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ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 

 
ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ  

 
ΔΘΜΘΤΙΟΣ ΣΙΔΘΟΡΟΥΛΟΣ 

 
 
Τπεύθυνη Δήλωση:  
Βεβαιώνω ότι είμαι ςυγγραφζασ αυτήσ τησ εργαςίασ και ότι κάθε βοήθεια την 
οποία είχα για την προετοιμαςία τησ είναι πλήρωσ αναγνωριςμζνη και 
αναφζρεται ςτην εργαςία. Επίςησ ζχω αναφζρει τισ όποιεσ πηγζσ από τισ 
οποίεσ ζκανα χρήςη δεδομζνων, ιδεών ή λζξεων, είτε αυτζσ αναφζρονται 
ακριβώσ είτε παραφραςμζνεσ. Σζλοσ βεβαιώνω ότι αυτή η εργαςία 
προετοιμάςτηκε από εμζνα προςωπικά ειδικά για το ΜΗΣΡΩΟ 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΩΝ ΣΟΤ Ι.Ε.Π. ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΕΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΑ ΘΡΗΚΕΤΣΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ-ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΚΑΙ 
ΛΤΚΕΙΟΤ 
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ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 

Ραιδαγωγικό πλαίςιο και κεματικι ενότθτα 
 

 
1. ΤΑΥΤΟΤΘΤΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
1. Δθμιουργόσ του ςχεδίου 
 
Ονοματεπϊνυμο: Δθμιτριοσ Σιδθρόπουλοσ 
 
Ιδιότθτα: Σχολικόσ Σφμβουλοσ 3θσ Ρεριφζρειασ Ρ.Ε Νομοφ Θεςςαλονίκθσ 
 
Στοιχεία Οργανικισ Θζςθσ: 2ο Δθμοτικό Σχολείο Καλαμαριάσ 
 
E-mail: dimsid@edlit.auth.gr 
 
Θ ςυγκεκριμζνθ Διδακτικι Ρρακτικι δεν ζχει αναπτυχκεί ςτο πλαίςιο κάποιου 
εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ. 
 

 
1.1 Βακμίδα εκπαίδευςθσ, τάξθ, Θεματικι Ενότθτα ςτθν οποία αφορά θ Διδακτικι Ρρακτικι: 
 
Ρρωτοβάκμια  
 
Τάξθ: Δ’ Δθμοτικοφ Σχολείου  
 
Θεματικι Ενότθτα 1: Πταν οι άνκρωποι προςεφχονται 
 

 
1.2 Τίτλοσ ςχεδίου διδαςκαλίασ (Θζμα)  

 
Πταν οι άνκρωποι προςεφχονται 
 

 
1.3 Σκοπόσ & Ρροςδοκϊμενα Μακθςιακά Αποτελζςματα του ςχεδίου διδαςκαλίασ 
 
Γενικόσ Σκοπόσ 
Να κατανοιςουν οι μακθτζσ ότι μζςω τθσ προςευχισ, ωσ πράξθσ, βιϊματοσ και ςτάςθσ, ο 
πιςτόσ αναηθτά το Θεό, τον ςυναντά, ζρχεται ςε κοινωνία μαηί του, τον ευχαριςτεί και του 
δείχνει ότι τον αγαπά, τον εμπιςτεφεται και ελπίηει ςτο ζλεοσ του.  
 
Ρροςδοκϊμενα Μακθςιακά Αποτελζςματα Βάςθ τομζων-επιπζδων μάκθςθσ 
 
Οι μακθτζσ να: 
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1. Σε επίπεδο γνϊςεων: α) να προςδιορίηουν τα πραγματολογικά ςτοιχεία τθσ προςευχισ, 
β) να αναγνωρίηουν τθ ςθμαςία τθσ προςευχισ ςτθν κοινωνικι και κρθςκευτικι ηωι των 
πιςτϊν, γ) να ςυνδζουν τθ ηωι του Χριςτοφ με τθν προςευχι, δ) να διακρίνουν ομοιότθτεσ και 
διαφορζσ ςτον τρόπο προςευχισ μεταξφ ορκοδόξων, ετερόδοξων και αλλόκρθςκων πιςτϊν. 
 
2. Σε επίπεδο δεξιοτιτων: α) να ανακαλφπτουν τθν οικουμενικι διάςταςθ ςτο 
περιεχόμενο των προςευχϊν τθσ Ορκοδόξου Εκκλθςίασ, β) να δθμιουργοφν τισ δικζσ τουσ 
προςευχζσ, γ) να παρουςιάηουν τισ κζςεισ τθσ υπο-ομάδασ ςτθν ολομζλεια τθσ τάξθσ, δ) να 
παράγουν προϊόντα δθμιουργικισ γραφισ και τζχνθσ. 
 
3. Σε επίπεδο ςτάςεων: α) να αιςκανκοφν τθν ομορφιά τθσ προςευχισ, β) να εκτιμιςουν 
τθν προςευχι ωσ βίωμα και ωσ πράξθ κοινωνίασ με το Θεό, γ) να ςυμμετζχουν ενεργά ςτθ 
λειτουργικι ηωι τθσ Εκκλθςίασ, δ) να υποςτθρίηουν τισ δραςτθριότθτεσ των μελϊν τθσ (υπο)-
ομάδασ τουσ με αυκεντικό και υπεφκυνο τρόπο.  

 
1.4 Εμπλεκόμενοι Στόχοι και Επάρκειεσ τθσ Τάξθσ  
 
Γενικοί Στόχοι:  
 
α) οικοδόμθςθ ενόσ μορφωτικοφ, παιδαγωγικοφ πλαιςίου κριτικισ γνϊςθσ και ερμθνευτικισ 
κατανόθςθσ τθσ Ορκοδοξίασ ωσ πολιτιςμικισ παράδοςθσ και ωσ ηωντανισ πθγισ πίςτθσ και 
νοθματοδότθςθσ για τον άνκρωπο και τθν κακθμερινι προςωπικι και κοινωνικι του ηωι με 
βάςθ τισ εμπειρίεσ και τα βιϊματά των μακθτϊν. 
 
