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1.1 Βαθμίδα εκπαίδευσης, τάξη, Θεματική Ενότητα στην οποία αφορά η Διδακτική Πρακτική: 
 
Πρωτοβάθμια                         
Τάξη στην οποία εφαρμόζεται: Ε΄ 
 

1.2 Τίτλος σχεδίου διδασκαλίας(Θέμα)   
 

Συμπόρευση με όρια και κανόνες 

1.3 Σκοπός & Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα του σχεδίου διδασκαλίας 
 
Γενικός Σκοπός:  
Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι να αναγνωρίσουν οι μαθητές τη σημασία και την αξία των 
ορίων για την ατομική και συλλογική ζωή και να εφαρμόζουν τους κανόνες και τα όρια στη ζωή τους 
και στη σχέση τους με τους άλλους. 
Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα  
Οι μαθητές να: 

 αποτιμούν με επιχειρήματα την ηθική σημασία των ορίων για την ατομική και συλλογική ζωή 

 εξηγούν τη σημασία των ορίων και των κανόνων όπως αναδεικνύεται στις βιβλικές διηγήσεις 

 συγκρίνουν την υπακοή σε νόμους και εντολές με την «εντολή» της χωρίς όρια αγάπης και 
εκφράζουν συναισθήματα και ιδέες 

 προεκτείνουν τα μηνύματα των διηγήσεων στην εποχή μας  και βγάζουν συμπεράσματα  

 εντοπίζουν ανθρωπιστικά χαρακτηριστικά σε κανόνες άλλων θρησκειών 
 

1.4 Εμπλεκόμενοι Στόχοι και Επάρκειες της Τάξης  
 
Το σχέδιο διδασκαλίας υλοποιεί τους παρακάτω Γενικούς Στόχους και Επάρκειες της Ε΄ τάξης στην 
οποία και εφαρμόζεται: 



 
Α. Ως προς τη γνώση και κατανόηση του κόσμου της θρησκείας  
Οι μαθητές: 
 
• Να αναγνωρίζουν σύμβολα και ιερές πράξεις του Χριστιανισμού και άλλων θρησκειών και να 

ανακαλύπτουν το νόημά τους   
• Να περιγράφουν διαφορές που υπάρχουν στον  τρόπο λατρείας στις διάφορες θρησκείες  
• Να αναγνωρίζουν τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους εκφράζονται οι θρησκείες  
• Να διατυπώνουν απορίες και ερωτήματα  
• Να αναγνωρίζουν τη θέση και τον ρόλο της θρησκείας στη ζωή των ανθρώπων 

 Να κατανοούν τον ιστορικό και συμβολικό χαρακτήρα της Αγίας Γραφής και άλλων ιερών κειμένων 

 Να διαπιστώνουν τη σημασία και την ανάγκη του διαχριστιανισμού και διαθρησκειακού διαλόγου 

 Να χρησιμοποιούν διευρυμένο θεολογικό λεξιλόγιο 

 Να συνειδητοποιούν τον εκκλησιαστικό τρόπο ζωής ως προσωπική συνάντηση και σχέση με το Θεό 

 Να γνωρίσουν και να αξιολογήσουν τη ζωή και το έργο ιερών και σημαντικών προσώπων 

 Να προσεγγίζουν βασικές πτυχές της διδασκαλίας του Χριστού  

 Να γνωρίσουν τον Θεάνθρωπο ως κέντρο της χριστιανικής Εκκλησίας και να εμβαθύνουν σε όψεις 
της διδασκαλίας του 

 
Β. Ως προς την κατανόηση της πολιτιστικής εμβέλειας του θρησκευτικού φαινομένου  
Οι μαθητές: 
• Να αναγνωρίζουν διαφορετικά θρησκευτικά μνημεία και θρησκευτικά σύμβολα στην Ελλάδα και σε 

άλλες χώρες 

  Να αντιλαμβάνονται το θρησκευτικό υπόβαθρο λαϊκών παραδόσεων και εθίμων  
• Να ανιχνεύουν την επιρροή ιερών κειμένων στη ζωή και στον πολιτισμό των λαών 

  Να προσεγγίσουν σε ένα πρώτο επίπεδο βασικά χαρακτηριστικά του τρόπου λατρείας στον  
Χριστιανισμό και τις άλλες θρησκείες (προσευχή, ιεροί τόποι και  προσκυνήματα, λατρεία, ηθική 
στάση)  

 Να αναγνωρίσουν αποτυπώσεις της θρησκευτικής πίστης σε μνημεία τέχνης 

 Να ανακαλύπτουν τις επιδράσεις της Αγίας Γραφής στη διαμόρφωση του ελληνικού και 
ευρωπαϊκού πολιτισμού 

 Να κατανοήσουν τα ιστορικά γεγονότα που αφορούν τη ζωή της Εκκλησίας 

 Να προσεγγίσουν τη χριστιανική πρόταση πάνω σε θεμελιώδεις διαστάσεις των ανθρωπίνων 
σχέσεων 

Γ. Ως προς την προσωπική ανάπτυξη και καλλιέργεια αξιών και στάσεων  
Οι μαθητές: 
• Να ακούν προσεκτικά, ρωτούν και απαντούν με ευαισθησία γύρω από τα θρησκευτικά ζητήματα 

και τις εμπειρίες –τις δικές τους και των άλλων  
• Να συσχετίζουν τις ιδέες και τις εμπειρίες τους με αυτές των συμμαθητών τους και να μπαίνουν 

στη θέση τους   
• Να αναπτύσσουν ενσυναίσθηση προς τα πρόσωπα των βιβλικών και άλλων θρησκευτικών 
αφηγήσεων και να αξιολογούν υπό το φως των όσων κατανόησαν τις δικές τους στάσεις και επιλογές    
•   Να διαμορφώσουν στάσεις σεβασμού της θρησκευτικής και πολιτιστικής ετερότητας 

 Να αναπτύσσουν ερευνητική διάθεση για το φαινόμενο της θρησκείας 

 Να εμπνέονται από τις βιβλικές απαντήσεις γύρω από θεμελιώδη ζητήματα κοινωνικής 
οργάνωσης και συμπεριφοράς 

 Να υιοθετούν θετική στάση απέναντι στην υπεύθυνη και ελεύθερη διαμόρφωση προσωπικών 
επιλογών 

 Να αντιλαμβάνονται τη σημασία της αποστολής και του αγώνα στη ζωή 

 Να αντιμετωπίζουν προβλήματα και εντάσεις με πνεύμα αλληλεγγύης και ενότητας 



 Να εμβαθύνουν σε διαχρονικές χριστιανικές αξίες 

 Να επισημάνουν ανθρωπιστικές και ηθικές αξίες 
  
Δ.  Ως προς την ανάπτυξη ηθικής συνείδησης (με άξονα το σχήμα «εγώ και οι άλλοι»)  
Οι μαθητές: 
 
•  Να αναγνωρίζουν τον τρόπο λατρείας των άλλων  
•  Να αναγνωρίζουν και να σέβονται τις ανάγκες των άλλων  
•  Να αναπτύσσουν σεβασμό στο διαφορετικό   
•  Να αντιλαμβάνονται τη θέση του άλλου  

