
1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

1. Δημιουργός του σχεδίου

Ονοματεπώνυμο: Τζίνος Γεώργιος

1.1 Βαθμίδα εκπαίδευσης, τάξη, Θεματική Ενότητα στην οποία αφορά η Διδακτική Πρακτική:

Πρωτοβάθμια                                          Δευτεροβάθμια

Τάξη στην οποία εφαρμόζεται: Γ΄ Δημοτικού
Θεματική Ενότητα του ΠΣ την οποία υπηρετεί: 1η Θ.Ε. Ζούμε μαζί

1.2 Τίτλος σχεδίου διδασκαλίας(Θέμα)
Ζούμε και επικοινωνούμε με άλλους.

1.3 Σκοπός & Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα του σχεδίου διδασκαλίας

Γενικός Σκοπός:
Η καλλιέργεια στους μαθητές αξιών, διαθέσεων και στάσεων αποδοχής, κατανόησης, καταλλαγής και
προσφοράς για θέματα που αφορούν τις σχέσεις τους με τους άλλους.

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι μαθητές να:
 Μοιράζονται συναισθήματα και εμπειρίες γύρω από τις σχέσεις τους.
 Συναισθάνονται τη σημασία της κοινής ζωής, καθώς και της αλληλεγγύης, της αγάπης, της
συμφιλίωσης, της μετάνοιας και της αλληλοπροσφοράς στις διαπροσωπικές τους σχέσεις.
 Αναγνωρίζουν στις βιβλικές διηγήσεις τις διαστάσεις των ανθρώπινων σχέσεων και εκφράζουν
συναισθήματα, προσωπικές σκέψεις και κρίσεις.
 Συνδέσουν και να βιώσουν σκηνές και γεγονότα από τις βιβλικές διηγήσεις με αντίστοιχα θέματα στη
σύγχρονη εποχή που αφορούν τις σχέσεις τους με τους άλλους που είναι δίπλα τους.

1.4 Εμπλεκόμενοι Στόχοι και Επάρκειες της Τάξης

Με βάση τα Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα του σχεδίου αναφέρετε από το ΠΣ ποιους Γενικούς
Στόχους και Επάρκειες της Τάξης υλοποιεί το σχέδιο διδασκαλίας:

Γενικοί Στόχοι.
 να γνωρίσουν βιβλικές αφηγήσεις και θρησκευτικές
ιστορίες και να τις αναπλαισιώσουν συνδέοντάς τες
με τις εμπειρίες τους από την οικογενειακή και σχολική
ζωή.
 να προσεγγίσουν αξίες του Χριστιανισμού που



συμβάλλουν στην ανακαίνιση και μεταμόρφωση της ζωής και του κόσμου (αγάπη, προσφορά, αλληλεγγύη, θυσία,
χαρά, ελπίδα, συμφιλίωση.
 να καλλιεργήσουν ικανότητες/δεξιότητες παρατήρησης, ενσυναίσθησης, επικοινωνίας, διαλόγου,
συνεργασίας και δημιουργικής έκφρασης.

Προσδοκώμενες επάρκειες των μαθητών
 Ως προς τη γνώση και κατανόηση του κόσμου της θρησκείας

 Αφηγούνται βιβλικές ιστορίες και εξηγούν το νόημά τους
 Εξοικειώνονται με τις θεμελιώδεις ηθικές αξίες της Βίβλου (αγάπη,
αυτοθυσία, δικαιοσύνη, ισότητα, ειρήνη, καταλλαγή, κ.ά.) και συνειδητοποιούν τη διαχρονική τους αξία
 Ως προς την προσωπική ανάπτυξη

και καλλιέργεια αξιών και στάσεων
 Εκφράζουν προσωπικές απόψεις και συναισθήματα με ειλικρινή και υπεύθυνο τρόπο.
 Αρχίζουν να αποδέχονται τον εαυτό τους και να αναπτύσσουν αυτοεκτίμηση .
 Αναπτύσσουν θετική στάση προς την επικοινωνία και τον διάλογο
 Συνειδητοποιούν τη δυνατότητα ύπαρξης διαπροσωπικών
σχέσεων, παρά τις όποιες διαφορές έχουν με τους συμμαθητές τους
 Νιώθουν την ανάγκη να εφαρμόσουν όσα έμαθαν
σε δημιουργικές εκφράσεις, εκδηλώσεις και δράσεις
 Ως προς την ανάπτυξη ηθικής συνείδησης

