 

(1 ώρα) 

Καταθέτουν και συζη-
τούν σχετικές εµπειρί-
ες από την προσωπι-
κή τους ζωή. 

Να επισηµάνουν τα δεινά που 
προκαλούνται από την κακή 
χρήση της γλώσσας, καθώς και 
την ανάγκη χαλιναγώγησής της. 

Προσέχουµε πάντοτε όσα λέµε; 
Περικοπή από την επιστολή του Ιακώβου 
(3, 1-12) 
Το δίδαγµα της επιστολής για τη σηµερινή 
ζωή. 

(1 ώρα) 

 

Να επισηµάνουν χαρακτηριστι-
κά γνωρίσµατα του νέου τρό-
που ζωής από τους Μακαρι-
σµούς και να δικαιολογήσουν το 
χαρακτηρισµό των ανθρώπων 
αυτών ως ευτυχισµένων. 

Η επί του Όρους Οµιλία  
Η επί του Όρους οµιλία. 
Γνωρίσµατα των ανθρώπων της Βασιλεί-
ας του Θεού. 
Οι Μακαρισµοί Ματ. 5, 4-5, 7-9 (πενθού-
ντες, πραείς, ελεήµονες, καθαροί στην 
καρδιά, ειρηνοποιοί). 

(1 ώρα) 

Καταγράφουν και 
σχολιάζουν τους µα-
καρισµούς. 

Να αιτιολογήσουν τη σηµασία 
που έχει στον αγώνα της ζωής 
το να λέµε πάντα αλήθεια. 
 

Όταν λέµε πάντα την αλήθεια   
Σενάριο µε βιωµατικό κείµενο µε εµπειρίες 
παιδιών από την καθηµερινή ζωή.  
Η αλήθεια, η ευθύνη και η αξιοπιστία 
εξασφαλίζονται µε τη συµµετοχή στη ζωή 
της Εκκλησίας.  
Το ψέµα δυσχεραίνει τις σχέσεις των αν-

 



 194 

θρώπων και γκρεµίζει την εµπιστοσύνη. 
(Ματ. 5, 37). 

(1 ώρα) 
Να κατανοήσουν τις συνέπειες 
της µιας ή της άλλης επιλογής 
στη ζωή µας. 

Χτίζουµε τη ζωή µας σε γερά θεµέλια  
Η παραβολή του βράχου και της άµµου 
(Ματ 7, 24-27). 
Ο συµβολισµός στο επίπεδο της πίστης. 
Οι συνέπειες των επιλογών που κάνουµε 
στη ζωή µας. 

(1 ώρα) 

Ανάγνωση και σχο-
λιασµός του ποιήµα-
τος του Ι. Πολέµη : 
«Στην πίστη πάνω 
στην ελπίδα». 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄  Ποιος αγρυπνά για την αλήθεια 
Να εξηγήσουν πώς η Εκκλησία 
αποτελεί Κιβωτό µέσα στην ο-
ποία φυλάσσεται η Αλήθεια. 

Η Εκκλησία ως κιβωτός φυλάει την αλή-
θεια  
Η «Κιβωτός της ∆ιαθήκης». 
Το σώµα της Εκκλησίας (κληρικοί και λαϊ-
κοί), η σηµερινή κιβωτός όπου φυλάσσε-
ται η αλήθεια. 
Ευθύνη του καθενός είναι να ενηµερώνε-
ται γι� αυτή την αλήθεια. 

(1 ώρα) 

∆ιερευνούν και κατα-
γράφουν τις βαθµίδες 
της ιεροσύνης. 

Να αντιληφθούν γιατί τα σχί-
σµατα πλήττουν σοβαρά τη ζωή 
και την ενότητα των Χριστιανών. 
 

Τα σχίσµατα τραυµατίζουν την ενότητα 
των χριστιανών  
Τι είναι σχίσµα. 
Σχίσµατα εµφανίστηκαν στην πρώτη Εκ-
κλησία αλλά και αργότερα (Κόρινθος: α-
γώνας του Παύλου για την ενότητα, σχι-
σµατικές τάσεις επί πατριάρχου Φωτίου, 
οριστικό σχίσµα Ανατολής-∆ύσης). 
Σύγχρονες προσπάθειες για σταδιακή 
αναίρεση του Σχίσµατος. 

(1 ώρα) 

 
 
 

Να κατανοήσουν ότι οι αιρέσεις 
διαστρέφουν την ορθή διδασκα-
λία και δηµιουργούν προβλήµα-
τα στη ζωή των πιστών. 
 

Οι αιρέσεις νοθεύουν την αλήθεια  
Αιρέσεις και σχίσµατα. 
∆υο παραδείγµατα αιρέσεων (π.χ. Αρεια-
νισµός και Μονοφυσιτισµός). 
Η αντιµετώπιση των σύγχρονων αιρέσε-
ων. 

(1 ώρα) 

Συγκεντρώνουν υλικό 
για σύγχρονες αιρέ-
σεις και για τις µεθό-
δους θρησκευτικής 
προπαγάνδας που 
ακολουθούν. 

Να αναγνωρίσουν την αναγκαι-
ότητα και τη σηµασία του θε-
σµού των Συνόδων για την α-
λήθεια και τη ζωή της Εκκλησί-
ας. 
 

Οι σύνοδοι της εκκλησίας µεριµνούν για τη 
διάσωσή της   
Η Σύνοδος είναι βασικός θεσµός της Εκ-
κλησίας.  
Τοπικές και οικουµενικές Σύνοδοι. 
Κριτήριο για θεµελιώδη θέµατα πίστης: 
«Ό,τι πάντοτε, παντού και απ� όλους τους 
πιστούς γίνεται αποδεκτό». 
Πώς λειτούργησε η ∆� Οικουµενική Σύνο-
δος. 