 Να συναισθάνονται και προβληματίζονται γύρω από τις ηθικές αξίες της ζωής 

 Να αναγνωρίζουν τη σημασία της μετάνοιας και της αλλαγής 

 Να συναισθάνονται τη σημασία της διαφορετικότητας και της ποικιλίας 

 Να εμπνέονται από θετικά πρότυπα και αξίες 
 
Ε.  Ως προς την καλλιέργεια δημοκρατικής συνείδησης και πρακτικής 
Οι μαθητές: 
• Να συζητούν, να συνεργάζονται και να επικοινωνούν με όλους τους συμμαθητές τους ανεξάρτητα 
από τη θρησκευτική ή πολιτιστική προέλευσή τους (κοινωνικές δεξιότητες)  
• Να εντοπίζουν τις επιπτώσεις των θρησκευτικών πιστεύω στη ζωή της κοινότητας –της δικής τους 
και των άλλων  

 Να αποδέχονται και υπερασπίζονται το δικαίωμα στη διαφωνία και τη διαφορετικότητα 

 Να κατανοούν και να καλλιεργούν τη σημασία της οργάνωσης και ης συνεργασίας για την εύρυθμη 
λειτουργία των κοινωνικών υποσυνόλων στα οποία ανήκουν 

 Να συζητούν και επικοινωνούν με όλους τους συμμαθητές τους ανεξάρτητα από την θρησκευτική ή 
πολιτισμική τους ταυτότητα 

 Να αναγνωρίζουν τη σημασία της ανεξιθρησκείας και των ανθρώπινων δικαιωμάτων και να τα 
αξιολογούν με θεολογικά κριτήρια 

 Να επιχειρηματολογούν για τη σημασία των κοινών αποφάσεων και της συνδιαμόρφωσης 
 
ΣΤ. Ως προς τη συμμετοχή στη διδακτική διεργασία   
 Οι μαθητές: 
• να ερευνούν, να μελετούν και στοιχειωδώς να κρίνουν και αξιολογούν κείμενα, δεδομένα, 
πληροφορίες και γεγονότα  
• Να ζωντανεύουν πρόσωπα και αφηγήσεις παίζοντας ρόλους  
•να ζωγραφίζουν, κατασκευάζουν, τραγουδούν, χορεύουν εμπνευσμένοι από τα θέματα του 
μαθήματος  
• Να βρίσκουν πληροφορίες με τη βοήθεια των Νέων Τεχνολογιών τις οποίες χρησιμοποιούν στην 
εργασία τους  
• Να επεξεργάζονται διάφορες εκφράσεις καλλιτεχνικής δημιουργίας (εικαστικές τέχνες, λογοτεχνία, 
μουσική) που συνδέονται με τα θρησκευτικά θέματα  
• Να αξιολογούν την εργασία της τάξης και την προσωπική τους πρόοδο και συμμετοχή (μεταγνώση) 

 Να πραγματοποιούν μικροέρευνες στο περιβάλλον τους 

 Να μαθαίνουν χρησιμοποιώντας ερευνητικά κριτήρια 

 Να λειτουργούν μεταγνωστικά, αξιολογώντας την εργασία της τάξης και την προσωπική τους 
πρόοδο και συμμετοχή 

 Να εντοπίζουν πληροφορίες από διάφορες πηγές, τις αναλύουν και τις παρουσιάζουν 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
  

1.5 Προτεινόμενη Εκπαιδευτική Μέθοδος 
 
Διδακτική Μέθοδος :  
Το παρόν σενάριο βασίζεται στις αρχές των κοινωνικοπολιτισμικών θεωριών για τη μάθηση. 
Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμογή της διερευνητικής και ανακαλυπτικής μάθησης, μέσα 
από την ομαδοσυνεργατική, την επικοινωνιακή-βιωματική διδασκαλία και τη μεθοδολογία Project, 
με παράλληλη αξιοποίηση των σύγχρονων δυνατοτήτων των ΤΠΕ. Θα δοθεί έμφαση στην  
καλλιέργεια δημιουργικών δεξιοτήτων μέσω συνεργατικών, ερευνητικών, διαλογικών και 
συμμετοχικών δράσεων. Ο ρόλος του διδάσκοντα είναι υποστηρικτικός, καθώς δίνει ώθηση στους 
μαθητές να ερευνήσουν και να ανακαλύψουν τη νέα γνώση μέσα από συγκεκριμένες 
δραστηριότητες 
 
 
Τεχνικές: 
Ιδεοθύελλα 
Οριζόντιος διάλογος 
Διδασκαλία μέσω τέχνης 
Επίλυση προβλήματος 
Μελέτη περίπτωσης 
Ιστοεξερεύνηση μέσω διαδικτύου 
Μουσικές δραστηριότητες 
Τεχνική δράματος με αναστοχασμό (Ανάλυση-σύνταξη κειμένων) 
Δραματοποίηση 
TPS (σκέψου-συζήτησε, μοιράσου) 
Κάνοντας θεολογία με μαθητές 
 
  

2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ανά στάδιο 



 

 
2.1 Γενική Περιγραφή 
 
Στάδιο 1 
Στην αρχή θα επιδιωχθεί να γίνει η προετοιμασία των μαθητών και η διαμόρφωση ψυχολογικού 
κλίματος στην τάξη, ώστε να είναι δυνατή η ελεύθερη έκφραση των μαθητών και η διαλογική 
συζήτηση μαζί τους, καθώς και η ενεργός συμμετοχή τους στο μάθημα και τις ομάδες εργασίας. 
Θα διερευνηθούν οι προηγούμενες εμπειρίες και γνώσεις τους ώστε να διαμορφωθεί το πλαίσιο της 
παρουσίασης του νέου υλικού. Θα τεθούν οι στόχοι και θα ανακοινωθούν στους μαθητές. 
Θα επιδιωχθεί να αναγνωρίσουν και αξιολογήσουν τη σημασία και αξία των κανόνων και ορίων στο 
παιχνίδι, την τάξη, τη ζωή μας. (στόχος α). Δραστηριότητα 1. Φύλλα εργασίας 1 
 
Στάδιο 2 
Βιωματική προπαρασκευή 
θα  αποτιμήσουν με βιωματικό τρόπο τη σημασία των ορίων (στόχος α, γ). Δραστηριότητα 2. Φύλλο 
εργασίας  2 
 
Στάδιο 3 
Επεξεργασία-Ανάλυση-Σύγκριση 
Θα εκφράσουν σκέψεις, απόψεις και συναισθήματα για τη σημασία των κανόνων και των ορίων στις 
βιβλικές παραδόσεις και ταυτόχρονα θα κάνουν αναγωγή για τη σημασία τους στη ζωή και την 
κοινωνία. (στόχος β, γ, δ, ε). Δραστηριότητες 3, 4, 5.  Φύλλο εργασίας  3,4, 5, 6. 
 