(με άξονα το σχήμα «εγώ και οι άλλοι»)
 Κρίνουν τις εμπειρίες και τα βιώματά τους υπό το πρίσμα
των θεμελιωδών αξιών της Βίβλου (αγάπη, ισότητα,, καταλλαγή).
 Διακρίνουν, αξιολογούν και εμπνέονται από παραδειγματικές στάσεις και συμπεριφορές των προσώπων της
Βίβλου και άλλων θρησκευτικών αφηγήσεων.

 Συναισθάνονται τη χαρά και την αξία του να ανήκεις
σε μια κοινότητα-ομάδα
 Συνειδητοποιούν τη σημασία της φιλίας, της αλληλεγγύης
και της προσφοράς
 Ε. Ως προς την καλλιέργεια δημοκρατικής συνείδησης και πρακτικής

 Συζητούν, συνεργάζονται και επικοινωνούν με όλους τους συμμαθητές τους ανεξάρτητα από τη θρησκευτική
ή πολιτισμική προέλευσή τους
 Αναγνωρίζουν κοινές ανάγκες, επιθυμίες και χαρακτηριστικά σε όλα
τα μέλη της σχολικής κοινότητας
 Λειτουργούν ομαδικά (από κοινού αποφάσεις, δέσμευση σε συμβόλαια, συγκεκριμένοι ρόλοι, συνεργασία,
αναγνώριση ευθυνών κ.ά.)
 Αναπτύσσουν ομαδικό πνεύμα και αντιλαμβάνονται ότι όλοι έχουν τη
θέση τους ως ισότιμα μέλη στην ομάδα της τάξης
 Αντιλαμβάνονται ότι μπορούν να έχουν διαφορετικές απόψεις χωρίς
να δημιουργούνται έχθρες και συγκρούσεις
 ΣΤ. Ως προς τη συμμετοχή στη διδακτική διεργασία

 Συνεργάζονται με κοινούς στόχους σεβόμενοι



τα συμβόλαα, τα όρια και τους κανόνες της τάξης τους
 Παρατηρούν, ερευνούν, μελετούν και στοιχειωδώς κρίνουν και αξιολογούν κείμενα, εικόνες,
δεδομένα, πληροφορίες και γεγονότα
 Εκφράζουν προσωπικές ιδέες και σκέψεις πάνω στα ζητήματα που επεξεργαζόμαστε στην τάξη.

1.5 Προτεινόμενη Εκπαιδευτική Μέθοδος
Αναφέρετε μόνο επιγραμματικά χωρίς να αναλύετε
Διδακτική Μέθοδος : Εταιρική –Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, Βιωματική -Διερευνητική –διαθεματική
προσέγγιση.

Τεχνικές:
 Εταιρική διδασκαλία
 Σκέψου-συζήτησε-μοιράσου{TPS}
(ολομέλεια- κύκλος)
 Εργασία σε ομάδες (συνεργατική διερεύνηση).
 Παιχνίδι ρόλων
 Θετικό-αρνητικό.
 Artfull Thinking
 Ασκήσεις δημιουργικής έκφρασης

2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣανά στάδιο

2.1 Γενική Περιγραφή
Οι μαθητές εργάζονται εταιρικά (δυάδες) στη δραστηριότητα 1η και χωρισμένοι σε τέσσερις ομάδες στις

υπόλοιπες δραστηριότητες. Ο δάσκαλος σε κάθε δραστηριότητα δίνει σαφείς οδηγίες για τη χρονική διάρκεια
της και φροντίζει για τη διαχείριση του χρόνου και για την παροχή πρόσθετων διευκρινήσεων αν του ζητηθούν.

Περιγραφή δραστηριοτήτων:
Δραστηριότητα 1

Βήμα 1:
Ο δάσκαλος μοιράζει στα παιδιά ένα χαρτί το οποίο γράφει «Κάποια στιγμή που χάρισα κάτι δικό μου σε

κάποιον άλλο». Τα παιδιά προσπαθούν να θυμηθούν κάποιο προσωπικό βίωμα με βάση την παραπάνω

πρόταση (ατομικός αναστοχασμός).