β) ανάδειξθ των ποικίλων επιμζρουσ εκφάνςεων του κρθςκευτικοφ φαινομζνου, με άξονα τθν 
προςευχι, πζραν τθσ Ορκοδόξου Εκκλθςίασ και ςτουσ ετερόδοξουσ (Ρωμαιοκακολικοί, 
Προτεςτάντεσ) και αλλόκρθςκουσ πιςτοφσ (Εβραίοι, Μουςουλμάνοι). 
 
γ) υπεράςπιςθ τθσ κρθςκευτικισ ελευκερίασ του πρόςωπου ωσ δρϊντοσ υποκειμζνου και 
υποςτιριξθ των αρχϊν τθσ ποικιλότθτασ των κρθςκευτικϊν εκφράςεων, τθσ ειρθνικισ 
ςυνφπαρξθσ, τθσ ανεκτικότθτασ και του διαπολιτιςμικοφ, οικουμενικοφ, διαχριςτιανικοφ και 
διακρθςκειακοφ διαλόγου. 
 
δ) προαγωγι τθσ ολόπλευρθ ψυχοςωματικισ ανάπτυξθσ των μακθτϊν μζςω ενόσ 
πολυτροπικοφ πλαιςίου μακθςιακϊν δράςεων (βιωματικζσ, ομαδικζσ, δθμιουργικισ ζκφραςθσ, 
χριςθ Σ.Π.Ε), που ςυμβάλλουν ςτο κρθςκευτικό, γλωςςικό, κοινωνικοπολιτικό, πολιτιςμικό και 
ψθφιακό εγραμματιςμό τουσ.  
 
ε) μεταςχθματιςμόσ τθσ γνϊςθσ ςε δθμιουργία, κριτικι ςκζψθ, επικοινωνία, δθμιουργικότθτα, 
θκικι ανάπτυξθ, κετικζσ ςτάςεισ για τθ ηωι και το ςυνάνκρωπο, ατομικι και ςυλλογικι 
κοινωνικι δράςθ και μεταγνϊςθ. 
 
 
Επάρκειεσ (αναμενόμενεσ) των μακθτϊν τθσ Δϋ Τάξθσ 
 
α) οι μακθτζσ κάνουν τθ κρθςκευτικι μάκθςθ ηωι, ςτάςθ, ζκφραςθ, εκδιλωςθ και δράςθ.  
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β) οι μακθτζσ εμπνζονται από το παράδειγμα ηωισ του Χριςτοφ, των αγίων, των δικαίων τθσ 
Βίβλου, 
γ) οι μακθτζσ αποκωδικοποιοφν μζςω τθσ ανακαλυπτικισ και βιωματικισ μάκθςθσ το ολιςτικό 
κρθςκευτικό υπόβακρο του πολιτιςμοφ, τθσ ιςτορίασ και παράδοςθσ του τόπου τουσ, 
δ) οι μακθτζσ διακρίνουν και υπεραςπίηονται τθ διαφορετικι κρθςκευτικι ταυτότθτα και 
πολιτιςμικι ετερότθτα των ςυμμακθτϊν τουσ, 
ε) οι μακθτζσ αναπαριςτοφν διαλεκτικά και ερμθνεφουν κριτικά τθ κρθςκευτικι πίςτθ μζςω 
πολλαπλϊν κριτθρίων και ποικίλων βιωματικϊν εκφάνςεων χωρίσ τάςεισ ςχετικιςμοφ ι 
ςυγκρθτιςμοφ,  
ςτ) δ) οι μακθτζσ ςυνειδθτοποιοφν τθν παρουςία τθσ Εκκλθςίασ και των κρθςκειϊν ςτθν 
κακθμερινι ηωι των ανκρϊπων και των τοπικϊν κοινοτιτων. 
η) οι μακθτζσ εμπνζονται από κετικά πρότυπα και υιοκετοφν τισ αξίεσ τθσ αγάπθσ, τθσ 
ςυμφιλίωςθσ, τθσ ιςότθτασ, τθσ δικαιοςφνθσ και τθσ αλλθλο-περιχϊρθςθσ. 
θ) οι μακθτζσ ευαιςκθτοποιοφνται και δθμιουργοφν τζχνθ (ποίθςθ, μουςικι, παραςτατικζσ 
τζχνεσ) κακϊσ αναγνωρίηουν τθ ςυμβολι τθσ ςτθν προςωπικι, κοινωνικι και κρθςκευτικι τουσ 
ανάπτυξθ. 
 

 
1.5 Ρροτεινόμενεσ Εκπαιδευτικζσ Μζκοδοι 
 
Διδακτικι Μζκοδοσ  
α) ςυμμετοχικι, β) διερευνθτικι, γ) ομαδικι, δ) ςυνεργατικι, ε) μακθτοκεντρικι,  
ςτ) διαλογικι 
Κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ διδαςκαλίασ οι μακθτζσ διαλζγονται, ςυνεργάηονται και 
επικοινωνοφν ωσ μζλθ τόςο των τεςςάρων υποομάδων όςο και τθσ ομάδασ τθσ ςχολικισ τάξθσ. 
Ο ρόλοσ του εκπαιδευτικοφ είναι ςυντονιςτικόσ, εμψυχωτικόσ και υποςτθρικτικόσ ςτθ 
μακθςιακι διαδικαςία.  
 
Τεχνικζσ (κατά ςειρά εφαρμογισ τουσ ςτθ διδαςκαλία):  
 
Στάδιο 1 Ρροδιδακτικόσ ςχεδιαςμόσ:  
 
Ειςαγωγικι ειςιγθςθ (διδακτικόσ μονόλογοσ),  
Καταιγιςμόσ ιδεϊν (Ιδεοκφελλα). 
 