Στάδιο 4 
Εφαρμογή-Έκφραση 
Δημιουργία κανόνων στη ζωή τους-καλλιτεχνική έκφραση 
Δραστηριότητες 6 . Φύλλο εργασίας 7 
 
Στάδιο 5 
Αξιολόγηση 

• αρχική  
• (διαμορφωτική αξιολόγηση) με σκοπό την αναδιαμόρφωσή τους 
•  (τελική αξιολόγηση) για να ακολουθήσει μια εποικοδομητική συζήτηση που θα οδηγήσει σε 

αναπροσαρμογές, επεκτάσεις   
Η αξιολόγηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με διάφορες ερωτήσεις, γραπτές ή προφορικές που 

αναφέρονται στο γνωστικό κυρίως μέρος της ύλης. Παράλληλα όμως μπορούν να αξιολογηθούν με 
παρατήρηση οι στάσεις, οι ικανότητες και οι δεξιότητες που απέκτησε ο μαθητής, η συμμετοχή, η 
έκφραση. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Περιγραφή δραστηριοτήτων: 
Δραστηριότητα 1 
Βήμα 1: .  Δίνουμε στους μαθητές την ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΗΕ. Τους ζητούμε να τη διαβάσουν προσεκτικά και στη συνέχεια συζητούμε 
μαζί τους  για τους κανόνες στην οικογένεια, στο σχολείο, στην τάξη, στο παιχνίδι, στην κοινωνία. 
Μιλούμε για τη σημασία και αξία των κανόνων. Μιλούμε για τα δίκαια, σταθερά και σαφή όρια. 
Μιλούμε για το τι πρέπει να κάνουμε ώστε να νιώθουμε δίκαιοι και ασφαλείς. Αναγνωρίζουμε τις 
συνέπειες των επιλογών μας. Μαθαίνουμε να σεβόμαστε τους άλλους και τον εαυτό μας 
Αφού εντοπίσουμε την κεντρική έννοια-ιδέα και το στόχο του μαθήματος προχωρούμε σε 
κατευθυνόμενο διάλογο με σκοπό να βοηθήσουμε τους μαθητές να ενεργοποιηθούν, να 
δραστηριοποιηθούν και να συμμετέχουν ενεργά και με κριτική σκέψη στη συζήτηση.  
Στόχος μας είναι να κατανοήσουν οι μαθητές τη σημασία των ορίων στη ζωή μας και να εκφράσουν 
συναισθήματα και σκέψεις για την ηθική τους αξία. 
Διδασκαλία μετωπική στη δραστηριότητα αυτή 
Φύλλα εργασιών 1 
 

Δραστηριότητα 2 
Βγάζουμε τους μαθητές στην αυλή και τους αφήνουμε να παίξουν ποδόσφαιρο, μπάσκετ και βόλεϋ. 
Βήμα 1: Παίζουν εφαρμόζοντας τους κανόνες των παιχνιδιών 
Βήμα 2: Παίζουν τα ίδια παιχνίδια χωρίς κανόνες 
Βήμα 3: Σχηματίζουμε διαδρομές με σχοινιά και τους προτρέπουμε να ακολουθούν τις 
συγκεκριμένες διαδρομές 
Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τους μαθητές να κατανοήσουν και να εφαρμόζουν τα όρια και τους 
κανόνες στη συνεργασία με τους άλλους ώστε να υπάρχει τάξη και νομιμότητα 
Στη συνέχεια μπαίνουμε στην τάξη και συζητούμε για τη σημασία των ορίων, σε τι οδηγεί η 
εφαρμογή τους, τι συμβαίνει όταν δεν υπάρχουν κανόνες. Πώς θα ήταν η ζωή στην οικογένεια, το 
σχολείο, την  κοινωνία χωρίς κανόνες και όρια. 
Διδασκαλία σε ομάδες 
Φύλλα εργασιών 2 

 
Δραστηριότητα 3 
Βήμα 1: Δίνουμε στους μαθητές τις δέκα εντολές σε βίντεο και κείμενο 
Βήμα 2: Δίνουμε στους μαθητές τη «Συμφωνία του Θεού με τον άνθρωπο: Διαθήκη του Θεού με τον 
Αβραάμ» σε κείμενο 
και συζητούμε μαζί τους για το ρόλο των κανόνων στις βιβλικές παραδόσεις. Συζητούμε για τις 
επιδράσεις αυτών των κανόνων στη λειτουργία της κοινωνίας της εποχής εκείνης. Τους βάζουμε τους 
προβληματισμούς γιατί δόθηκαν από το θεό και σε τι αποσκοπούσαν. 
Στόχος είναι να εξηγήσουν οι μαθητές τη σημασία των κανόνων στις βιβλικές παραδόσεις και πώς 
προεκτείνονται οι διηγήσεις αυτές στην εποχή μας 

 
Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία στη δραστηριότητα αυτή 
Φύλλο εργασιών 3,4 

 
Δραστηριότητα 4 
Βήμα 1: Δίνουμε στους μαθητές κείμενο σχετικά με τον Πύργο της Βαβέλ και την ασυμφωνία των 
ανθρώπων, όταν λειτουργούν χωρίς όρια και κανόνες Γεν. 11, 1-9 
Βήμα 2: Δίνουμε στους μαθητές τον «Χρυσό κανόνα» Ματθ. 7,12 και την «εντολή αγάπης προς τους 
εχθρούς» Λουκ. 6, 27-28 
Βήμα 3: Αναλύσουμε περιστατικά βίας που έγιναν με μαθητές της τάξης και προσπαθούμε να 
εντοπίσουμε τις αιτίες που τα προκάλεσα, καθώς και τις συνέπειες στις σχέσεις τους αλλά και σε 
ολόκληρη την τάξη. 
Συζητούμε με τους μαθητές τις συνέπειες της ασυμφωνίας μεταξύ των ανθρώπων, την έλλειψη 



κανόνων στη ζωή μας, καθώς και τις συνέπειες των πράξεών μας, όταν αυτές διακατέχονται από 
αγάπη απέναντι σε εχθρούς και φίλους 
 
Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία στη δραστηριότητα αυτή 
Φύλλο εργασιών 5 

  
Δραστηριότητα 5 
Δίνω στους μαθητές κανόνες που περιλαμβάνονται σε άλλες θρησκείες (Χαντίθ-μουσουλμάνοι, 
Ντάρμα-Ινδουιστές, Κανόνες κατά της βίας-Βουδιστές,  Αφοσίωση στο νόμο- Εβραίοι). Τους ζητώ να 
τις διαβάσουν προσεκτικά και να πουν κοινά σημεία και διαφορές με τους κανόνες που υπάρχουν 
στην ΚΔ και ΠΔ 
Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία στη δραστηριότητα αυτή 
Φύλλο εργασιών 6 

 
Δραστηριότητα 6 
 
Βήμα 1: Μεταγράφουν το Δεκάλογο σε ομάδες, μεταβάλλοντας το «δεν» σε θετική προτροπή και 
μεταφέροντας τις προτροπές αυτές στη σημερινή κοινωνική τους πραγματικότητα. 
Βήμα 2: Οργανώνουν και δημιουργούν κανόνες της τάξης και βάζουν και συνέπειες μη τήρησής τους 
Βήμα 3: Γράφουν τους κανόνες σε ένα μεγάλο χαρτόνι και το ζωγραφίζουν 
Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία στη δραστηριότητα αυτή 
Φύλλο εργασιών 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Το περίγραμμα της Διδασκαλίας 