Βήμα 2:
Τα παιδιά σχηματίζουν τυχαίες δυάδες. Το κάθε παιδί λέει στον διπλανό του το προσωπικό του βίωμα.

Βήμα 3ο

Παρουσίαση στην ολομέλεια της τάξης: Το κάθε παιδί από το κάθε ζευγάρι παρουσιάζει στην ολομέλεια την

ιστορία που του διηγήθηκε το άλλο παιδί με το οποίο ήταν στη δυάδα.

Δραστηριότητα 2
Τα παιδιά χωρίζονται σε τέσσερις ομάδες. Ο χωρισμός των ομάδων γίνεται τυχαία με βάση τέσσερα



χαρτάκια διαφορετικού χρώματος που μοιράζει ο δάσκαλος. Τα παιδιά με το ίδιο χρώμα σχηματίζουν την ίδια
ομάδα.
Βήμα 1

Δίνεται σε κάθε παιδί το φύλλο εργασίας 1. Στη συνέχεια καλούνται από το δάσκαλο να διαβάσουν τις
ερωτήσεις που υπάρχουν σε αυτό. Κατόπιν τους λέει ότι θα δούνε μια μικρή ταινία σε κινούμενα σχέδια η
οποία αφορά μια ιστορία από τη Βίβλο « Την παραβολή  του Ασώτου ή του σπλαχνικού πατέρα» .Κατά τη
διάρκεια της ταινίας τους εξηγεί ότι μπορούν να σημειώνουν ότι θέλουν πάνω στο φύλλο εργασίας. Μπορούν
δηλαδή να γράψουν μία λέξη, μία φράση ή να κάνουν μια πρόχειρη ζωγραφιά. Σημαντικό είναι να τους τονίσει
ότι το φύλλο εργασίας έχει τη θέση προχείρου, ώστε τα παιδιά να σημειώνουν ή να σχεδιάζουν  ελεύθερα ότι
θέλουν και ότι δεν είναι εργασία την οποία θα δει ο ίδιος.
Η προβολή της ταινίας γίνεται με τη βοήθεια βιντεοπροβολέα συνδεδεμένο με φορητό υπολογιστή
(https://www.youtube.com/watch?v=fuJ25UwP-5g).
Βήμα 2

Μετά την προβολή της ταινίας ο δάσκαλος καλεί τα μέλη των ομάδων να συζητήσουν στην ομάδα τους, τις
δύο τελευταίες ερωτήσεις του φύλλου εργασίας, «Τι θα κάναμε αν ήμασταν στη θέση του γιού;» και «Τι θα
κάναμε αν ήμασταν στη θέση του πατέρα;».
Βήμα 3

Στη συνέχεια, ο δάσκαλος γράφει στον πίνακα σε δύο στήλες, για κάθε ερώτηση ξεχωριστά, τις πιθανές
θετικές ή αρνητικές απαντήσεις όλων των παιδιών (θα επέστρεφε ο γιός ή δεν θα επέστρεφε, θα τον
συγχωρούσε ο πατέρας του ή όχι). Τις θέσεις των παιδιών  παρουσιάζει ένας εκπρόσωπος από κάθε ομάδα.
Στο σημείο αυτό ο εκπαιδευτικός μπορεί να προκαλέσει να προκαλέσει σύντομη συζήτηση στην ολομέλεια της
τάξης, για το λόγο που οι μαθητές επέλεξαν τη συγκεκριμένη θέση. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης σημασία
έχει ο δάσκαλος να δημιουργήσει ένα τέτοιο κλίμα ώστε να καταλάβουν τα παιδιά ότι όλες οι θέσεις είναι
σεβαστές. Συγχρόνως, με τη βοήθεια του τα παιδιά βρίσκουν λέξεις κλειδιά όπως σφάλματα, αγάπη,
συγχώρεση, μετανοώ, τις οποίες ο δάσκαλος τις γράφει μέσα σε συννεφάκια σ΄ ένα χαρτόνι.