Στάδιο 2 Εφαρμογι ςτθ διδαςκαλία 
 
Εργαςία ςε ομάδεσ-Ανάγνωςθ κειμζνων,  
Διαλογικι ςυηιτθςθ,  
Εργαςία ςε ομάδεσ- Ζντεχνοσ ςυλλογιςμόσ 
Δθμιουργικζσ ερωτιςεισ,  
Διαλογικι ςυηιτθςθ,  
Ανακεφαλαιωτικι ειςιγθςθ (διδακτικόσ μονόλογοσ),  
Εργαςία ςε ομάδεσ-Ζντεχνοσ ςυλλογιςμόσ 
Βλζπε/αναρωτιςου/ςυνζκρινε/ςυνζδεςε/αιτιολόγθςε,  
Διαλογικι ςυηιτθςθ,  
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Ανακεφαλαιωτικι ειςιγθςθ (διδακτικόσ μονόλογοσ),  
Εργαςία ςε ομάδεσ-Ζντεχνοσ ςυλλογιςμόσ, 
Ηωγραφίηω τον ψαλμό/μουςικι, 
Διαλογικι ςυηιτθςθ,  
Ανακεφαλαιωτικι ειςιγθςθ (διδακτικόσ μονόλογοσ). 
 
Στάδιο 3 Μακθςιακι και μεταγνωςτικι αξιολόγθςθ 
 
Εννοιολογικόσ χάρτθσ,  
Σεχνικι εκπαιδευτικοφ δράματοσ για αναςτοχαςμό, 
Δθμιουργικι γραφι-φνταξθ κειμζνων,  
Θμερολόγιο αναςτοχαςμοφ,  
Ανακεφαλαιωτικι ειςιγθςθ (διδακτικόσ μονόλογοσ),  
Ιςτοεξερεφνθςθ μζςω διαδικτφου 
  

 
2. ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΑ ΣΤΑΔΙΟ 

 

 
2.1 Γενικι Ρεριγραφι 
 
Στάδιο 1 
Ρροδιδακτικόσ ςχεδιαςμόσ 
 
Βιμα 1  
Ρροςδοκϊμενα Μακθςιακά Αποτελζςματα:  
Εξαςφάλιςθ του αναγκαίου ψυχολογικοφ και μακθςιακοφ κλίματοσ-Ενθμζρωςθ μακθτϊν για 
τουσ ςτόχουσ- τθν οργάνωςθ/πορεία τθσ διδαςκαλίασ και το μακθςιακό ςυμβόλαιο. 
Δραςτθριότθτα 1 
Ειςαγωγικι ειςιγθςθ 
 
Βιμα 2  
Ρροςδοκϊμενα Μακθςιακά Αποτελζςματα:  
Διερεφνθςθ-καταγραφι-αξιοποίθςθ των πρότερων εμπειριϊν και γνϊςεων των μακθτϊν 
Δραςτθριότθτα 2  
Καταιγιςμόσ ιδεϊν (Ιδεοκφελλα) για ζννοιεσ-κλειδιά του μακιματοσ, όπωσ είνια: ςυνάντθςθ, 
κοινωνία, ςχζςθ, ζκφραςθ (Φφλο εργαςίασ, αρ. δραςτθριότθτασ 1)  
 
Στάδιο 2: 
Εφαρμογι ςτθ διδαςκαλία 
 
Βιμα 1  
Ρροςδοκϊμενα Μακθςιακά Αποτελζςματα:  
Προςδιοριςμόσ/Ανακάλυψθ πραγματολογικϊν και ςυμβολικϊν ςτοιχείων τθσ προςευχισ 
(εμπιςτοςφνθ, ανακάλυψθ, ςυγχϊρεςθ, επικοινωνία, ςυνάντθςθ, αγάπθ, ζλεοσ, ευχαριςτία, 
βίωμα, πράξθ, ελπίδα, ζκφραςθ, αναηιτθςθ, ςχζςθ, ςυνάντθςθ). 
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Δραςτθριότθτα 1  
Εργαςία ςε ομάδεσ-Ανάγνωςθ/μελζτθ ςε ομάδεσ προςευχϊν (Κυριακι-Ρρωινι προςευχι, 
προςευχι πριν και μετά του γεφματοσ, προςευχι ευχαριςτίασ Αγίου Σιλουανοφ του 
Ακωνίτου, απόςπαςμα ψαλμοφ αρ. 3 από τθν ακολουκία του Πρκρου) (Φφλο εργαςίασ, αρ. 
δραςτθριότθτασ 2) 
 
Βιμα 2  
Ρροςδοκϊμενα Μακθςιακά Αποτελζςματα:  
Διατφπωςθ προςωπικϊν κρίςεων/εμπειριϊν/επιχειρθμάτων ομάδων/μακθτϊν ςτθν ολομζλεια 
τθσ ςχολικισ τάξθσ 
Δραςτθριότθτα 2 
Διαλογικι ςυηιτθςθ 
 
Βιμα 3 
Ρροςδοκϊμενα Μακθςιακά Αποτελζςματα:  
Αναγνϊριςθ-Παρουςίαςθ παραδειγματικϊν προςϊπων τθσ Εκκλθςίασ εν προςευχι ςε ζργα 
τζχνθσ (ο Χριςτόσ ςτον κιπο τθσ Γεκςθμανι, ο Σελϊνθσ, οι Άγιοι Σρεισ Παίδεσ εν Καμίνω,  ο 
Δαβίδ)  
Δραςτθριότθτα 3  
Εργαςία ςε ομάδεσ- Ζντεχνοσ ςυλλογιςμόσ-Δθμιουργικζσ ερωτιςεισ (Φφλο εργαςίασ, αρ. 
δραςτθριότθτασ 3) 
 
Βιμα 4  
Ρροςδοκϊμενα Μακθςιακά Αποτελζςματα:  
Διατφπωςθ προςωπικϊν κρίςεων/εμπειριϊν/επιχειρθμάτων ομάδων/μακθτϊν ςτθν ολομζλεια 
τθσ ςχολικισ τάξθσ 
Δραςτθριότθτα 4 
Διαλογικι ςυηιτθςθ 
 
Βιμα 5  
Ρροςδοκϊμενα Μακθςιακά Αποτελζςματα:  
φνοψθ πορείασ μακιματοσ-Ανακεφαλαίωςθ/Διατφπωςθ μερικϊν ςυμπεραςμάτων 
Δραςτθριότθτα 5 
Ανακεφαλαιωτικι ειςιγθςθ 
 