α/α 
Στάδια 

διδασκαλίας 
Χρόνος 

Εκπαιδευτική  Τεχνική 
(πολύ σύντομη περιγραφή) 

Προσδοκώμενα Μαθησιακά 
Αποτελέσματα που 

υπηρετούνται 

1 

Προετοιμασία 
Προηγούμενες 
εμπειρίες 
Στόχοι 

90 
λεπτά 

Ιδεοθύελλα 
Οριζόντιος διάλογος 
Κατευθυνόμενος διάλογος 
Μετωπική διδασκαλία 
Δραστηριότητα 1 

Αναγνώριση και 
αξιολόγηση  της σημασίας 
και αξίας των κανόνων και 
ορίων στο παιχνίδι, την 
τάξη, τη ζωή μας 

2 
Βιωματική 
προπαρασκευή 

90 
λεπτά 

Διερεύνηση-Ανακάλυψη 
TPS 
Κάνοντας θεολογία με μαθητές 
Βιωματική μάθηση 
Ομάδες ανά και ανά τέσσερις 
μαθητές 
Δραστηριότητα 2 

Αποτίμηση με βιωματικό 
τρόπο της σημασίας των 
ορίων 

3 
Επεξεργασία 
Ανάλυση 
Σύγκριση 

 90 
λεπτά 

Ομαδοσυνεργατική 
Διερεύνηση-ανακάλυψη 
Τέχνη δράματος με αναστοχασμό 
Δραστηριότητες 3, 4, 5 

Έκφραση σκέψεων, 
απόψεων και 
συναισθημάτων για τη 
σημασία των κανόνων και 
των ορίων στις βιβλικές 



παραδόσεις και 
ταυτόχρονα αναγωγή για 
τη σημασία τους στη ζωή 
και την κοινωνία  

4 
Εφαρμογή-
Έκφραση 

80 
λεπτά 

Ομαδοσυνεργατική 
Διδασκαλία μέσω τέχνης 
Δραματοποίηση 
Δραστηριότητα 6 

Δημιουργία κανόνων στη 
ζωή τους - καλλιτεχνική 
έκφραση  

5 Αξιολόγηση 
 10 
λεπτά 

Ερωτήσεις, γραπτές ή προφορικές 
στάσεις, ικανότητες και  δεξιότητες 
τρόπος επικοινωνίας-συμμετοχή 

Γνώση των βασικών 
εννοιών και λεξιλογίου της 
ενότητα, ανάπτυξη 
κριτικής σκέψης,  
δυνατότητα έκφρασης 
τρόποι αναζήτησης 
πληροφοριών 
ψυχοκινητική  
δραστηριότητα, 
παρατηρητικότητα,  
συγκέντρωση προσοχής 
εκμάθηση θρησκευτικής 
γλώσσας 

 
 
 
 
Βιβλιογραφικές πηγές σχεδίου: 
 
Λογισμικό: Ετερόδοξοι και αλλόθρησκοι 
https://www.youtube.com/watch?v=-WT6BDin9jg 
Οικουμενική Διακήρυξη για τα ανθρώπινα δικαιώματα 
Λουκ. 6, 27-28 
Ματθ. 7,12 
Γεν. 11, 1-9 
Γεν. 11:10-19:38 
Γεν. 17 
Εξ. 20 

Νέο Σχολείο-Πρόγραμμα Σπουδών στα Θρησκευτικά Δημοτικού Γυμνασίου-Αναθεωρημένη έκδοση 
2014 
Νέο Σχολείο-Οδηγός Εκπαιδευτικού-Θρησκευτικά Δημοτικού Γυμνασίου-Αθήνα 2011 
Κουκουνάρας-Λιάγκης Μάριος (2011). Εκπαιδευτικοί εν δράσει. Αθήνα: Γρηγόρης 
Κόπτσης Αλέξανδρος (2006). Η διαθεματική διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών στο 
ελληνικό σχολείο. Θεσσαλονίκη:Βάνιας 
Κόπτσης Αλέξανδρος (2008). Οι θρησκευτικές έννοιες και η βιωματική τους διδασκαλία. 
Θεσσαλονίκη: Βάνιας 

2.2 Υλικοτεχνική Υποδομή (αν είναι απαραίτητη στο σχέδιο) 

 Στην τάξη να υπάρχει υπολογιστής συνδεδεμένος με το διαδίκτυο 

  Να υπάρχει επίσης προβολέας για να εικονίζονται στον πίνακα συγκεκριμένα βίντεο και 
εικόνες. 

 Να υπάρχει έτοιμο εποπτικό υλικό, εικόνες, βιβλία και κείμενα για να τα επεξεργαστούν οι 
μαθητές 

https://www.youtube.com/watch?v=-WT6BDin9jg


 

 
 

1ο  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Αφού διαβάσετε προσεκτικά την  ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ 
ΟΗΕ (1948) 
Συζητήστε στην ομάδα σας για τη σημασία και αξία των κανόνων και ορίων. 
Συζητήστε για τους κανόνες στην οικογένεια, στο σχολείο, στην τάξη, στο παιχνίδι, στην κοινωνία. 
Μιλήστε για τη σημασία και αξία των κανόνων. Μιλήστε για τα δίκαια, σταθερά και σαφή όρια. 
Συζητήστε για το τι πρέπει να κάνουμε ώστε να νιώθουμε δίκαιοι και ασφαλείς. Αναγνωρίστε τις 
συνέπειες των επιλογών σας και συζητήστε για το πώς η εφαρμογή κανόνων δείχνει τον σεβασμό 
στους άλλους και στον εαυτό σας 
 

 
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΗΕ (1948) 

 

ΑΡΘΡΟ 1 'Ολοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα 

ΑΡΘΡΟ 2 Κάθε άνθρωπος δικαιούται να επικαλείται όλα τα δικαιώματα και όλες τις ελευθερίες 

που προκηρύσσει η παρούσα Διακήρυξη, χωρίς καμία απολύτως διάκριση, ειδικότερα ως προς τη 

φυλή, το χρώμα, το φύλο, τη γλώσσα, τις θρησκείες, τις πολιτικές ή οποιεσδήποτε άλλες 

πεποιθήσεις, την εθνική ή κοινωνική καταγωγή, την περιουσία, τη γέννηση ή οποιαδήποτε άλλη 

κατάσταση. 

ΑΡΘΡΟ 3 Κάθε άτομο έχει δικαίωμα στη ζωή, την ελευθερία και την προσωπική του ασφάλεια.  

ΑΡΘΡΟ 4 Κανείς δεν επιτρέπεται να ζει υπό καθεστώς δουλείας, ολικής ή μερικής. Η δουλεία και 

το δουλεμπόριο υπό οποιαδήποτε μορφή απαγορεύονται. 

ΑΡΘΡΟ 7 'Ολοι είναι ίσοι απέναντι στον νόμο και έχουν δικαίωμα σε ίση προστασία του νόμου, 

χωρίς καμία απολύτως διάκριση. 