Δραστηριότητα 3
Βήμα 1

Ο δάσκαλος αφηγείται την ιστορία του Ιωσήφ από τη Βίβλο
Στη συνέχεια   μοιράζει σε κάθε ομάδα ένα διαφορετικό απόσπασμα από την ιστορία που τους διηγήθηκε.
Μετά καλεί τις ομάδες να οργανώσουν και να σχεδιάσουν μια εικόνα-σκηνή με βάση το κείμενο-απόσπασμα
που έδωσε σε κάθε ομάδα. Συγκεκριμένα τα κείμενα ανά κάθε ομάδα είναι τα ακόλουθα:
1Η ομάδα: Ο Ιακώβ απέκτησε δώδεκα γιους. Ήταν ένας καλός πατέρας, που αγαπούσε όλα του τα παιδιά. Είχε
όμως ιδιαίτερη αδυναμία στον μικρότερο γιο του τον Ιωσήφ. Αυτή η αδυναμία του Ιακώβ έκανε τα αδέλφια του
Ιωσήφ να ζηλέψουνε. Και πιο πολύ ζήλεψαν, όταν μια μέρα ο Ιακώβ χάρισε στον Ιωσήφ ένα πολύχρωμο
χιτώνα. Η ζήλια τους έγινε μίσος όταν κάποτε ο Ιωσήφ τους διηγήθηκε δύο όνειρά του: «Είδα πως
βρισκόμασταν» τους είπε «στα χωράφια, θερίζαμε και δέναμε όλοι δεμάτια. Ξαφνικά το δικό μου δεμάτι έμεινε
όρθιο και τα δεμάτια τα δικά σας έπεσαν και το προσκύνησαν». Έπειτα «είδα πως ο ήλιος, το φεγγάρι και
έντεκα αστέρια με προσκυνούσαν». Μετά από αυτά, οι αδερφοί του Ιωσήφ έγιναν έξω φρενών και πήραν την
απόφαση να του αφαιρέσουν τη ζωή.
2η ομάδα:Δεν άργησαν να βρουν την κατάλληλη ευκαιρία. Μια μέρα που ο Ιακώβ έστειλε τον Ιωσήφ στο λιβάδι
όπου τα αδέρφια του έβοσκαν τα κοπάδια τους, σκέφτηκαν να τον σκοτώσουν και να πουν στον πατέρα τους
πως τον έφαγαν τα άγρια θηρία. Τότε, ο μεγαλύτερος αδερφός, ο Ρουβήν, τους πρότεινε να μην τον
σκοτώσουν, αλλά να τον ρίξουν σε ένα λάκκο. Έτσι και έκαναν. Ο Ρουβήν βέβαια σχεδίαζε να πάει αργότερα και
να σώσει τον Ιωσήφ. Ξαφνικά είδαν να περνάει από εκεί ένα καραβάνι με εμπόρους. Πήγαιναν στην Αίγυπτο
και οι καμήλες τους ήταν φορτωμένες. Τα αδέρφια αποφάσισαν να πουλήσουν τον Ιωσήφ στους εμπόρους για
είκοσι χρυσά νομίσματα. Έπειτα έσφαξαν ένα κατσίκι, λέρωσαν με το αίμα του τον χιτώνα του Ιωσήφ και τον
έδειξαν στον πατέρα τους. Ο Ιακώβ, πιστεύοντας πως κάποιο άγριο θηρίο κατασπάραξε τον γιο του, άρχισε να
θρηνεί και ήταν απαρηγόρητος
3η ομάδα:Οι έμποροι έφεραν τον Ιωσήφ στην Αίγυπτο και εκεί τον πούλησαν σε έναν άρχοντα, τον Πετεφρή. Η
εξυπνάδα και οι ικανότητες του Ιωσήφ γρήγορα αναγνωρίστηκαν από τον Πετεφρή. Έτσι γρήγορα του