(1 ώρα) 

 

Να κατανοήσουν ότι, όταν από 
εκδηλώσεις ευσέβειας λείπει η 
σωστή και θεµελιωµένη γνώση, 
τότε είναι δυνατόν να προκλη

Η αλήθεια για τις εικόνες  
Οι εικόνες σήµερα στους ναούς και στα 
σπίτια. 

Συζητούν για τις σκέ-
ψεις και τα συναισθή-
µατά τους, όταν α-
σπάζονται τις εικόνες
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τότε είναι δυνατόν να προκλη-
θούν στην εκκλησιαστική κοινό-
τητα περιπέτειες µε βαρύ τίµη-
µα. 

Η αµφισβήτηση των εικόνων, βαθύτερη 
αιτία για τις ταραχές που ξέσπασαν στους 
κόλπους της Εκκλησίας. 
Οι αποφάσεις των οικουµενικών Συνόδων 
του 787 και 843. 
Η Κυριακή της Ορθοδοξίας. 

(1 ώρα) 

σπάζονται τις εικόνες. 

Να εξηγήσουν γιατί το Σύµβολο 
της πίστεως το σέβονται, το µε-
λετούν και το απαγγέλλουν 
σχεδόν όλοι οι χριστιανοί του 
κόσµου. 

Το σύµβολο της πίστεως: Βασικές αλή-
θειες µε λίγα λόγια  
Ο χρόνος και ο τόπος σύνταξής του. 
Τα δόγµατα της Εκκλησίας. 
Η Εκκλησία: φύλακας της πίστης. 
Το περιεχόµενο των 12 άρθρων του. 

(1 ώρα) 

∆ιαβάζουν και συζη-
τούν το Σύµβολο της 
Πίστεως. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ Ζώντας µαζί την αλήθεια 
Να βιώσουν την ατµόσφαιρα 
στην εκκλησιαστική κοινότητα 
και τον τρόπο που βαθαίνουν οι 
σχέσεις των µελών της, όταν 
νιώθουν και συµπεριφέρονται 
ως αδέλφια. 

Στην εκκλησία ζούµε την αδελφοσύνη  
Η έννοια της αδελφοσύνης είναι από τις 
τρυφερότερες.  
Ακόµη και σήµερα µοναχοί και κληρικοί 
προσφωνούνται «αδελφοί».  
Ο Ιησούς αποκαλούσε τους µαθητές του 
και άλλους «αδελφούς» (Ματ. 28, 10. Ιω. 
20,17 �Ματ. 25, 40, 13, 48-50). 
Πώς αισθάνονται και πώς ενεργούν οι 
πιστοί όταν συναισθάνονται τους συγχρι-
στιανούς τους ως αδέλφια; 
Κείµενο από τους Πατέρες της Εκκλησίας. 

(1 ώρα) 

 

Να αιτιολογήσουν, µέσα από 
βιβλικά κείµενα, γιατί η αλήθεια 
χαρακτηρίζεται ως φως. 
Να µελετούν και άλλα σύµβολα 
που σχετίζονται µε αλήθειες 
ζωής. 

Η αλήθεια είναι φως  
Η θεραπεία του εκ γενετής τυφλού (Ιω. 9, 
1-38). 
Ο Χριστός λέγει για τον εαυτό του «Εγώ 
είµαι το φως του κόσµου» (Ιω. 8, 12) και 
για τους µαθητές «εσείς είστε το φως για 
τον κόσµο» (Ματ. 5, 14). 
Ψάλλουµε: «∆όξα Σοι τω δείξαντι το 
φως�», «Είδοµεν το φως το αληθινόν», 
«∆εύτε λάβετε φως�» κλπ. 

(1 ώρα) 

Συζητούν τον τρόπο 
µε τον οποίο «αντιµε-
τωπίζεται» το φως 
από άλλες επιστήµες 
και τέχνες (Φυσική, 
Βιολογία, Χηµεία, Λο-
γοτεχνία, Λογοτεχνία 
Εικαστικά). 

Να εντοπίζουν χριστιανικές α-
λήθειες που εκφράζονται στους 
ύµνους του Όρθρου και του 
Εσπερινού. 

Η αλήθεια εκφράζεται µε ύµνους στη λα-
τρεία  
Ένας διάλογος µεταξύ ιερέα και µαθητών 
για τον Όρθρο και τον Εσπερινό. 
Αποσπάσµατα ύµνων των δύο ακολου-
θιών. 

(1 ώρα) 

 

Να κατανοήσουν τη σηµασία 
της συγγνώµης για τις σχέσεις 
των ανθρώπων σε όλους τους 
τοµείς της ζωής. 

Μετανιώνω και συµφιλιώνοµαι αληθινά  
∆ιάλογος για τη συγγνώµη «πριν δύσει ο 
ήλιος». 
Το Μυστήριο της µετανοίας. 

(1 ώρα) 

 

Να αντιληφθούν ότι η Εκκλησία Ευχέλαιο: Για την υγεία του σώµατος και Συγκεντρώνουν στοι-
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µε το Ευχέλαιο δείχνει το ενδια-
φέρον της για τον όλο άνθρω-
πο. 

της ψυχής  
Ο Ιησούς θεραπεύει τις σωµατικές και ψυ-
χικές ασθένειες. 
Η επιστολή του Ιακώβου (5, 14-16). 
Πώς τελείται το Μυστήριο του Ευχελαίου 
και τι ελπίζουν και αναµένουν οι πιστοί 
από αυτό. 
Απόσπασµα ευχής από την Ακολουθία 
του ευχελαίου. 