Βιμα 6  
Ρροςδοκϊμενα Μακθςιακά Αποτελζςματα:  
Παρατιρθςθ-Περιγραφι πιςτϊν που ψζλνουν-Νοθματοδότθςθ/Αναγνϊριςθ τθσ προςευχισ 
ςτθν προςωπικι, κοινωνικι και λειτουργικι ηωι των πιςτϊν ανεξαρτιτωσ κρθςκείασ. 
Δραςτθριότθτα 6 
Εργαςία ςε ομάδεσ- Ζντεχνοσ ςυλλογιςμόσ- 
Βλζπε/αναρωτιςου/ςυνζκρινε/ςυνζδεςε/αιτιολόγθςε (Φφλο εργαςίασ, αρ. δραςτθριότθτασ 
4) 
 
Βιμα 7  
Ρροςδοκϊμενα Μακθςιακά Αποτελζςματα:  
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Διατφπωςθ προςωπικϊν κρίςεων/εμπειριϊν/ επιχειρθμάτων ομάδων/μακθτϊν ςτθν  
ολομζλεια τθσ ςχολικισ τάξθσ. 
 
Δραςτθριότθτα 7 
Διαλογικι ςυηιτθςθ  
 
Βιμα 8 
Ρροςδοκϊμενα Μακθςιακά Αποτελζςματα:  
φνοψθ πορείασ μακιματοσ- Ανακεφαλαίωςθ Διατφπωςθ μερικϊν ςυμπεραςμάτων 
Δραςτθριότθτα 8 
Ανακεφαλαιωτικι ειςιγθςθ 
 
Βιμα 9 
Ρροςδοκϊμενα Μακθςιακά Αποτελζςματα:  
Ακρόαςθ-Κριτικι ςκζψθ-Επικοινωνία- Διάκριςθ διαφορϊν και ομοιοτιτων ςτον τρόπο 
προςευχισ μεταξφ των ορκοδόξων, των ετερόδοξων και των αλλόκρθςκων. 
Δραςτθριότθτα 9 
Εργαςία ςε ομάδεσ- Ζντεχνοσ ςυλλογιςμόσ-Ηωγραφίηω τoν ψαλμό/μουςικι (Φφλο εργαςίασ, 
αρ. δραςτθριότθτασ 5) 
 
Βιμα 10  
Ρροςδοκϊμενα Μακθςιακά Αποτελζςματα:  
Διατφπωςθ προςωπικϊν κρίςεων/εμπειριϊν/ επιχειρθμάτων ομάδων/μακθτϊν ςτθν 
ολομζλεια τθσ ςχολικισ τάξθσ. 
Δραςτθριότθτα 10 
Διαλογικι ςυηιτθςθ  
 
Βιμα 11  
Ρροςδοκϊμενα Μακθςιακά Αποτελζςματα:  
φνοψθ πορείασ μακιματοσ- Ανακεφαλαίωςθ-Διατφπωςθ μερικϊν ςυμπεραςμάτων 
Δραςτθριότθτα 11  
Ανακεφαλαιωτικι ειςιγθςθ 
 
Στάδιο 3: 
Μακθςιακι και μεταγνωςτικι αξιολόγθςθ 
 
3.1 Μακθςιακι αξιολόγθςθ 
Βιμα 1  
Ρροςδοκϊμενα Μακθςιακά Αποτελζςματα:  
Αξιολόγθςθ ςυνκετικισ και κριτικισ ςκζψθσ-Οργάνωςθ-ςφνδεςθ-ςυςχζτιςθ εννοιϊν-λζξεων 
κλειδιϊν μακιματοσ. 
Δραςτθριότθτα 1  
Εννοιολογικόσ χάρτθσ (Φφλο εργαςίασ, αρ. δραςτθριότθτασ 6) 
 
Βιμα 2  
Ρροςδοκϊμενα Μακθςιακά Αποτελζςματα:  
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Καλλιζργεια ςτάςεων-Προαγωγι γλωςςικϊν δεξιοτιτων ςτο ςυγκεκριμζνο πλαίςιο 
επικοινωνίασ-Δθμιουργικι γραφι-Μακθςιακι ατομικι/ομαδικι αξιολόγθςθ επίτευξθσ των 
διδακτικϊν ςτόχων τθσ κεματικισ ενότθτασ.  
 
Δραςτθριότθτα 2 
Εργαςία ςε ομάδεσ-Τεχνικι εκπαιδευτικοφ δράματοσ για αναςτοχαςμό-Δθμιουργικι γραφι-
Σφνταξθ κειμζνων προςευχισ (Φφλο εργαςίασ, αρ. δραςτθριότθτασ 7) 
3.2 Μεταγνωςτικι αξιολόγθςθ 
 
Βιμα 1 
Ρροςδοκϊμενα Μακθςιακά Αποτελζςματα:  
Αναςτοχαςμόσ-ερμθνεία εμπειριϊν/Αυτοαξιολόγθςθ.  
Δραςτθριότθτα 1  
Θμερολόγιο αναςτοχαςμοφ (Φφλο εργαςίασ, αρ. δραςτθριότθτασ 8) 
 
Βιμα 2  
Ρροςδοκϊμενα Μακθςιακά Αποτελζςματα:  
φνοψθ μακιματοσ- Ανακεφαλαίωςθ Διατφπωςθ τελικϊν ςυμπεραςμάτων 
Δραςτθριότθτα 2  
Ανακεφαλαιωτικι ειςιγθςθ 
 
Βιμα 3  
Ρροςδοκϊμενα Μακθςιακά Αποτελζςματα: Κατ’ οίκον εργαςία:  
Αναηιτθςθ-καταγραφι/Παρουςίαςθ μίασ προςευχισ μίασ ακολουκίασ τθσ κρθςκείασ των 
μακθτϊν.  
Δραςτθριότθτα 3  
Ιςτοεξερεφνθςθ μζςω διαδικτφου (Φφλο εργαςίασ, αρ. δραςτθριότθτασ 9) 
 

 
 