ΑΡΘΡΟ 9 Κανείς δεν μπορεί να συλλαμβάνεται, να κρατείται ή να εξορίζεται αυθαίρετα 

ΑΡΘΡΟ 16 1. Από τη στιγμή που θα φθάσουν σε ηλικία γάμου, ο άνδρας και η γυναίκα, χωρίς 

κανένα περιορισμό εξαιτίας της φυλής, της εθνικότητας ή της θρησκείας, έχουν το δικαίωμα να 

παντρεύονται και να ιδρύουν οικογένεια. Και οι δύο έχουν ίσα δικαιώματα ως προς τον γάμο, 

κατά τη διάρκεια του γάμου και κατά τη διάλυσή του. 

ΑΡΘΡΟ 18 Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα της ελευθερίας της σκέψης, της συνείδησης και της 

θρησκείας. Στο δικαίωμα αυτό περιλαμβάνεται η ελευθερία για την αλλαγή της θρησκείας ή 

πεποιθήσεων, όπως και η ελευθερία να εκδηλώνει κανείς τη θρησκεία του ή τις θρησκευτικές του 

πεποιθήσεις, μόνος ή μαζί με άλλους, δημόσια ή ιδιωτικά, με τη διδασκαλία, την άσκηση, τη 

λατρεία και με την τέλεση θρησκευτικών τελετών. 

ΑΡΘΡΟ 19 Καθένας έχει το δικαίωμα της ελευθερίας της γνώμης και της έκφρασης 

ΑΡΘΡΟ 22 Κάθε άτομο, ως μέλος του κοινωνικού συνόλου, έχει δικαίωμα κοινωνικής προστασίας 

ΑΡΘΡΟ 23 1. Καθένας έχει το δικαίωμα να εργάζεται και να επιλέγει ελεύθερα το επάγγελμά του, 

να έχει δίκαιες και ικανοποιητικές συνθήκες δουλειάς και να προστατεύεται από την ανεργία. 

ΑΡΘΡΟ 24 Καθένας έχει το δικαίωμα στην ανάπαυση, σε ελεύθερο χρόνο, και ιδιαίτερα, σε λογικό 

περιορισμό του χρόνου εργασίας και σε περιοδικές άδειες με πλήρεις αποδοχές. 

 

Το δικαίωμα στην εκπαίδευση 

 

Καθένας έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Η εκπαίδευση πρέπει να παρέχεται δωρεάν, 

τουλάχιστον στη στοιχειώδη και βασική βαθμίδα της. Η στοιχειώδης εκπαίδευση είναι 

υποχρεωτική. Η τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση πρέπει να εξασφαλίζεται για όλους. 

  



 

 

 2ο  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

1. Βγαίνουμε στην αυλή και ζητούμε από τους μαθητές να χωριστούν σε ομάδες και να παίξουν 
η μία ποδόσφαιρο, η άλλη μπάσκετ και η Τρίτη βόλεϋ 

 
2. Σε πρώτη φάση να παίξουν τηρώντας αυστηρά όλους τους κανόνες των παιχνιδιών 

Πόσα άτομα έχει κάθε ομάδα-χωρισμός ομάδων 
Ποια θέση παίρνουν 
Ποιος ξεκινά 
Πότε έχουμε φάουλ και ποινές 
Ποιες συνέπειες και τιμωρίες υπάρχουν 
Παρακολουθούμε και ελέγχουμε τους κανόνες, ορίζοντας παράλληλα διαιτητές 
 

3. Σε  δεύτερη φάση και αφού διαπιστώσουμε την εφαρμογή των κανόνων τους ζητούμε 
Να παίξουν το ίδιο παιχνίδι οι ομάδες  χωρίς να τηρούν κανένα κανόνα 
 

4. Σχηματίζουμε διαδρομές με σχοινιά και τους προτρέπουμε να ακολουθούν τις συγκεκριμένες 
διαδρομές ώστε να φτάσουν σε έναν συγκεκριμένο προορισμό. Στη συνέχεια βγάζουμε τα 
σχοινιά και αφήνουμε τους μαθητές να φτάσουν σε έναν άλλο προορισμό χωρίς όμως 
οριοθέτηση των διαδρομών. 
 

Στη συνέχεια μπαίνουμε στην τάξη και συζητούμε 
Πώς λειτούργησαν οι μαθητές με όρια 
Πώς λειτούργησαν χωρίς όρια 
Τι συνέπειες υπήρχαν όταν τηρήθηκαν τα όρια και οι κανόνες και πώς διεξήχθη το παιχνίδι 
Τι συνέπειες υπήρχαν όταν δεν τηρήθηκαν τα όρια και οι κανόνες και πώς διεξήχθη το 
παιχνίδι 
Κάνουμε αναγωγή στην τάξη, το σχολείο, την οικογένεια, την κοινωνία και συζητούμε πώς 
θα ήταν η ζωή μας χωρίς όρια και κανόνες 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

 

Οι Δέκα Εντολές 
 

Πολλές εβδομάδες μετά την έξοδο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο, έφτασαν στο όρος Σινά και 

κατασκήνωσαν στους πρόποδες του βουνού.  

Μέρες αργότερα, άρχισαν βροντές και αστραπές. Ένα πυκνό σύννεφο ήρθε και κάθισε πάνω στο 

βουνό. Ένας δυνατός ήχος ακουγόταν, ενώ καπνός και φωτιά ανέβαιναν από το σύννεφο. Όλοι 

φοβήθηκαν πολύ. 

Ο Μωυσής είπε στον λαό: «Θα ανεβώ στο βουνό. Ο Θεός θέλει εκεί να μου μιλήσει. Περιμένετε εδώ 

ώσπου να γυρίσω». Ο Μωυσής ξεκίνησε. Μπήκε στο σύννεφο και ανέβηκε στην κορυφή. Εκεί 

έμεινε σαράντα μερόνυχτα. 

Πάνω στο βουνό, ο Θεός μίλησε με τον Μωυσή και του έδωσε τις δέκα εντολές. 

  

1. «Εγώ είναι ο Κύριος, ο Θεός σου, που σε έβγαλα από την Αίγυπτο. Δεν θα υπάρχουν για σένα άλλοι 

θεοί εκτός από μένα. 

2. Δεν θα κατασκευάσεις για σένα είδωλα άλλων θεών. Δεν θα τα προσκυνάς ούτε θα τα λατρεύεις. 

3. Δεν θα προφέρεις για κανένα λόγο το όνομα του Κυρίου, του Θεού σου.  

4. Να τηρείς την αργία κάθε έβδομη μέρα της εβδομάδας. Είναι μια άγια μέρα που ανήκει στον Θεό.  

5. Να τιμάς τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. 

6. Δεν θα φονεύσεις. 

8. Δεν θα κλέψεις. 

9. Δεν θα καταθέσεις ψεύτικη μαρτυρία ενάντια στον συνάνθρωπό σου. 

10. Δεν θα επιθυμήσεις τίποτε από αυτά που ανήκουν στον συνάνθρωπό σου: το σπίτι του, τη γυναίκα 

του, τον δούλο του, τα ζώα του ή ο,τιδήποτε ανήκει σ’ αυτόν.   