εμπιστεύτηκε όλα του τα υπάρχοντα και τις υποθέσεις του. Μετά από πολλές περιπέτειες του Ιωσήφ, ο ίδιος
βασιλιάς της Αιγύπτου, ο Φαραώ, αναγνώρισε την αξία του και του έδωσε μεγάλη εξουσία πάνω σε όλη τη
χώρα.
Όταν έπεσε πείνα σε όλη την περιοχή, τα αδέρφια του Ιωσήφ ήρθαν στην Αίγυπτο να αγοράσουν σιτάρι.
Συναντήθηκαν με τον Ιωσήφ, αλλά δεν τον γνώρισαν. Αυτός τους γνώρισε και έκλαψε κρυφά. Μετά από
κάποια τεχνάσματα που τους έκαναν να αναλογιστούν το κακό που είχαν κάνει πριν από χρόνια στον αδερφό
τους, ο Ιωσήφ αποκαλύφθηκε κλαίγοντας, τους διηγήθηκε όλα όσα είχε περάσει στην Αίγυπτο και τους
συγχώρεσε. Μάλιστα δώρισε στον καθένα μια γιορτινή φορεσιά. Τους έδωσε αμάξια φορτωμένα με τρόφιμα
και δώρα για τον πατέρα του.
4η ομάδα:Όταν τα αδέρφια επέστρεψαν στον Ιακώβ τον πατέρα του, του είπαν ότι ο Ιωσήφ ζει και του
διηγήθηκαν όλα όσα είχαν συμβεί. Ο Ιακώβ χάρηκα πολύ και είπε: «Μου φτάνει που ζει ακόμα ο Ιωσήφ, το
παιδί μου. Θα πάω στην Αίγυπτο να τον δω πριν πεθάνω».
Ο Ιακώβ και όλη η οικογένειά του ξεκίνησαν για την Αίγυπτο όπου ο Φαραώ τους επέτρεψε να κατοικήσουν.

Ο εκπαιδευτικός δίνει σαφείς οδηγίες για τη χρονική διάρκεια της δραστηριότητας και φροντίζει
περνώντας ανάμεσα στις ομάδες για τη διαχείριση του χρόνου και την παροχή διευκρινίσεων αν του ζητηθούν.
Βήμα 2

Οι ομάδες παρουσιάζουν την κάθε σκηνή σε θεατρικό δρώμενο με βάση το κείμενο που τους έχει δοθεί.
Στη συνέχεια ο δάσκαλος καλεί την ολομέλεια να εντοπίσει τα βασικά σημεία κάθε σκηνής και ο ίδιος  τα
καταγράφει στον πίνακα ή στο χαρτί του μέτρου δίνοντας ένα σύντομο συμπεριληπτικό τίτλο.Συγχρόνως με τη
βοήθεια του δασκάλου βρίσκουν λέξεις κλειδιά όπως ζήλεια, διάκριση, αγάπη, συγχώρεση τις οποίες
συμπληρώνει στο χαρτόνι που έχει γράψει τις προηγούμενες λέξεις της δραστηριότητας 2.

Δραστηριότητα 4
Χρησιμοποιώντας κάποιες από τις λέξεις κλειδιά που έγγραψε ο δάσκαλος στο χαρτόνι στο τέλος των

δραστηριοτήτων 2ης και 3ης (σφάλματα, αγάπη, συγχώρεση, μετανοώ, ζήλεια, διάκριση, αγάπη, συγχώρεση)
κάθε παιδί στην ομάδα του αφηγείται στους άλλους ένα προσωπικό του βίωμα-ιστορία. Για να μη ξεφύγουν
από το θέμα τα παιδιά ή επεκταθούν ο δάσκαλος γράφει στον πίνακα βοηθητικές ερωτήσεις όπως: «τι σε
ενόχλησε; Τι σε στεναχώρησε; Ένιωσες θυμό; Πως πιστεύεις αισθάνθηκαν οι άλλοι; Έμεινες ικανοποιημένος
από τη λύση που δόθηκε στο τέλος;» Aπό κάθε ομάδα, τα παιδιά επιλέγουν μία ιστορία την οποία ο
εκπρόσωπος κάθε ομάδας παρουσιάζει στην ολομέλεια της τάξης.