 

ΤΟ ΡΕΙΓΑΜΜΑ ΤΘΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 

α/α 
Στάδιο 

διδαςκαλίασ 
Χρόνοσ 

 
Εκπαιδευτικι  

Τεχνικι 
 

Ρροςδοκϊμενα  
μακθςιακά αποτελζςματα 

1 
Ρροδιδακτικόσ 

ςχεδιαςμόσ 
3 

λεπτά 

Ειςαγωγικι ειςιγθςθ 
(διδακτικόσ 
μονόλογοσ) 

Διαςφάλιςθ 
ψυχολογικοφ/παιδαγωγικοφ 

κλίματοσ- Ενθμζρωςθ για ςτόχουσ-
οργάνωςθ-πορεία τθσ 

διδαςκαλίασ-Μακθςιακό 
ςυμβόλαιο 

2 
Ρροδιδακτικόσ 

ςχεδιαςμόσ 
7 

λεπτά 
Καταιγιςμόσ ιδεϊν 

(Ιδεοκφελλα) 

Διερεφνθςθ-καταγραφι-
αξιοποίθςθ πρότερων εμπειριϊν 

και γνϊςεων μακθτϊν 
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3 
Εφαρμογι ςτθ 

διδαςκαλία 
9 

λεπτά 

Εργαςία ςε ομάδεσ- 
Ανάγνωςθ κείμενων 

προςευχϊν - 

Προςδιοριςμόσ/Ανακάλυψθ 
πραγματολογικϊν και ςυμβολικϊν 

ςτοιχείων των προςευχϊν 

4 
Εφαρμογι ςτθ 

διδαςκαλία 
4 

λεπτά 
Διαλογικι ςυηιτθςθ 

Διατφπωςθ/ζκφραςθ προςωπικϊν 
κρίςεων/εμπειριϊν/επιχειρθμάτων 

5 
Εφαρμογι ςτθ 

διδαςκαλία 
1 

λεπτό 
Ανακεφαλαιωτικι 

ειςιγθςθ 

φνοψθ πορείασ μακιματοσ-
Διατφπωςθ μερικϊν 

ςυμπεραςμάτων 

6 
Εφαρμογι ςτθ 

διδαςκαλία 
10 

λεπτά 

Εργαςία ςε ομάδεσ -
Δθμιουργικζσ 

ερωτιςεισ 

Αναγνϊριςθ/Παρουςίαςθ 
παραδειγματικϊν προςϊπων τθσ 
Εκκλθςίασ εν προςευχι ςε ζργα 

τζχνθσ  

7 
Εφαρμογι ςτθ 

διδαςκαλία 
4 

λεπτά 
Διαλογικι ςυηιτθςθ 

Διατφπωςθ/ζκφραςθ προςωπικϊν 
κρίςεων/εμπειριϊν/επιχειρθμάτων  

8 
Εφαρμογι ςτθ 

διδαςκαλία 
10 

λεπτά 

Εργαςία ςε ομάδεσ- 
Ζντεχνοσ 

ςυλλογιςμόσ- 
Βλζπε/αναρωτιςου/ 

ςυνζκρινε/ 
ςυνζδεςε/αιτιολόγθςε 

Παρατιρθςθ-περιγραφι  
πιςτϊν που ψζλνουν-

Νοθματοδότθςθ/Αναγνϊριςθ 
ςθμαςίασ προςευχισ ςτθν 

προςωπικι, κοινωνικι  
και λειτουργικι ηωι των πιςτϊν 

ανεξαρτιτωσ κρθςκείασ.  

9 
Εφαρμογι ςτθ 

διδαςκαλία 
4 

λεπτά 
Διαλογικι ςυηιτθςθ 

Διατφπωςθ/ζκφραςθ προςωπικϊν 
κρίςεων/εμπειριϊν/επιχειρθμάτων  

10 
Εφαρμογι ςτθ 

διδαςκαλία 
1 

λεπτό 
Ανακεφαλαιωτικι 

ειςιγθςθ 

φνοψθ πορείασ μακιματοσ-
Διατφπωςθ μερικϊν 

ςυμπεραςμάτων 

11 
Εφαρμογι ςτθ 

διδαςκαλία 
10 

λεπτά 

Εργαςία ςε ομάδεσ- 
Ζντεχνοσ 

ςυλλογιςμόσ-
Ηωγραφίηω τθν 

προςευχι (μουςικι) 
που ακοφω 

Ακρόαςθ-Παρουςίαςθ-Ερμθνεία-
Επικοινωνία-Διάκριςθ διαφορϊν 
και ομοιοτιτων ςτισ προςευχζσ 

ορκοδόξων, ετερόδοξων  
και αλλόκρθςκων 

12 
Εφαρμογι ςτθ 

διδαςκαλία 

4 
λεπτά 

 
Διαλογικι ςυηιτθςθ 

Διατφπωςθ/ζκφραςθ προςωπικϊν 
κρίςεων/εμπειριϊν/επιχειρθμάτων  

13 
Εφαρμογι ςτθ 

διδαςκαλία 
1 

λεπτό 
Ανακεφαλαιωτικι 

ειςιγθςθ 

φνοψθ πορείασ μακιματοσ-
Διατφπωςθ μερικϊν 

ςυμπεραςμάτων 

14 

Μακθςιακι 
και 

μεταγνωςτικι 
αξιολόγθςθ 

5 
λεπτά 

Εννοιολογικόσ χάρτθσ 

Αξιολόγθςθ ςυνκετικισ και 
κριτικισ ςκζψθσ-Οργάνωςθ-
ςφνδεςθ-ςυςχζτιςθ εννοιϊν-
λζξεων κλειδιϊν μακιματοσ 

15 

Μακθςιακι 
και 

μεταγνωςτικι 
αξιολόγθςθ 

10 
λεπτά 

Εργαςία ςε ομάδεσ-
Σεχνικι εκπαιδευτικοφ 

δράματοσ για 
αναςτοχαςμό-

Δθμιουργικι γραφι-

Καλλιζργεια ςτάςεων-Προαγωγι 
γλωςςικϊν δεξιοτιτων ςτο 

ςυγκεκριμζνο πλαίςιο 
επικοινωνίασ-Δθμιουργικι γραφι-

Μακθςιακι ατομικι/ομαδικι 



10 

 