(1 ώρα) 

χεία για το λάδι ως 
θεραπευτικό µέσο. 
Παράδειγµα: Το λάδι 
στους αρχαίους ελλη-
νικούς αγώνες (πάλη) 
(Ιστορία, Φυσική αγω-
γή). 

Να επισηµάνουν χαρακτηριστι-
κά γνωρίσµατα της Ορθοδοξίας. 

Η Ορθοδοξία στην Ελλάδα  
Τι είναι η Ορθοδοξία; 
Η Ορθοδοξία είναι χαρακτηριστικό γνώρι-
σµα της χώρας µας, αλλά Ορθόδοξοι υ-
πάρχουν και σε άλλες χώρες. 
Η πίστη βασίζεται στη διδασκαλία του 
Χριστού και των Αποστόλων και στην Πα-
ράδοση της Εκκλησίας. 

(1 ώρα) 

 
 

Να γνωρίσουν τα βασικά στοι-
χεία της ορθόδοξης χριστιανικής 
παράδοσης. 

Η ορθόδοξη Παράδοση 
Τα συγγράµµατα των Πατέρων της Εκ-
κλησίας και οι αποφάσεις των επτά Οι-
κουµενικών Συνόδων. 
Πλούσια Παράδοση: λατρευτικός πλού-
τος, υµνολογία, εκκλησιαστική τέχνη, ο 
χαρούµενος τρόπος γιορτασµού των χρι-
στιανικών πανηγυριών.  

(1 ώρα) 

 

Να επισηµάνουν ότι η Ορθοδο-
ξία αποτελεί συνεκτικό κρίκο και 
προωθεί την αποτελεσµατικότε-
ρη επικοινωνία ανάµεσα σε µας 
και στους άλλους Ορθόδοξους 
λαούς. 

Γνωριµία µε τους Ορθόδοξους άλλων χω-
ρών  
Ορθόδοξες χώρες στην Ευρώπη και οι 
πιστοί τους και σε άλλα µέρη του κόσµου. 
Ορθόδοξοι και στην Ασία και Αφρική. 
Η Ορθοδοξία αποτελεί συνδετικό κρίκο  
που συµβάλλει στην πολύπλευρη επικοι-
νωνία και συνεργασία µεταξύ των λαών. 
Βοήθεια και αυθόρµητη υποστήριξη στον 
σερβικό λαό που υπέφερε από πολέµους. 

(1 ώρα) 

∆ιερευνούν και χρω-
µατίζουν µε το ίδιο 
χρώµα χώρες του κό-
σµου όπου υπάρχει 
σηµαντικός αριθµός 
Ορθοδόξων. 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ Ετερόδοξοι και αλλόθρησκοι 
Να επισηµάνουν χαρακτηριστι-
κά γνωρίσµατα των Ρωµαιοκα-
θολικών χριστιανών. 

Μια πρώτη γνωριµία µε τους Ρωµαιοκα-
θολικούς χριστιανούς  
Οι χώρες εξάπλωσης του Ρωµαιοκαθολι-
κισµού. 
Η οργάνωση της Ρωµαιοκαθολικής Εκ-
κλησίας (Ιεραποστολική δράση, µοναχι-
σµός, ναοδοµία, λατρεία, µουσική). 
Η Ρώµη, κέντρο αναφοράς όλων των κα-
θολικών (Βατικανό). 

(1 ώρα) 

Παρουσιάζουν και 
σχολιάζουν φωτογρα-
φίες γνωστών ρωµαι-
οκαθολικών ναών. 

Να επισηµάνουν χαρακτηριστι-
κά γνωρίσµατα του Προτεστα-
ντισµού. 

Τι είναι οι Προτεστάντες χριστιανοί   
Η Θρησκευτική µεταρρύθµιση στη Γερµα-
νία και τη Γαλλία. (Λούθηρος, Καλβίνος). 
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Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Προτε-
σταντισµού. 
Η δράση των προτεσταντών σήµερα. 

(1 ώρα) 
Να γνωρίσουν στοιχεία της ισ-
ραηλιτικής πίστης και της λα-
τρείας στη Συναγωγή. 

Η θρησκεία των Εβραίων 
Η πίστη των Εβραίων (Ισραηλιτών ή Ιου-
δαίων). 
Πώς λατρεύουν οι Ισραηλίτες τον Θεό στη 
Συναγωγή. 
Πώς είναι διαρρυθµισµένη και διακοσµη-
µένη η Συναγωγή. 
Προσευχές, ανάγνωση περικοπών από 
την Αγία Γραφή (Τορά), ύµνοι, διδαχή του 
ραβίνου κλπ. 

(1 ώρα) 

 

Να γνωρίσουν στοιχεία της 
µουσουλµανικής θρησκείας και 
λατρείας. 

Η θρησκεία των Μουσουλµάνων 
Η πίστη των Μουσουλµάνων. 
Το τζαµί, χώρος λατρείας των Μουσουλ-
µάνων. 
∆ιαρρύθµιση και διακόσµηση του τζαµιού. 
Τύπος και τρόπος προσευχής. 

(1 ώρα) 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ Επίκαιρα Θέµατα 
Να γνωρίσουν και να εκτιµή-
σουν την ξεχωριστή θέση που 
έχει στη µνήµη και στην καρδιά 
των πιστών ο Γρηγόριος ο Θεο-
λόγος. 
 

Γρηγόριος ο Θεολόγος   
Ο βίος και η δράση του Γρηγορίου του 
Θεολόγου. 
Το συγγραφικό έργο του (αποσπάσµατα 
ποιηµάτων του). 
Απόσπασµα από τον Επιτάφιό του στον 
Μ. Βασίλειο. 