Εξ 20 

 
 

 

 
Δείτε το βίντεο για τις δέκα εντολές (https://www.youtube.com/watch?v=-WT6BDin9jg) 
Διαβάστε το παραπάνω κείμενο  
και συζητήστε με την ομάδα  σας για το περιεχόμενο και τη σημασία των δέκα εντολών 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-WT6BDin9jg


 

4ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
 

Συμφωνία του Θεού με τον άνθρωπο: Διαθήκη του Θεού με τον Αβραάμ  
 

Όταν ο Αβραάμ ήταν πια στην Χαναάν, του φανερώθηκε ο Θεός και του είπε: «Εγώ είμαι ο Θεός. 

Να ζεις σύμφωνα με τον θέλημά μου και να είσαι τέλειος. Θα συνάψω μαζί σου διαθήκη, και θα σου 

δώσω πολλούς απογόνους». Ο Αβραάμ έπεσε με το πρόσωπό του στη γη και ο Θεός του είπε: «Θα 

αποκτήσεις πολλούς απογόνους και θα γίνεις γενάρχης λαών και βασιλιάδες θα προέλθουν από 

σένα. Τη διαθήκη μου τη συνάπτω μαζί σου, αλλά θα ισχύει και για όλες τις γενιές των απογόνων 

σου. Διαθήκη αιώνια, ώστε να είμαι Θεός δικός σου και των απογόνων σου. Σε σένα και τους 

απογόνους σου θα δώσω όλη τη χώρα της Χαναάν και θα είμαι Θεός τους».  

Ο Αβραάμ πίστεψε βαθιά στην ψυχή του ό,τι του είπε ο Θεός. 
Γεν 17  

 
Ο Θεός Κάνει Διαθήκη με τον Αβραάμ 

Ο Αβραάμ υπακούει στον Θεό με πίστη, και ο Ιεχωβά υπόσχεται να τον ευλογήσει και να πληθύνει 
τους απογόνους του 
ΕΙΧΑΝ περάσει περίπου 350 χρόνια από τον Κατακλυσμό των ημερών του Νώε. Ο πατριάρχης 
Αβραάμ ζούσε στην ακμάζουσα πόλη Ουρ, στην περιοχή του σημερινού Ιράκ. Ο Αβραάμ ήταν 
άνθρωπος εξαιρετικής πίστης. Τώρα, όμως, η πίστη του δοκιμάστηκε. 
Ο Ιεχωβά είπε στον Αβραάμ να φύγει από τη χώρα στην οποία γεννήθηκε και να μετοικήσει σε ξένη 
γη, η οποία αποδείχτηκε ότι ήταν η Χαναάν. Ο Αβραάμ υπάκουσε χωρίς δισταγμό. Πήρε μαζί του το 
σπιτικό του, ανάμεσα σε άλλους τη σύζυγό του τη Σάρρα και τον ανιψιό του τον Λωτ, και έπειτα από 
το μακρύ ταξίδι άρχισε να κατοικεί σε σκηνές στη Χαναάν. Σε μια διαθήκη που σύναψε με τον 
Αβραάμ, ο Ιεχωβά τού υποσχέθηκε ότι θα τον έκανε μεγάλο έθνος, ότι όλες οι οικογένειες της γης θα 
ευλογούνταν μέσω αυτού και ότι οι απόγονοί του θα έπαιρναν στην κατοχή τους τη γη Χαναάν. 
Ο Αβραάμ και ο Λωτ ευημέρησαν, με αποτέλεσμα να αποκτήσουν τεράστια ποίμνια προβάτων και 
κοπάδια βοοειδών. Ενεργώντας με ανιδιοτέλεια, ο Αβραάμ άφησε τον Λωτ να επιλέξει όποια περιοχή 
επιθυμούσε. Ο Λωτ διάλεξε την εύφορη περιφέρεια του Ιορδάνη Ποταμού και εγκαταστάθηκε κοντά 
στην πόλη των Σοδόμων. Οι άντρες των Σοδόμων, όμως, ήταν ανήθικοι—αμάρταναν χονδροειδώς 
εναντίον του Ιεχωβά. 
Αργότερα, ο Ιεχωβά Θεός διαβεβαίωσε τον Αβραάμ ότι οι απόγονοί του θα γίνονταν τόσο 
πολυάριθμοι όσο τα άστρα του ουρανού. Ο Αβραάμ έθεσε πίστη σε αυτή την υπόσχεση. Ωστόσο, η 
αγαπημένη σύζυγος του Αβραάμ, η Σάρρα, παρέμενε άτεκνη. Τότε, ενώ ο Αβραάμ ήταν 99 χρονών 
και η Σάρρα πλησίαζε τα 90, ο Θεός είπε στον Αβραάμ ότι εκείνος και η Σάρρα θα αποκτούσαν γιο. 
Πράγματι, όπως το είπε ο Θεός, η Σάρρα γέννησε τον Ισαάκ. Ο Αβραάμ απέκτησε και άλλα παιδιά, 
αλλά ο Ελευθερωτής για τον οποίο δόθηκε η υπόσχεση στην Εδέμ θα ερχόταν μέσω του Ισαάκ. 
Στο μεταξύ, ο Λωτ και η οικογένειά του ζούσαν στα Σόδομα, αλλά ο δίκαιος Λωτ δεν έγινε σαν τους 
ανήθικους κατοίκους εκείνης της πόλης. Όταν ο Ιεχωβά αποφάσισε να εκτελέσει κρίση εναντίον των 
Σοδόμων, έστειλε νωρίτερα αγγέλους να προειδοποιήσουν τον Λωτ για την επικείμενη καταστροφή. 
Οι άγγελοι παρότρυναν επιτακτικά τον Λωτ και την οικογένειά του να φύγουν από τα Σόδομα και να 
μην κοιτάξουν πίσω. Τότε ο Θεός έκανε να βρέξει φωτιά και θειάφι πάνω στα Σόδομα και στη 
γειτονική πονηρή πόλη των Γομόρρων, καταστρέφοντας όλους τους κατοίκους τους. Ο Λωτ και οι δύο 
κόρες του διέφυγαν. Αλλά η σύζυγος του Λωτ κοίταξε πίσω, ίσως νιώθοντας λαχτάρα για τα 
πράγματα που είχε εγκαταλείψει. Αυτή την ανυπακοή την πλήρωσε με τη ζωή της. 
Γένεση 11:10–19:38. 

 

https://www.jw.org/el/%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CF%8C%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%B1%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE-online/bi12/%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%B1/%CE%93%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%83%CE%B7/11/#v1011010-v1011032


ΘΕΟΣ ΔΙΑΘΗΚΩΝ 

Στους Βιβλικούς χρόνους, η διαθήκη αποτελούσε συμβόλαιο ή επίσημη συμφωνία. Με μια σειρά από 
διαθήκες, οι οποίες ισοδυναμούσαν με ιερές υποσχέσεις, ο Ιεχωβά αποκάλυψε σταδιακά πώς θα 
εκπληρωνόταν ο σκοπός του σχετικά με τον Ελευθερωτή για τον οποίο δόθηκε η υπόσχεση στην 
Εδέμ. Η διαθήκη που συνάφθηκε με τον Αβραάμ έδειχνε ότι ο Υποσχεμένος θα ερχόταν μέσω της 
γενεαλογικής γραμμής του Αβραάμ. Μεταγενέστερες διαθήκες αποσαφήνισαν περαιτέρω την 
ταυτότητα του Υποσχεμένου. 