φνταξθ κειμζνων αξιολόγθςθ επίτευξθσ διδακτικϊν 
ςτόχων κεματικισ ενότθτασ 

16 

Μακθςιακι 
και 

μεταγνωςτικι 
αξιολόγθςθ 

4 
λεπτά 

Θμερολόγιο 
αναςτοχαςμοφ 

Αναςτοχαςμόσ-ερμθνεία 
εμπειριϊν/ Αυτοαξιολόγθςθ 

17 

Μακθςιακι 
και 

μεταγνωςτικι 
αξιολόγθςθ 

3 
λεπτά 

Ανακεφαλαιωτικι 
ειςιγθςθ 

φνοψθ μακιματοσ-Διατφπωςθ 
τελικϊν ςυμπεραςμάτων- Παροχι 
οδθγιϊν για τθν εκτζλεςθ τθσ κατ’ 

οίκον εργαςίασ 

18 

Μακθςιακι 
και 

μεταγνωςτικι 
αξιολόγθςθ 

- 
Ιςτοεξερεφνθςθ μζςω 

διαδικτφου 

Κατ’ οίκον εργαςία: Αναηιτθςθ-
καταγραφι/Παρουςίαςθ μίασ 
προςευχισ τθσ κρθςκείασ των 

μακθτϊν. 

 
Βιβλιογραφικζσ πθγζσ ςχεδίου διδαςκαλίασ: 
 
Αποςτολικι Διακονία τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ, Προςευχζσ για κάκε μζρα (Κείμενο- 
μετάφραςθ), Ακινα, 1997. 
Δελθκωνςταντισ Κ., Σα Θρθςκευτικά ςτο ςφγχρονο ςχολείο: Μάκθμα για όλουσ ι διαφορετικά 
μακιματα για ξεχωριςτζσ ομάδεσ; Θεολογία 4/2013, ςς. 311-321. 
Ιερά Μθτρόπολθ Νικοπόλεωσ και Πρεβζηθσ, Θεία Λειτουργία του Αγίου Βαςιλείου του 
Μεγάλου, Πρζβεηα, 2011, ςελ. 144-146. 
Καλκάνθσ, Γ., κ.α., «Επιμορφωτικό υλικό για το ειδικό μζροσ του Προγράμματοσ πουδϊν για 
τθν εκπαίδευςθ των επιμορφωτϊν, Ειδικότθτα ΠΕ60‐70», Αϋ Μζροσ, Ακινα 2007, ςς. 98-100.  
Κόκοσ κ.α, Εκπαίδευςθ μζςα από τισ τζχνεσ, Μεταίχμιο, Ακινα 2011. 
Ματςαγγοφρα, Θ., τρατθγικζσ Διδαςκαλίασ, Gutenberg, Ακινα 2000. 
Μθτροποφλου, Β., Νζεσ Σεχνολογίεσ και Θρθςκευτικι Αγωγι, Βάνιασ, Θεςςαλονίκθ 2007. 
Π.Ι., Μείηον Πρόγραμμα Επιμόρφωςθσ Εκπαιδευτικϊν, Βαςικό επιμορφωτικό υλικό, Μάιοσ 
2011, Σόμοσ Αϋ 
Π.Ι., Μείηον Πρόγραμμα Επιμόρφωςθσ Εκπαιδευτικϊν, Βαςικό επιμορφωτικό υλικό, Μάιοσ 
2011, Σόμοσ Βϋ 
Schmemann Alexander, Πάτερ θμϊν, Μαΐςτροσ, Ακινα, 2003. 
ωφρόνιοσ αχάρωφ, Ο άγιοσ  ιλουανόσ  ο  Ακωνίτθσ, Ιερά Μονι Σιμίου Πρόδρομου, 
Essex,1999, ςς. 339-363 
υλλογικόσ Σόμοσ, Σα Θρθςκευτικά ςτο ςφγχρονο ςχολείο. Ο διάλογοσ και θ κριτικι για το νζο 
Πιλοτικό Πρόγραμμα πουδϊν ςτα Θρθςκευτικά Δθμοτικοφ και Γυμναςίου, επιμ. τ. 
Γιαγκάηογλου, Α. Νευροκοπλισ, Γ. τριλιγκάσ, Αρμόσ, Ακινα, 2013. 
Σριλιανόσ, Α. Μεκοδολογία τθσ φγχρονθσ Διδαςκαλίασ Αϋ Σόμοσ, Ατραπόσ-Περιβολάκι, Ακινα, 
2003.  
 

 
2.2 Υλικοτεχνικι Υποδομι  
 
Θ υλικοτεχνικι υποδομι περιλαμβάνει υπολογιςτι με θχεία, ςφνδεςθ ςτο διαδίκτυο και ζναν 
βιντεοπροβολζα. τθν περίπτωςθ, που δεν υπάρχει δεν κα πραγματοποιθκεί θ δραςτθριότθτα 
αρ. 5 του φφλου εργαςίασ. 
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2.3 Φφλλο Εργαςίασ  
 
Σο φφλο εργαςίασ καταγράφεται ςτθ ςυνζχεια του ςχεδίου διδαςκαλίασ. 
  

 

ΦΥΛΛΟ ΕΓΑΣΙΑΣ   

 
Δραςτθριότθτα 1θ:  

Με τθν ομάδα ςασ ςυμπλθρϊςτε ςτον παρακάτω πίνακα τζςςερισ (4) ζννοιεσ, που 

ςασ ζρχονται αυκόρμθτα ςτο νου, όταν ακοφτε τθ λζξθ προςευχι: Εάν 

δυςκολευτείτε, μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε, και κάποιεσ από τισ παρακάτω λζξεισ: 

εμπιςτοςφνθ, ανακάλυψθ, δοξολογία, επικοινωνία, ςυνάντθςθ, αγάπθ, ζλεοσ, 

ευχαριςτία, βίωμα, πράξθ, ελπίδα, ζκφραςθ, αναηιτθςθ, ςχζςθ. 