(1 ώρα) 

Χρωµατίζουν σε φω-
τοτυπία ολόσωµο σκί-
τσο του και να γρά-
ψουν κάτω κάτι από 
τα λόγια του 

Να δικαιολογήσουν γιατί ο Ακά-
θιστος Ύµνος είναι τόσο προ-
σφιλής σε όλους τους Ορθοδό-
ξους χριστιανούς 

Ο Ακάθιστος Ύµνος  
Οι ιστορικές συνθήκες κάτω από τις οποί-
ες συντέθηκε ο Ακάθιστος Ύµνος. 
Αισθητικές και ορισµένες θεολογικές αλή-
θειες, όπως π.χ. η ενανθρώπηση του 
Χριστού. 
Η συµβολή της Παναγίας στο έργο της 
σωτηρίας (µεσιτεία). 
Παράθεση κάποιου ύµνου, όπως π.χ. 
«Την ωραιότητα�». 

(1 ώρα) 

∆ιαβάζουν χαρακτηρι-
στικά τροπάρια από 
τον Ακάθιστο Ύµνο 
και τα σχολιάζουν. 
 

Να εξηγήσουν γιατί το Άγιο Ό-
ρος, αυτή η πανορθόδοξη πολι-
τεία ασκητικών αδελφοτήτων, 
είναι κέντρο πνευµατικής και 
πολιτιστικής ακτινοβολίας. 

Το Άγιον Όρος  
Οι πρώτες ασκητικές οικήσεις (Όσιος Α-
θανάσιος και Νικηφόρος Φωκάς). 
Οι µονές του Αγίου Όρους σήµερα, µέσα 
στη φυσική οµορφιά. 
Η οργάνωση και η διοίκησή τους. 
Η εµπειρία ενός προσκυνητή στο Άγιο 
Όρος. 

(1 ώρα) 

Συγκεντρώνουν 
εικαστικό και άλλο 
υλικό για τις µονές του 
Αγίου Όρους και 
συζητούν για τη 
σηµασία της 
διάσωσης της 
θρησκευτικής 
κληρονοµιάς. 
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Με βάση τα στοιχεία ενός περι-
στατικού από τη ζωή του Κοσµά 
του Αιτωλού, να εξηγήσουν γιατί 
ο κόσµος αγάπησε και συνεχίζει 
να τιµά αυτόν τον δάσκαλο του 
Ευαγγελίου. 

Ένα περιστατικό από τη δράση του Αγίου 
Κοσµά του Αιτωλού  
Ο βίος και το έργο του «Πατροκοσµά». 
Η προσωπικότητά του. 
Παράθεση στίχων του Κώστα Χωρεάνθη 
από τη ραψωδία του Σωκράτη Βενάρδου : 
«Κοσµάς ο Αιτωλός»: «Φώτισες, µοίρασες 
το δίκιο, λευτέρωσες / το σκλάβο του κορ-
µιού και του µυαλού. / ∆ίδαξες, θαυµα-
τούργησες, µαρτύρησες / στο φως υψώ-
θηκες του έργου του καλού». 

(1 ώρα) 

∆ιαβάζουν και σχολιά-
ζουν τους στίχους του 
Κ. Χωρεάνθη. 

 
Πρόσθετα διαθεµατικά σχέδια εργασίας2 

 
Θέµα: Η ιστορία της βυζαντινής εικόνας: Οι πρώτες εικόνες και η ανάγκη που οδήγησε στην καθιέ-

ρωσή τους. Η τεχνική κατασκευής των εικόνων. Η λατρεία των εικόνων και η Εικονοµαχία. Η 
διαφοροποίηση της εικόνας στην Ανατολική και τη ∆υτική Εκκλησία. Τα είδη της βυζαντινής ει-
κονογράφησης (τοιχογραφίες, ψηφιδωτά, µωσαϊκά, φορητές εικόνες). Οι συµβολικές µορφές 
στις εικόνες. ∆ιαθεµατικές έννοιες: Πολιτισµός, Παράδοση, Τέχνη, Αλληλεπίδραση, Μεταβολή 
εξέλιξη κ.λπ. Προεκτάσεις στην Ιστορία, την Αισθητική αγωγή, την Τεχνολογία. 

Θέµα: Τα Χριστούγεννα: έθιµα και παραδόσεις από διαφορετικές περιοχές: Καταγραφή εθίµων 
και παραδόσεων από σχετικά λογοτεχνικά έργα. Καταγραφή και παρουσίαση χριστουγεννιάτι-
κων τραγουδιών από διάφορα µέρη. Συγκέντρωση εικόνων της Γέννησης και περιγραφή τους. 
Συγκέντρωση βυζαντινών ύµνων της γιορτής των Χριστουγέννων, παρουσίαση και ερµηνεία. 
∆ιαθεµατικές έννοιες: Πολιτισµός, Παράδοση, Τέχνη, Μεταβολή, Χώρος-χρόνος κ.λπ. Προε-
κτάσεις στην Ιστορία, την Αισθητική αγωγή, τη Γλώσσα, τη Λογοτεχνία, την Ιστορία. 