Γιατί μετοίκησε ο Αβραάμ στη Χαναάν; 

Ποια διαθήκη έκανε ο Ιεχωβά με τον Αβραάμ; 

Γιατί κατέστρεψε ο Ιεχωβά τα Σόδομα και τα Γόμορρα; 

Τι συμπέρασμα βγάζετε από την παραπάνω διήγηση; 

Ποιος ο ρόλος των κανόνων και εντολών στη διήγηση; 
 

 
 

Αφού διαβάσετε τα παραπάνω κείμενα στα φύλλα 3 και 4 συζητήστε με τους συμμαθητές 
σας: 

 
Ποιος είναι ρόλο των κανόνων στις βιβλικές παραδόσεις 
Ποιες οι επιδράσεις αυτών των κανόνων στη λειτουργία της κοινωνίας της εποχής εκείνης 
Γιατί δόθηκαν από το θεό οι εντολές, σε ποιους και σε τι αποσκοπούσαν. 
Πώς προεκτείνονται οι διηγήσεις αυτές στην εποχή μας 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

5ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Ο Πύργος της Βαβέλ: Ζωή χωρίς όρια 
 

Οι απόγονοι του Νώε πολλαπλασιάσθηκαν γρήγορα και ζούσαν με αγάπη και ειρήνη. Πλήθαιναν 

όμως τόσο, που δεν χωρούσαν πια γύρω στο βουνό Αραράτ, όπου έμεναν ύστερα από τον 

Κατακλυσμό. Αποφάσισαν τότε να μετακινηθούν προς άλλα μέρη.  Πριν χωρίσουν, σχεδίασαν να 

δημιουργήσουν κάτι ξεχωριστό και μοναδικό, που θα θύμιζε στις επόμενες γενιές το πέρασμά 

τους. Να χτίσουν μια μεγάλη πολιτεία με πολλά και ωραία σπίτια και στη μέση αυτής της 

πολιτείας έναν πύργο πολύ ψηλό, τόσο ψηλό που η κορυφή του να φτάνει στον ουρανό. Μ’ αυτόν 

τον τρόπο θα γίνονταν ξακουστοί και στους σύγχρονους λαούς και στους απογόνους τους και όλοι 

θα θαύμαζαν το εντυπωσιακό έργο τους. 

Ο Θεός είδε τα έργα τους και αποφάσισε, πριν οι απόγονοι του Νώε να τελειώσουν τον πύργο τους 

να αρχίσουν να μιλούν διάφορες γλώσσες. Έτσι, όσοι εργάζονταν στον πανύψηλο πύργο δεν 

μπορούσαν πια να συνεννοηθούν. Το έργο δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Οι άνθρωποι απογοητευμένοι 

διασκορπίσθηκαν προς πολλές κατευθύνσεις σ’ όλη τη γη και δημιούργησαν ξεχωριστά έθνη και 

λαούς. 

Ο πύργος που προσπαθούσαν να υψώσουν ως τον ουρανό ονομάστηκε Πύργος της Βαβέλ, δηλαδή 

της συγχύσεως. 
Γεν 11, 1-9 

 

 
 

Ο χρυσός κανόνας  
 

«Όλα όσα θέλετε να σας κάνουν οι άλλοι άνθρωποι, αυτά να τους κάνετε και εσείς. Σε αυτό 

συνοψίζονται ο νόμος και οι προφήτες». 
Ματθ. 7,12 

Η εντολή της αγάπης προς τους εχθρούς  
 

«Σε εσάς όμως που με ακούτε λέω: Αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευεργετείτε όσους σας μισούν, δίνετε 

ευχές σε όσους σας δίνουνε κατάρες, προσεύχεστε για αυτούς που σας κακομεταχειρίζονται. Σε 

όποιον σε χαστουκίζει στο ένα μάγουλο, γύριζε και το άλλο. Και αν κάποιος σου πάρει το πανωφόρι, 

μην τον εμποδίσεις να πάρει και το πουκάμισο». 
Λουκ. 6, 27-28 

 
 
Διαβάστε τα παραπάνω κείμενα 
Συζητήστε για ένα περιστατικό βίας που σημειώθηκε μεταξύ σας και μετά πείτε πού οδηγεί η 
ασυμφωνία μεταξύ σας. 
Ποιους κανόνες πρέπει να ακολουθούμε στις σχέσεις μας για να είμαστε αγαπημένοι μεταξύ μας; 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Κανόνες σε άλλες θρησκείες 
 

1.  Χαντίθ των μουσουλμάνων  
 

Οι μουσουλμάνοι οφείλουν πλήρη και τυφλή υποταγή σε όσα ορίζει το Κοράνιο. 

Το Κοράνιο, όμως, δεν ήταν δυνατόν να προβλέψει όλες τις περιπτώσεις και να δώσει λύσεις στα 

προβλήματα της ισλαμικής κοινότητας που συνεχώς μεγάλωνε. Γι’ αυτό, για όσα θέματα δεν 

υπάρχει σαφής και ξεκάθαρη τοποθέτηση στο ιερό βιβλίο, η απάντηση σε απορίες και η λύση σε 

προβλήματα που προκύπτουν δίδεται σύμφωνα με τη Χαντίθ, δηλαδή την Παράδοση.  

Η λέξη χαντίθ σημαίνει στην κυριολεξία διήγηση, παράδοση. Χρησιμοποιείται όμως για να δηλώσει 

την πράξη και τη σοφία του Μωάμεθ, όπως την καθόρισαν διάφορα περιστατικά, γεγονότα ή 

αποφθέγματα που μεταδίδονταν από στόμα σε στόμα από αυτόπτες μάρτυρες. Παρακάτω, ο 

πρώτος κανόνας είναι χαντίθ (δηλαδή απόφθεγμα από την Παράδοση) και οι άλλοι δύο από το 

Κοράνι. 

 «Δεν αρκεί η κατηγορία ενός για να καταδικάσεις κάποιον. Χρειάζεται η μαρτυρία 

τουλάχιστον δύο».  

 «Όταν εκδίδεις απόφαση πρέπει να την εκδίδεις με δικαιοσύνη, ακόμα κι αν είναι κατά 

συγγενούς σου» (για τους δικαστές).  

 «Να είστε δίκαιοι στο μέτρημα και στο ζύγι». 

Το σύνολο των νόμων, των κανόνων και των λατρευτικών καθηκόντων που βασίζονται στο 

θέλημα του Αλλάχ, όπως αυτοί διατυπώθηκαν στο Κοράνιο και όπως διαμορφώθηκαν στου 

επόμενους τρεις ισλαμικούς αιώνες (Χαντίθ) ονομάζεται Σαρία. Στο Ισλάμ όλες οι πλευρές της 

ανθρώπινης ζωής διέπονται από διατάξεις που τις ορίζει η ισλαμική θρησκεία.  