 

1θ Ομάδα     

2θ Ομάδα     

3θ Ομάδα     

4θ Ομάδα     

 

Δραςτθριότθτα 2θ:  

Με τθν ομάδα ςασ μελετιςτε τα παρακάτω αποςπάςματα από ψαλμοφσ, που 

βρικαμε ςτο «Ψαλτιρι», μία ςυλλογι κρθςκευτικϊν φμνων, τουσ οποίουσ τουσ 

χρθςιμοποιοφμε ςτισ προςευχζσ μασ. Κυκλϊςτε τισ λζξεισ-κλειδιά και ανακαλφψτε 

ποια από τισ παρακάτω ζννοιεσ είναι βαςικζσ ςτθν κάκε προςευχι: εμπιςτοςφνθ, 

ανακάλυψθ, ςυγχϊρεςθ, επικοινωνία, ςυνάντθςθ, αγάπθ, ζλεοσ, ευχαριςτία, 

βίωμα, πράξθ, ελπίδα, ζκφραςθ, αναηιτθςθ, ςχζςθ, ςυνάντθςθ. 

 

1θ Ομάδα 

Κυριακι-Ρρωινι Ρροςευχι Ματκαίου 6, 9-13 

Πατζρα μασ επουράνιε, 

Ασ αγιαςκεί το όνομά ςου, ασ ζλκει θ βαςιλεία ςου, 

Ασ γίνει το κζλθμά ςου, όπωσ ςτον ουρανό, ζτςι και ςτθ γθ, 
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Δϊςε μασ ςιμερα τον απαραίτθτο για τθ ηωι μασ άρτο, 

υγχϊρεςε τα ςφάλματά μασ, όπωσ και μεισ ςυγχωροφμε των άλλων, 

Προςτάτευςζ μασ από δοκιμαςίεσ, και περιφροφρθςζ μασ από τον πονθρό.  

 

Βαςικζσ ζννοιεσ:……………………………………………………….…………………..………………………..… 

 

2θ Ομάδα 

Ρροςευχι πριν το γεφμα  

Χριςτζ ο Θεόσ μασ ευλόγθςε, τθν τροφι και το ποτό των δοφλων ςου, 

Επειδι είςαι πάντα άγιοσ, τϊρα και πάντα κα είςαι ςτο μζλλον. 

 
Βαςικζσ ζννοιεσ:………………………………………………………………………….…………………………..… 
 

Ρροςευχι μετά το γεφμα 

ε ευχαριςτοφμε Χριςτζ, που είςαι ο Θεόσ μασ, 

Που μασ χόρταςεσ από τα καλά ςου, που βρίςκονται ςτθ γθ, 

Μθ μασ ςτεριςεισ από τα καλά τθσ Βαςιλείασ ςου,  

Αλλά όπωσ ακριβϊσ βρζκθκε ςτο μζςο των μακθτϊν ςου,  

Εςφ που είςαι ωτιρασ, προςφζροντασ ςε αυτοφσ τθν ειρινθ,  

Ζτςι να ζλκεισ και ςε μασ να μασ φυλάξεισ από κάκε κακό. 

  

Βαςικζσ ζννοιεσ:…………………………………………………………………………….………………………..… 

 

3θ Ομάδα  

Ρροςευχι ευχαριςτίασ Αγίου Σιλουανοφ του Ακωνίτου 

 

Φιλάνκρωπε Κφριε, δϊςε μου να αγαπϊ μόνον Εςζνα, 

υ με ζπλαςεσ, υ με φϊτιςεσ με το άγιο Βάπτιςμα,  

υ ςυγχωρείσ τα αμαρτιματά μου, 

Και μου δίνεισ τθ χάρθ να κοινωνϊ το τίμιο ϊμα και Αίμα ςου, 

Δϊςε μου τθ δφναμθ να μζνω πάντα κοντά ςου. Αμιν 
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Βαςικζσ ζννοιεσ:…………………….…………………………………………………….…………….…………..… 

 

4θ Ομάδα  

Ψαλμόσ 102 (του ∆αβίδ), από τθν ακολουκία του Πρκρου 

Ευλόγθςε θ ψυχι μου, και ολόκλθροσ ο εαυτόσ μου,  

Σον Κφριο, το όνομά του το άγιο,  

Και μθ λθςμονείσ τισ ευεργεςίεσ του,  

Που ζχει πάντα φιλικι διάκεςθ ςε όλεσ τισ ανομίεσ ςου,  

Που κεραπεφει όλεσ τισ αρρϊςτιεσ ςου.  

Και ςε ςτολίηει με ςτεφάνι ελζουσ και ςυμπόνιασ.  

 

Βαςικζσ ζννοιεσ:…………………….…………………………………………………….…………….…………..… 

 

Δραςτθριότθτα 3θ: 

1θ Ομάδα 

 

1θ Ομάδα 

Με τθν ομάδα ςασ παρατθριςτε τα παρακάτω ζργο τζχνθσ, που απεικονίηει το 

Χριςτό να προςεφχεται ςτον κιπο τθσ Γεςκθμανι και απαντιςτε ςτισ παρακάτω 

ερωτιςεισ:  

 

Πϊσ φαίνεται ότι ο Χριςτόσ προςεφχεται; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Για ποιουσ λόγουσ νιϊκει ο Χριςτόσ μόνοσ; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Σι κα μποροφςε να ςυμβαίνει ςτουσ μακθτζσ του Χριςτοφ; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2θ Ομάδα 

Με τθν ομάδα ςασ παρατθριςτε τα παρακάτω ζργο τζχνθσ, που απεικονίηει τουσ 

Άγιουσ Σρεισ Παίδεσ εν Καμίνω να προςεφχονται και απαντιςτε ςτισ παρακάτω 

ερωτιςεισ: 

 