Θέµα: Ο προστάτης Άγιος της ενορίας µας: Καταγραφή και παρουσίαση βιογραφικών στοιχείων για 
τον προστάτη Άγιο, θρύλοι και παραδόσεις. Καταγραφή και παρουσίαση στοιχείων για την ι-
στορία του Ναού και τη σχέση της µε την Τοπική Ιστορία. Φωτογράφηση των εικόνων και των 
ιερών κειµηλίων του ναού και δηµιουργία σχετικού άλµπουµ. Σχεδιασµός όψεων, κατόψεων 
του ναού. Συγκέντρωση και ανάλυση των ύµνων της εορτής του Αγίου. ∆ιαθεµατικές έννοιες: 
Πολιτισµός, Παράδοση, Τέχνη, Εξέλιξη, Μεταβολή, Χώρος-χρόνος, Οµοιότητα-διαφορά κ.λπ.. 
Προεκτάσεις στην Αισθητική αγωγή, τη Γλώσσα, την Ιστορία, την Τοπική Ιστορία, τα Μαθηµα-
τικά. 

Θέµα: Το Ευαγγέλιο, µορφή και περιεχόµενο: Ανάγνωση περικοπών, καταγραφή λέξεων και εκ-
φράσεων που χρησιµοποιούνται µέχρι σήµερα. Οργάνωση επίσκεψης σε ένα ναό και εντοπι-
σµός παραστάσεων που αναφέρονται σε συγκεκριµένες ευαγγελικές περικοπές. Συλλογή µι-
κρογραφιών από Ευαγγελιστάρια, αναγνώριση των σκηνών και δηµιουργία σχετικού άλµπουµ. 
∆ιαθεµατικές έννοιες: Πολιτισµός, Παράδοση, Τέχνη, Χώρος-χρόνος, Οµοιότητα-διαφορά 
κ.λπ.. Προεκτάσεις στην Αισθητική αγωγή, τη Γλώσσα. 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
                                                           
2 Τα διαθεµατικά αυτά σχέδια εργασίας µπορούν να συµπληρώσουν εναλλακτικά τις αναφερόµενες στο ΑΠΣ «εν-
δεικτικές διαθεµατικές δραστηριότητες», για τις οποίες διατίθεται περίπου το 10% του διδακτικού χρόνου και α-
νταποκρίνονται σε όσα προτείνονται στην τρίτη στήλη του πίνακα του ∆ΕΠΠΣ των Θρησκευτικών. 
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3. Μεθοδολογικές προσεγγίσεις 
 
Η διδασκαλία του ΜτΘ αναντίρρητα έχει βασικά γνωσιολογικό χαρακτήρα. Καθώς όµως τα περιε-

χόµενα του ΜτΘ δεν µπορούν να «προσφέρονται» ως απλές πληροφορίες, είναι αναγκαίο η µέθοδος 
της διδασκαλίας να ξεκινάει από εµπειρίες και βιώµατα των µαθητών, να δηµιουργεί ευκαιρίες για ε-
νεργοποίηση και προβληµατισµό τους, να µην προσφέρει έτοιµες απαντήσεις και θέσεις, να δίνει ευ-
καιρίες για διερεύνηση και ανακάλυψη από τους ίδιους τους µαθητές. Πρόκειται, δηλαδή, για µία ενερ-
γητική µάθηση και µάθηση µε ανακάλυψη.   

Επίσης, καθώς είναι απαραίτητη η διαλογική συζήτηση, η συνεργασία, η συνδιαµόρφωση, ενδεί-
κνυται η εφαρµογή της οµαδοσυνεργατικής διδασκαλίας και η αντίστοιχη οργάνωση της τάξης, καθώς 
και η πραγµατοποίηση δραστηριοτήτων. 

Μέθοδοι διδασκαλίας που προσφέρονται για το µάθηµα των θρησκευτικών είναι: 
Παραγωγική (από το γενικό, το καθολικό, προς το επιµέρους). 
Επαγωγική (από το επιµέρους στο όλον, στη γενίκευση).  
Ερµηνευτική (κατανόηση και ερµηνεία των αντικειµένων που ερευνώνται, όπου αυτό είναι δυνα-

τόν). 
Ταυτόχρονα µε τη µέθοδο διδασκαλίας επιλέγεται και η πορεία διδασκαλίας, που είναι η διαδροµή 

της διδακτικής εργασίας µέσα από επιµέρους φάσεις. Ποιες θα είναι αυτές καθορίζεται από τον δά-
σκαλο, ο οποίος φροντίζει να δηµιουργήσει κλίµα �λιτότητας�, άνεσης, χαράς και αποδοχής. Γενικά 
φροντίζει να διευκολύνει το παιδί στην προσπάθειά του να έρθει σε άµεση µαθησιακή σχέση µε το δι-
δακτικό αγαθό. Ο περιορισµός του ρόλου του διδάσκοντος και η αντίστοιχη αύξηση της ενεργητικής 
συµµετοχής των µαθητών στη διδακτική και µαθησιακή διαδικασία, πρέπει να αποτελεί τη βασική 
προϋπόθεση για την εφαρµογή ενεργητικών µεθόδων διδασκαλίας. Αυτό πραγµατοποιείται όταν ο 
δάσκαλος βοηθά τους µαθητές να εργάζονται κατά µικρές οµάδες και να ανακοινώνουν στην τάξη τα 
αποτελέσµατα αυτής της εργασίας. Έτσι, συµπορεύονται σωστά δάσκαλος και µαθητές και µαθητεύ-
ουν στην αλήθεια.  