Δραστηριότητα 5

Οι μαθητές ακούν το τραγούδι οι δύο φίλοι του Γιάννη Χατζηπιερή(παιδικό τραγούδι που μιλάει για τη ζωή
δύο παιδιών που μοιράζονται διάφορα πράγματα, αλλά βασικά  κοινά βιώματα)
https://www.youtube.com/watch?v=yBfuMWnzoS4 . Στη συνέχεια τα παιδιά εντοπίζουν στους στίχους του
τραγουδιού τι μοιραστήκαν οι δύο φίλοι. Ο δάσκαλος καταγράφει στον πίνακα τις απαντήσεις των μαθητών.
(Δραστηριότητα προέκτασης). Τα παιδιά ζωγραφίζουν σκηνές από το τραγούδι που άκουσαν και κολλάνε τις
ζωγραφιές τους σε χαρτί του μέτρου.

Το περίγραμμα της Διδασκαλίας

α/α Στάδια
διδασκαλίας Χρόνος Εκπαιδευτική  Τεχνική

(πολύ σύντομη περιγραφή)

Προσδοκώμενα Μαθησιακά
Αποτελέσματαπου

υπηρετούνται

1 Δραστηριότητα
1η

15
λεπτά

 Εταιρική διδασκαλία
 Σκέψου-συζήτησε-μοιράσου{ΤPS}
(ολομέλεια- κύκλος)

 Μοιράζονται
συναισθήματα και εμπειρίες
γύρω από τις σχέσεις τους

2 Δραστηριότα
2η

20
λεπτά

 Εργασία σε ομάδες
(συνεργατική διερεύνηση)
 Ερωτήσεις- απαντήσεις

 Αναγνωρίζουν
στις βιβλικές διηγήσεις τις
διαστάσεις των ανθρώπινων



 Θετικό-αρνητικό
 Διερευνητική προσέγγιση

σχέσεων και εκφράζουν
συναισθήματα, προσωπικές
σκέψεις και κρίσεις

3 Δραστηριότητα
3η

20
λεπτά

 GodlyPlay-Παιχνίδι ρόλων

 Βιώνουν και
συναισθάνονται τη σημασία
της κοινής ζωής, καθώς και
της αλληλεγγύης, της αγάπης,
του σφάλματος, της
συγχώρεσης και της
αλληλοπροσφοράς στις
διαπροσωπικές τους σχέσεις.

4 Δραστηριότητα
4η

20
λεπτά

 Εργασία σε ομάδες
 Σκέψου-συζήτησε-μοιράσου{ΤPS}

 Συναισθάνονται τη
σημασία της κοινής ζωής,
καθώς και της αλληλεγγύης,
της αγάπης, του σφάλματος,
της συγχώρεσης και της
αλληλοπροσφοράς στις
διαπροσωπικές τους σχέσεις
 Συνδέουν και
βιώνουν σκηνές και γεγονότα
από τις βιβλικές διηγήσεις με
αντίστοιχα προσωπικά
βιώματα- θέματα στη
σύγχρονη εποχή που αφορούν
τις σχέσεις τους με τους
άλλους που είναι δίπλα τους.
 Μοιράζονται
συναισθήματα και εμπειρίες
γύρω από τις σχέσεις τους

5 Δραστηριότητα
5η

15
λεπτά

 ArtfulThinking
 Ασκήσεις δημιουργικής

έκφρασης

Συναισθάνονται τη σημασία
της κοινής ζωής και του
μοιράσματος στις
διαπροσωπικές τους σχέσεις

Βιβλιογραφικές πηγές σχεδίου:
ΠΗΓΕΣ

Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης.,«Το μάθημα των Θρησκευτικών στο Δημοτικό σχολείο», Βασικό

Επιμορφωτικό Υλικό: Τόμος Α΄: Ειδικό Μέρος. ΠΕ 70 Δάσκαλοι, εκδ. Π.Ι. Αθήνα 2011.

Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης., «Το μάθημα των Θρησκευτικών στο Δημοτικό σχολείο», Βασικό

Επιμορφωτικό Υλικό: Τόμος Β΄: Ειδικό Μέρος. ΠΕ 70 Δάσκαλοι, εκδ. Π.Ι. Αθήνα 2011.

Νέο Σχολείο, Πρόγραμμα Σπουδών στα Θρησκευτικά Δημοτικού, Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ, Π.Ι., Αθήνα 2011.



Νέο Σχολείο, Οδηγός Εκπαιδευτικού στα Θρησκευτικά Δημοτικού – Γυμνασίου, Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ., Π.Ι.,

Αθήνα 2011.