Πϊσ φαίνεται ότι οι Άγιοι Σρεισ Παίδεσ είναι ςε ζνα καμίνι και προςεφχονται; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Με ποιο τρόπο ο Άγιοσ Άγγελοσ προςτατεφει τουσ Σρεισ Παίδεσ; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Για ποιουσ λόγουσ οι Άγιοι Σρεισ Παίδεσ εν Καμίνω είναι οι Προςτάτεσ Άγιοι τθσ 

Πυροςβεςτικισ Τπθρεςίασ ςτθ χϊρα μασ; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3θ Ομάδα 

Με τθν ομάδα ςασ παρατθριςτε τα παρακάτω ζργο τζχνθσ, που απεικονίηει τον 

Σελϊνθ να προςεφχεται μαηί με τον Φαριςαίο ςτο Ναό και απαντιςτε ςτισ 

παρακάτω ερωτιςεισ: 
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Πϊσ φαίνεται ότι ο Σελϊνθσ είναι ταπεινόσ και απλόσ άνκρωποσ; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Για ποιουσ λόγουσ ςτθν εικόνα απεικονίηεται και ο Φαριςαίοσ; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Σι άλλο κα μποροφςε να ηωγραφίςετε ςτθν εικόνα; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4θ Ομάδα 

Με τθν ομάδα ςασ παρατθριςτε τα παρακάτω ζργο τζχνθσ, που απεικονίηει το 

βαςιλιά Δαβίδ τον Ψαλμωδό και απαντιςτε ςτισ παρακάτω ερωτιςεισ.  

 

Πϊσ φαίνεται ότι ο Δαβίδ είναι βαςιλιάσ; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Για ποιουσ λόγουσ ο Δαβίδ προςεφχεται παίηοντασ άρπα; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ποιο άλλο μουςικό όργανο κα μποροφςε να κρατά ο Δαβίδ τθν εποχι του; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Δραςτθριότθτα 4θ 

Κοινι για τθν 1θ Ομάδα-2θ Ομάδα-3θ Ομάδα-4θ Ομάδα 

 

Με τθν ομάδα ςασ παρατθριςτε τισ παρακάτω φωτογραφίεσ και απαντιςτε ςτισ 

παρακάτω ερωτιςεισ:  
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Σι βλζπετε να κάνουν όλοι οι πιςτοί; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ποιεσ ομοιότθτεσ βρίςκετε ςτισ εικόνεσ; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ποιεσ διαφορζσ βρίςκετε ςτισ εικόνεσ; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Σι ςυμπεράςματα βγάηετε για τθ ςθμαςία τθσ προςευχισ ςτθ κρθςκευτικι και 

λειτουργικι ηωι των πιςτϊν;  

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Δραςτθριότθτα 5θ 

Κοινι για τθν 1θ Ομάδα-2θ Ομάδα-3θ Ομάδα-4θ Ομάδα 

 

Με τθν ομάδα ςασ ακοφςτε τουσ παρακάτω ψαλμοφσ/φμνουσ για δφο λεπτά και 

κάνετε ςχζδια, ςκίτςα ι ηωγραφιζσ, που ςασ προκαλεί θ ακρόαςι τουσ: 

 

1θ προςευχι Αγνι Ραρκζνε-Ιερά Μονι Σιμωνόπετρασ Αγίου Προυσ 

https://www.youtube.com/watch?v=RqDviYBsiqc 

 

 

2θ προςευχι Γρθγοριανι χορωδία ωμαιοκακολικϊν 

https://www.youtube.com/watch?v=8LUjM0ovF-M 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RqDviYBsiqc
https://www.youtube.com/watch?v=8LUjM0ovF-M
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3θ προςευχι Εβραίων για τθν Ιερουςαλιμ 

https://www.youtube.com/watch?v=jEZZ32KhaWs  

 

 

4θ προςευχι Κάλεςμα Μουςουλμάνων για προςευχι 

https://www.youtube.com/watch?v=oolV-slw_AM 

 

 

Δραςτθριότθτα 6θ 

Κοινι για τθν 1θ Ομάδα-2θ Ομάδα-3θ Ομάδα-4θ Ομάδα 

 

Με τθν ομάδα ςασ ςυνδζςτε τισ παρακάτω ζννοιεσ μεταξφ τουσ χρθςιμοποιϊντασ 

διαφορετικά χρϊματα ι ςχιματα ι γραμμζσ για να δείξετε τθ μεταξφ τουσ ςχζςθ. 

 

  επικοινωνία ςυνάντθςθ       

         Γεκςθμανι 

 προςευχι εμπιςτοςφνθ        

       Χριςτόσ   

   δοξολογία      Οι Τρεισ 

Ραίδεσ εν 

Καμίνω 

  άρπα     ταπείνωςθ   

   Τελϊνθσ

  

      

 Δαβίδ        Άγιοσ 

Άγγελοσ 

https://www.youtube.com/watch?v=jEZZ32KhaWs
https://www.youtube.com/watch?v=oolV-slw_AM
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Δραςτθριότθτα 7θ 

 

Εάν ιςαςταν ςτθ κζςθ του Σελϊνθ ι των Αγίων Σριϊν Παίδων εν Καμίνω και κζλατε 

να εκφράςετε μζςω μίασ προςευχισ τθν ευχαριςτία ςασ για τθ ηωι, τθν οικογζνειά 

και τον κόςμο που ηείτε, για ποιεσ ομορφιζσ και χαρζσ κα γράφατε εςείσ με τθν 

ομάδα ςασ; 

ε ευχαριςτοφμε Θεζ μασ για 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Δραςτθριότθτα 8θ 

 

Ποιο ιταν το πιο ενδιαφζρον πράγμα που μάκατε ςιμερα ςτο μάκθμα και γιατί; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Είναι κάτι που μάκατε ςιμερα και μπορείτε να το μοιραςτείτε με τουσ γονείσ ςασ; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Τπάρχει κάτι που δεν ςασ άρεςε ςτο ςθμερινό μάκθμα και κα κζλατε να αλλάξει; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Δραςτθριότθτα 9θ 

Κατ’ οίκον εργαςία:  

Αναηθτιςτε και καταγράψτε μία προςευχι που ςυνθκίηουν οι γονείσ ςασ να λζνε 

κάκε μζρα. 

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