Σε ό,τι αφορά τις διαθεµατικές δραστηριότητες, το µάθηµα των Θρησκευτικών παρέχει τη δυνατό-
τητα για πολλαπλές προσεγγίσεις της διδακτέας ύλης µε την ανάπτυξη ποικίλων δραστηριοτήτων. Οι 
δραστηριότητες αυτές είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθούν µέσα ή έξω από το σχολείο και µπορεί να 
αφορούν µία διδακτική ενότητα ή έναν αριθµό διδακτικών ενοτήτων. Κατά το σχεδιασµό των δραστη-
ριοτήτων λαµβάνονται υπόψη: το περιεχόµενο της ύλης που διδάσκεται, οι διδακτικοί στόχοι, καθώς 
και η µέθοδος διδασκαλίας, ώστε η επιλεγόµενη δραστηριότητα να είναι συναφής µε την όλη διδακτική 
διαδικασία. Οι δραστηριότητες, έχοντας πάντοτε ως αφετηρία το διδασκόµενο µάθηµα, προωθούν τη 
διαθεµατική του προσέγγιση, συνδέοντας έτσι τα Θρησκευτικά µε ζητήµατα που πραγµατεύονται και 
άλλες επιστήµες ή µε γεγονότα και καταστάσεις της καθηµερινής ζωής. Ταυτόχρονα, µέσα από την 
προσέγγιση αυτή διαχέονται και εµπεδώνονται µε συστηµατικότερο τρόπο οι βασικές έννοιες του ΜτΘ. 

Ως δραστηριότητες, που σχετίζονται άµεσα µε το µάθηµα και έχουν και θεµατικό και διαθεµατικό 
χαρακτήρα, µπορούν να αναφερθούν: 

- Επεξεργασία κειµένου 
- Επεξεργασία βιβλικών και πατερικών κειµένων 
- Εργασία µε έργα τέχνης και µνηµεία 
- Συζητήσεις σε οµάδες 
- Σύνταξη ερωτηµατολογίων / πραγµατοποίηση ερευνών 
- Πραγµατοποίηση συνεντεύξεων 
- ∆ραµατοποιήσεις / αφηγήσεις / παρουσιάσεις / κατασκευές 
- Χρήση εποπτικού υλικού, πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο 
- Επισκέψεις σε µνηµεία, µουσεία κ.ά. 
Στο γλωσσικό επίπεδο, η χρήση και η διευκρίνιση όρων και εννοιών, η ανάλυση της δοµής των 

κειµένων (αγιογραφικών, υµνολογικών, µαρτυριών κ.ά.), βοηθά τους µαθητές να βελτιώσουν και να 
εµπλουτίσουν τον προφορικό και γραπτό τους λόγο και να συνειδητοποιήσουν τη διαχρονικότητα της 
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ελληνικής γλώσσας. Παράλληλα, η γλωσσική επάρκεια των µαθητών αποτελεί βασικό παράγοντα της 
αξιολόγησης του διδακτικού έργου γενικότερα. 

 
4. Αξιολόγηση 
 
Η αξιολόγηση, εκτός από τελικό, έχει κυρίως διαµορφωτικό χαρακτήρα, αποσκοπεί δηλαδή στο 

να ελέγξει και να προαγάγει, µέσα από την ανατροφοδότησή της, την επίτευξη των στόχων της διδα-
σκαλίας.  Πρόκειται, λοιπόν, για µία αξιολόγηση που πραγµατοποιείται σε όλη τη διάρκεια του διδακτι-
κού χρόνου και δεν αφορά αποκλειστικά στον έλεγχο του µαθητή, αλλά στον έλεγχο του διδακτικού 
έργου. Έτσι, οι µαθητές χρειάζεται να: 
Επεξεργάζονται πηγές και κείµενα  
Βρίσκουν οι ίδιοι κατάλληλες πληροφορίες, τις ταξινοµούν µε κριτήρια, τις επεξεργάζονται, τις δια-

σταυρώνουν και τις παρουσιάζουν µε φαντασία και πρωτοτυπία  
Χρησιµοποιούν σωστά τους θρησκευτικούς όρους στην πραγµάτευση των θεµάτων 
Αναγνωρίζουν και χρησιµοποιούν σωστά τα θεολογικά κριτήρια κατανόησης και ερµηνείας 
Συζητούν µε επιχειρήµατα και κατανοούν το συνοµιλητή τους 
Αναγνωρίζουν µέσα στις πολιτιστικές εκδηλώσεις: εµπειρίες, ιδέες, έννοιες, ζητήµατα που έχουν 

επεξεργαστεί και µιλούν γι� αυτά 
Συγκρίνουν και συσχετίζουν τα όσα διδάσκονται µε εµπειρίες της καθηµερινής κοινωνικής και προ-

σωπικής ζωής 
Συσχετίζουν τις γνώσεις τους και από άλλα αντικείµενα µε τα όσα διδάσκονται στο ΜτΘ 
Ελέγχουν µε νηφαλιότητα την ορθότητα και την επάρκεια απόψεων 
Χρησιµοποιούν κατάλληλα και εύστοχα το διδακτικό υλικό 
Κατανοούν, κρίνουν και αξιολογούν µε κριτήρια συµπεριφορές 
Τροποποιούν τις απόψεις τους και υπερβαίνουν στερεότυπα 
Προχωρούν σε προσωπικές συνθέσεις 
Αναλαµβάνουν την οργάνωση δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων 
Συνεργάζονται αποτελεσµατικά 
Όλα τα παραπάνω ελέγχονται και στην καθηµερινή εργασία στην τάξη, αλλά και στις   γραπτές 

δοκιµασίες κάθε τύπου.  Όπως είναι φυσικό χρειάζεται να προβλέπονται � και στο Βιβλίο Μαθητή και 
στο Τετράδιο Εργασιών � ερωτήσεις / θέµατα που να δίνουν ευκαιρίες για µια τέτοια αξιολόγηση.  
 

