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1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Γενικοί στόχοι 

της τάξης που 

υπηρετούνται: 

(Πρόγραμμα 

Σπουδών) 

Οι μαθητές να: 

– να προσεγγίσουν και να κρίνουν τη χριστιανική πρόταση πάνω σε θεμελιώδεις 

διαστάσεις των ανθρώπινων σχέσεων (καθοδήγηση και συνύπαρξη, κανόνες 

και όρια, αλλαγή και συγχώρηση, διακρίσεις, ευθύνη και αποστολή κ.ά.). 

 

– να εμβαθύνουν σε ριζοσπαστικές και διαχρονικές χριστιανικές αξίες για τον 

άνθρωπο και την κοινωνία (ελευθερία, δικαιοσύνη, ισότητα, μαρτυρία, 

αδελφοσύνη, αγάπη, ελπίδα κ.ά.) 

– να αναπτύξουν σεβασμό και διάκριση απέναντι στις διαφορετικές θρησκευτικές 

εμπειρίες 

– να βελτιώσουν τις ικανότητές τους για εύρεση, παρουσίαση και επεξεργασία 

πληροφοριών, προβληματισμό, διάλογο, συνεργασία και δημιουργική 

έκφραση. 

 

 

Προσδοκώμενα 

Μαθησιακά 

Αποτελέσματα: 

(Πρόγραμμα 

Σπουδών) 

Οι μαθητές να: 

α) αποτιμούν με επιχειρήματα την ηθική σημασία των ορίων για την ατομική 

και συλλογική ζωή 

β) εξηγούν τη σημασία των ορίων και των κανόνων, όπως αναδεικνύεται στις 

βιβλικές διηγήσεις 

γ) κατανοούν τη μετάβαση από την τήρηση των νόμων στη χριστιανική 

εντολή της αγάπης και εκφράζουν συναισθήματα και ιδέες 

δ) εντοπίζουν ανθρωπιστικά χαρακτηριστικά σε κανόνες άλλων θρησκειών 

ε) ανάπτυξη θρησκευτικού γραμματισμού που συμβάλλει στη διαμόρφωση 

πολιτών με θρησκευτική αυτοσυνειδησία και δεικτικότητα στον διάλογο με το 

διαφορετικό 

 

Μέθοδος: 
Βιωματικές, Ομαδοσυνεργατικές, Διερευνητικές και Δημιουργικής Έκφρασης 

Δραστηριότητες 

Προετοιμασία- 

Οργάνωση της 

τάξης 

1. Δημιουργία ομάδων 

2. Διάταξη θρανίων 

3. Συγκέντρωση υλικού από εκπαιδευτικό και μαθητές 

2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 Χρόνος 
Διδακτικά 

βήματα 

Μαθησιακές δραστηριότητες (Στρατηγικές & Τεχνικές 

διδασκαλίας) 

1 10’  Αφόρμηση  

 Προβολή video «NO RULES SCHOOL» 

https://www.youtube.com/watch?v=r1Y0cuufVGI&t=312s 

  

 Ιδεοθύελλα- καταγραφή λέξεων- φράσεων στον πίνακα 

2 15’   

https://www.youtube.com/watch?v=r1Y0cuufVGI&t=312s


Προετοιμασία παιχνιδιού στην τάξη- καθορισμός κανόνων από 

τους μαθητές 

 

 

3 15’  

Παιχνίδι συνεργασίας : Στο προαύλιο του σχολείου 

τοποθετούμε ένα ή περισσότερα στεφάνια γυμναστικής. 

Ζητούμε από τα παιδιά σε μικρές ομάδες να τοποθετηθούν 

μέσα στο στεφάνι κοιτώντας προς τα έξω. Σχηματίζουμε 

διαδρομές (με κιμωλία, με σχοινιά, με κορδέλες), τις οποίες 

κάθε ομάδα θα πρέπει να ακολουθήσει, παραμένοντας μέσα 

στο στεφάνι και χωρίς να παραβαίνει τα όρια αυτών των 

διαδρομών (στόχος: Η ανάδειξη της σημασίας των ορίων και 

της συνεργασίας για την τήρηση των κανόνων) (Ι) 

 

4 10’  

Επιστροφή στην τάξη. Οι κανόνες καταγράφονται σε μικρά 

χαρτάκια και ανάλογα με την αποτελεσματικότητά τους και την 

ευκολία τήρησής τους τοποθετούνται στο κατάλληλο δοχείο του 

ζυγού 

 
   +                         - 

5 15΄  

Έρευνα των κανονισμών του σχολείου και καταγραφή τους σε 

χαρτί του μέτρου . Συζητούν τι καλό επιφέρουν, τυχόν 

αναγκαίες αλλαγές κ.ά.  

6 15’  
Οι μαθητές παρουσιάζουν τις εργασίες του σπιτιού και 

αναζητούνται οι κοινές παρατηρήσεις. 

7 10’  Εξαγωγή συμπερασμάτων 

Εργασία στο 

σπίτι: 

Κρατούν ημερολόγιο (περίπου για μια βδομάδα), περιγράφοντας απλές, 

καθημερινές δραστηριότητες. Σε ομάδες των 4 ανταλλάσσουν ιδέες για τον 

ρόλο των κανόνων/υποχρεώσεών τους σε όσα κατέγραψαν 

 

3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΗ 

Αξιολόγηση μέσω της συμμετοχής, της συνεργασίας και της τήρησης των κανόνων 

4. ΠΗΓΕΣ/ΥΛΙΚΟ/ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

           1. ΒΙΒΛΙΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ Ε ‘ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

2. https://www.youtube.com/watch?v=r1Y0cuufVGI&t=312s 

 

 

 

5. ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

ΘΕΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ 

της διδασκαλίας: 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=r1Y0cuufVGI&t=312s


ΑΡΝΗΤΙΚΑ 

ΣΗΜΕΙΑ της 

διδασκαλίας: 

Θα καταγραφούν μετά το πέρας της διδασκαλίας 

 

 

 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

βελτίωσης: 

 

Συνεργάστηκαν οι εκπαιδευτικοί: 

1.ΤΑΤΑΡΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 

2.ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΜΑΡΙΝΑ 

3.ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 

4.ΣΑΜΑΝΤΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 