Νέο Σχολείο, Πρόγραμμα Σπουδών στα Θρησκευτικά Δημοτικού (Αναθεωρημένη έκδοση), ΙΕΠ, Αθήνα
2014

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ
ΓιαγκάζογλουΣτ., «Το μάθημα των Θρησκευτικών στη δημόσια εκπαίδευση. Φυσιογνωμία, σκοποί,

περιεχόμενο, νέα βιβλία, διαθεματική προσέγγιση, ευρωπαϊκή προοπτική, θεολογία της ετερότητας», στα

Πρακτικά της Επιστημονικής Ημερίδας, Τα Θρησκευτικά στο σύγχρονο σχολείο. Απέναντι στις προκλήσεις των

καιρών, έκδ. Ι. Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, Νεάπολη Θεσσαλονίκης 2007, σσ. 34-108.

Κόπτσης  Αλ , Το μάθημα των Θρησκευτικών  στο σύγχρονο Δημοτικό σχολείο, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 2006.

Ματσαγγούρας Γ. Η. , Στρατηγικές Διδασκαλίας. Η Κριτική Σκέψη στη Διδακτική Πράξη,Guteberg , Αθήνα 2000

Παπαϊωάννου Δ.  &Στράγκα Σ., «Δυνατότητες διεπιστημονικής και διαθεματικής προσέγγισης στη διδασκαλία

των Θρησκευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης», στο www.pi-schools.gr/.../index.php?lesson,τ.π.

3/2/2012.

Τσάγκας Ι., «Η  διδακτική πράξη στο μάθημα των θρησκευτικών» στο Κ. Σταυριανός,Η θρησκευτική αγωγή στην

πρωτοβάθμια  εκπαίδευση. Προβληματισμοί και προοπτικές, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 2008.

2.2 Υλικοτεχνική Υποδομή (αν είναι απαραίτητη στο σχέδιο)
 Βιντεοπροβολέας συνδεδεμένος με ηλεκτρονικό υπολογιστή και ηχεία και σύνδεση με το διαδίκτυο.
 Χαρτί του μέτρου, μαρκαδόροι.

2.3 Φύλλα Εργασίας
Φύλλο εργασίας 1
Τι ζήτησε ο μικρότερος γιός από τον πατέρα του;

……………………………………………………………………………………

Τι έκανε τα χρήματα που του έδωσε;
…………………………………………………………………………………….

Πώς του φέρθηκε ο πατέρας του όταν επέστρεψε πίσω στο σπίτι;
……………………………………………………………………………………

Τι θα κάναμε αν ήμασταν στη θέση του γιού;
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..

Τι θα κάναμε αν ήμασταν στη θέση του πατέρα;



…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………..

1) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Τι μαθαίνουν οι μαθητές και πώς αξιολογείται
Η αξιολόγηση είναι διαμορφωτική και γίνεται μέσω των διαφόρων δραστηριοτήτων.
Συγκεκριμένα αξιολογείται αν οι μαθητές:
 Κατάφεραν να εκθέσουν τον εαυτό τους και να μοιραστούν συναισθήματα και εμπειρίες
επικοινωνώντας με τους άλλους (δραστηριότητα 1, 2,3, 4).
 Κατανόησαν βιβλικές αφηγήσεις και ιστορίες και εξήγησαν το νόημά τους (δραστηριότητες 2 και 3).
 Σύνδεσαν και βιώσαν γεγονότα από τις βιβλικές αφηγήσεις με προσωπικά βιώματακαι θέματα της
σύγχρονης καθημερινής ζωής που έχουν σχέση με τους άλλους που είναι δίπλα τους (δραστηριότητα 4).
 Αντιλήφθησαν ότι όλοι μπορεί να έχουν διαφορετικές απόψεις χωρίς να δημιουργούνται συγκρούσεις
(δραστηριότητα 2).
Στο πλαίσιο της διαμορφωτικής αξιολόγησης λαμβάνονται επίσης υπόψη:
 Πώς μίλησαν και συζήτησαν οι μαθητές για τις έννοιες του σχεδίου μαθήματος.
 Πώς συνεργάστηκαν στις ομάδες για να κατανοήσουν έννοιες και ιδέες και να καταλήξουν σε
προτάσεις.