5. ∆ιδακτικό υλικό 
 
Το διδακτικό υλικό που θα χρησιµοποιηθεί κατά τη διδακτική διαδικασία είναι αυτονόητο ότι περι-

λαµβάνει τα σχολικά εγχειρίδια, τα οποία παρέχουν ποικίλες δυνατότητες στον διδάσκοντα. Παράλλη-
λα, ιδιαίτερης σηµασίας κρίνεται και η χρήση των οπτικοακουστικών µέσων µε το αντίστοιχο, κατάλλη-
λα επιλεγµένο, υλικό. Τα γεγονότα και οι αλήθειες της χριστιανικής πίστης αισθητοποιούνται µε τα µέ-
σα αυτά και γίνεται ουσιαστικότερη η κατανόησή τους από τους µαθητές. Στην εποχή της σύγχρονης 
ηλεκτρονικής τεχνολογίας ο δάσκαλος των Θρησκευτικών έχει τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσει πλή-
θος οπτικοακουστικών µέσων και να επωφεληθεί από ποικιλόµορφο υλικό. Τέτοια είναι: 
Το ανακλαστικό διασκόπιο, 
Ο προβολέας διαφανειών,  
Το µαγνητόφωνο για βυζαντινούς ύµνους και ό,τι άλλο κρίνει πρόσφορο ο διδάσκων, 
Εικόνες βυζαντινές, για βιωµατική προπαρασκευή, αλλά και για µελέτη της ορθόδοξης αλήθειας 
που αυτές εκφράζουν, 
∆ισκοσκόπιο, 
Μαγνητοσκόπιο, 
Χάρτες, φωτογραφίες, αποκόµµατα από εφηµερίδες και περιοδικά κ.λπ. 
Απαραίτητο κρίνεται: 
Να υπάρχει στο σχολείο µία Καινή ∆ιαθήκη (µε πρωτότυπο κείµενο και µετάφραση) για κάθε µαθη-

τή που να µεταφέρεται την ώρα του µαθήµατος στην τάξη 
Παλαιά και Καινή ∆ιαθήκη για τον εκπαιδευτικό. 
 
Βιβλίο του µαθητή 
Με γνώµονα τις βασικές προδιαγραφές, κάθε διδακτικό εγχειρίδιο Θρησκευτικών οφείλει: 
i) Ως προς το περιεχόµενο 
Να είναι συµβατό µε το Πρόγραµµα Σπουδών 
Να ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα, τις ανάγκες και την αντιληπτική ικανότητα της ηλικίας των 

µαθητών στους οποίους απευθύνεται 
Να περιλαµβάνει πατερικά κείµενα που προσφέρονται για να επιτευχθεί ο επιδιωκόµενος σκοπός 

του µαθήµατος και οι επιµέρους στόχοι των διδακτικών ενοτήτων. 
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Να περιλαµβάνει κατάλληλα επιλεγµένο εποπτικό υλικό (εικόνες, φωτογραφίες, σχήµατα, πίνακες), 
ώστε να υποστηρίζεται πολλαπλά η διδασκόµενη ύλη 
Να περιλαµβάνει ευρετήριο και λεξιλόγιο όρων 

ii) Ως προς την οργάνωση της ύλης 
Να είναι διαρθρωµένο σε ενότητες, κατά το δυνατόν ίδιας έκτασης, των οποίων η διαδοχή να επι-

τρέπει τη συνέχεια και τη συνοχή στην παρουσίαση και επεξεργασία των διδασκόµενων εννοιών. 
Κάθε ενότητα να περιλαµβάνει: 
Κείµενο ή εισαγωγικό µέρος στο οποίο ο µαθητής κατατοπίζεται για το περιεχόµενό της, πληροφο-

ρείται για το πώς συνδέεται µε τις υπόλοιπες ενότητες και επίσης για το τι αναµένεται να αποκοµίσει 
από τη µελέτη της, κυρίως µέρος µε την ανάπτυξη του θέµατος και την επεξεργασία των διαφόρων 
εννοιών 
Παραθέµατα, δηλαδή παράπλευρα κείµενα (µη εξεταζόµενα) 
Ερωτήσεις σε χαρακτηριστικά πλαίσια, που είναι χρήσιµες για το µαθητή σχετικά µε το διδασκόµε-

νο αντικείµενο 
Η έκταση κάθε ενότητας να αντιστοιχεί στο εύρος και τη βαρύτητα του περιεχοµένου της. 
Η δοµή και η έκταση κάθε ενότητας να χωρίζεται σε υποενότητες. Η έκταση κάθε ενότητας (3-4 

σελίδων) να αποτελεί αντικείµενο διδασκαλίας µιας διδακτικής ώρας. 
iii) Ως προς τη διδακτική προσέγγιση 
Να επιτρέπει την υιοθέτηση από τον εκπαιδευτικό διαφορετικών µοντέλων µάθησης (εποικοδοµητι-

κό, κατευθυνόµενης ανακάλυψης κτλ), ανάλογα µε το θέµα και τα δεδοµένα της τάξης. 
Να είναι ανοικτό σε διαφορετικούς τρόπους αξιοποίησης του παρεχοµένου υλικού από τον εκπαι-

δευτικό, ώστε να µπορεί να το προσαρµόζει στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της τάξης του. 
Να δίνει τη δυνατότητα συσχετισµού των γνώσεων που παρέχει: 
α. Με τις καθηµερινές εµπειρίες και ανάγκες του µαθητή 
β. Με άλλες γνώσεις από το ίδιο ή διαφορετικά επιστηµονικά αντικείµενα 
Να αναδεικνύει τις σχέσεις που υπάρχουν ανάµεσα στα Θρησκευτικά και τις άλλες Επιστήµες. Με 

τον τρόπο αυτό ενισχύεται η δυνατότητα διεπιστηµονικής εξέτασης των διαφόρων θεµάτων 
Να παρέχει στον εκπαιδευτικό τη δυνατότητα ανατροφοδότησης της διδασκαλίας 
Να παρέχει στο µαθητή τη δυνατότητα ανατροφοδότησης της µελέτης του, ώστε να διευκολύνεται 

να προσδιορίζει τι δεν κατενόησε, να επαληθεύει και να διευρύνει τις γνώσεις του 
Να πείθει το µαθητή για την αναγκαιότητα και τη χρησιµότητα των γνώσεων που παρέχει 
Να περιλαµβάνει πολύµορφες δοκιµασίες αξιολόγησης (ανοικτές, κλειστές, σωστού � λάθους, α-

νάπτυξης, σχολιασµού, γνωστικούς χάρτες κτλ) 
Να προτείνει δραστηριότητες που απαιτούν την ενεργό συµµετοχή των µαθητών και τη µεταξύ τους 

συνεργασία για την πραγµατοποίησή τους 
Να προτείνει δραστηριότητες που αξιοποιούν ποικίλες πηγές πληροφόρησης (βιβλιογραφία, τοπικά 

ή εθνικά µέσα ενηµέρωσης, περιοδικά, υπηρεσίες, δικτυακούς τόπους) και ευνοούν τη χρήση σύγχρο-
νης τεχνολογίας (Η/Υ) για την επεξεργασία και την παρουσίασή τους 
Οι δραστηριότητες που περιλαµβάνει να ενισχύουν τη φυσική περιέργεια του µαθητή, ενθαρρύνο-

ντας την ανάπτυξη ερευνητικού πνεύµατος 
iv) Ως προς τη γλώσσα 
Να είναι σαφής και κατανοητή 
Να εµπλουτίζει το λεξιλόγιο και να καλλιεργεί το γλωσσικό αισθητήριο του µαθητή 
Να είναι σύγχρονη ως προς το ύφος, αλλά παράλληλα να σέβεται τους γραµµατικούς και συντακτι-

κούς κανόνες 
Οι όροι να επεξηγούνται ικανοποιητικά και µε ακρίβεια, ενώ οι συλλογισµοί και τα επιχειρήµατα να 

δοµούνται µε λογική συνοχή και συνέπεια 
v) Ως προς την τυπογραφική εµφάνιση 
Το µέγεθος των τυπογραφικών χαρακτήρων του βιβλίου και το ύψος του διάστιχου να είναι συµβα-

τά µε την ηλικία των µαθητών στους οποίους απευθύνεται 
Η οικογένεια των χαρακτήρων που χρησιµοποιείται να είναι ευανάγνωστη και η διαβάθµιση του µε-

γέθους των χαρακτήρων στους υπέρτιτλους, τίτλους και υπότιτλους να είναι ορθολογική. Ενδείκνυται η 
χρήση πλαγιότιτλων 
Η χρήση στοιχείων εντυπωσιασµού (διαφορετικά και έντονα χρώµατα, πλάγια, έντονα γράµµατα 

κ.τ.λ.) να γίνεται µε φειδώ και µε κριτήριο την εξυπηρέτηση των διδακτικών αναγκών 
vi) Ως προς την εικονογράφηση 
Οι εικόνες, φωτογραφίες, διαγράµµατα, σκίτσα, χάρτες που συνοδεύουν το κείµενο, θα πρέπει να 

το υποστηρίζουν αποτελεσµατικά ώστε να αυξάνουν το βαθµό κατανόησής του 
Οι εικόνες θα πρέπει να είναι τοποθετηµένες στη σελίδα µε τρόπο που να εξυπηρετεί την κατανόη-

ση του κειµένου το οποίο συνοδεύουν 
Οι εικόνες θα πρέπει να συνοδεύονται από κατάλληλες ενδείξεις, ώστε να γίνεται κατανοητό το πε-

ριεχόµενό τους 
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Οι λεζάντες θα πρέπει να είναι όσο το δυνατό σύντοµες και να επεξηγούν µε πληρότητα και ακρί-
βεια το περιεχόµενο των εικόνων. 

 
Βιβλίο του εκπαιδευτικού 
Το βιβλίο του εκπαιδευτικού θα πρέπει να περιλαµβάνει: 
Προτάσεις για τη διδακτική µεθοδολογία (ενέργειες δασκάλου, µαθητικές δραστηριότητες, προτά-

σεις για σχέδια εργασίας) 
Προτάσεις και οδηγίες για τη χρήση του πρόσθετου διδακτικού υλικού (Πατερικά, λογοτεχνικά κεί-

µενα, φωτογραφίες, έργα τέχνης, ψηφιακοί δίσκοι δεδοµένης µνήµης (cd-rom) κ. ά.)  
Ανάλυση κάθε µαθήµατος 
Προτεινόµενες δραστηριότητες εκτός από εκείνες που υπάρχουν στο βιβλίο του µαθητή µε ιδιαίτερη 

έµφαση στη διαθεµατική προσέγγιση 
Πιθανά θέµατα για συζήτηση στην τάξη 
Προτάσεις για την ανάπτυξη σχεδίων εργασίας µε τα οποία θα επιδιώκεται η ολιστική προσέγγιση 

κάθε θέµατος 
Ενδεικτικές απαντήσεις σε ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου 
Πρόσθετες ερωτήσεις 
Ενδεικτικό ετήσιο προγραµµατισµό της ύλης 
Προτεινόµενη βιβλιογραφία και άλλες πηγές πληροφόρησης (π.χ. δικτυακούς στόχους κτλ). 

 