 

2.  Ινδοϊστές / ο νόμος του Ντάρμα 
 

Ο Ινδοϊσμός πήρε το όνομά του από την Ινδία, όπου υπάρχει από πολλούς αιώνες. Δεν πρόκειται 

για μια συγκεκριμένη θρησκεία αλλά για ένα σύνολο διδασκαλιών και θρησκευτικών 

παραδόσεων, που συνυπάρχουν χωρίς να συγκρούονται μεταξύ τους. Με τις διδασκαλίες αυτές 

κανονίζεται ο τρόπος οργάνωσης της κοινωνίας, η προσωπική συμπεριφορά και πράξη του 

καθενός και προτείνεται ο λογικός τρόπος ζωής ως ο κατάλληλος για τη λύτρωση από την απάτη, 

το ψέμα (όπως πιστεύουν), του κόσμου.  

Η Ινδοϊστική παράδοση έχει καθορίσει με προσοχή τα ατομικά και κοινωνικά καθήκοντα των 

ανθρώπων κάθε επαγγέλματος, τάξης ή κοινωνικής ομάδας και έχει υπογραμμίσει την ανάγκη 

περιορισμού του εγωισμού, το χρέος για συνεχή πνευματική βελτίωση και την αναζήτηση της 

αλήθειας. 

Βασική διδασκαλία των Ινδοϊστών είναι το Ντάρμα που επιβάλλει την τάξη στο σύμπαν και 

κανονίζει την τάξη στην κοινωνία. Ό, τι πρέπει ο Ινδοϊστής να πράττει, ο τρόπος με τον οποίο 

οφείλει να ζει, ορίζεται-κανονίζεται- από τον νόμο του Ντάρμα. Ο νόμος αυτός έχει και 

θρησκευτική αλλά και ηθική σημασία. Χωρίς τον νόμο αυτό και τις υπόλοιπες διδασκαλίες δεν 

μπορεί να υπάρξει ο Ινδοϊσμός.  

 «Ό, τι κακό κάνεις, θα σου επιστραφεί». Είναι μία από τις διδασκαλίες του Ινδουισμού που 

με ιδιαίτερο τρόπο καθορίζει έναν τρόπο συμπεριφοράς.  

 

3.  Βουδιστές / ο κανόνας της μη βίας 
 

Ο Βουδισμός είναι ένα μεγάλο σύνολο από θρησκευτικές πεποιθήσεις, φιλοσοφικές αρχές, έθιμα, 



και ηθικούς κανόνες που αποδίδονται στον Βούδα. Ο σκοπός της ύπαρξης τους είναι πρακτικός. 

Δε στοχεύουν στο να βοηθήσουν τον βουδιστή να επικοινωνήσει με κάποιο θεό. Ο θεός δεν τον 

ενδιαφέρει. Οι κανόνες στον Βουδισμό υπάρχουν για να βοηθήσουν τους ανθρώπους να πετύχουν 

τη λύτρωση, δηλ. να απελευθερωθούν από τον σωματικό πόνο και την ψυχική οδύνη της ζωής. Η δε 

λύτρωση αυτή δεν απόλυτα θρησκευτικό χαρακτήρα. 

 Βασικός και θεμελιώδης για τον σκοπό αυτό είναι ο κανόνας της Συμπόνιας και Μη-βίας 

(Αχίμσα): Να μη πληγώνεις, να μη βλάπτεις, να μη σκοτώνεις και να μη καταστρέφεις 

κανέναν, ούτε με τις σκέψεις ούτε με τα λόγια ούτε με τις πράξεις, άνθρωπο, ζώο ή φυτό, 

(δηλ. όλη τη φύση). Ούτε να πληγώνεις τα συναισθήματα των συνανθρώπων σου. 

 Οι άνθρωποι για να λυτρωθούν πρέπει ακόμη: α) να μην παίρνουν ό, τι δεν τους 

προσφέρεται, β) να απέχουν από κάθε μορφή ανηθικότητας, γ) να μην ψεύδονται, δ) να 

μην πίνουν οινοπνευματώδη ποτά οποιασδήποτε μορφής. 

 

4.  Εβραίοι / αφοσίωση στον νόμο 
 

Ο νόμος και η θρησκεία στον Ιουδαϊσμό έχουν πολύ στενή σχέση. Ο Ιουδαϊσμός είναι η κατεξοχήν 

θρησκεία του Νόμου. Ο Μωυσής έλαβε στο όρος Σινά από τον ίδιο τον Θεό τον Νόμο και καθόρισε 

με λεπτομέρεια τη νομοθεσία που καθορίζει τον τρόπο ζωής των Εβραίων. Η τήρηση του Νόμου 

για τους Εβραίους αποτελεί μια θρησκευτική πράξη. Κάθε πιστός Εβραίος οφείλει να τηρεί με 

ακρίβεια τις εντολές του Νόμου και να υπακούει με τρόπο απόλυτο σ’ αυτές. Έτσι, ρυθμίζεται η 

κοινωνική, οικογενειακή και προσωπική ζωή των πιστών ξεκάθαρα. Π.χ.:   

«Ξένον δεν πρέπει να τον καταπιέζετε ούτε να τον εκμεταλλεύεστε, γιατί κι εσείς ήσασταν 

κάποτε ξένοι στην Αίγυπτο. Χήρα και ορφανό δεν θα τους καταπιέζεται». 

«Όταν δανείζεις χρήματα σ’ έναν φτωχό συμπολίτη σου, μην του φέρεσαι όπως οι άλλοι 

δανειστές- μη του ζητάς τόκο». 

«Μη κρατάς κακία στην καρδιά σου για τον άλλον. Εξηγήσου μαζί του ανοιχτά, για να μη σε 

βαραίνει καμιά αμαρτία εξαιτίας του. Μην είσαι εκδικητικός και μνησίκακος απέναντι στους 

άλλους, αλλά ν’ αγαπάς τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου». 

 

 

 
Διαβάστε τα παραπάνω κείμενα και βρείτε τις ομοιότητες και διαφορές με τα κείμενα της 
ΚΔ και της ΠΔ. Γράψτε τις διαφορές σε κίτρινο χαρτί και τις ομοιότητες σε μπλε 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
 
Μεταγράψτε το Δεκάλογο δουλεύοντας σε ομάδες. Μετατρέψτε τα  «δεν» σε θετικές προτροπές. 
Στη συνέχεια πείτε συγκεκριμένους τρόπου που μπορείτε τις προτροπές αυτές να τις μεταφέρετε στη 
ζωή σας. 
Οργανώστε και δημιουργήστε κανόνες της τάξης και γράψτε και τις συνέπειες που θα έχει όποιος δεν 
τους τηρήσει  
 

1) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Τι μαθαίνουν οι μαθητές και πώς αξιολογείται  
     Η αξιολόγηση πραγματοποιείται τόσο κατά την εφαρμογή της Διδακτικής Πρακτικής όσο και μετά 
την πραγματοποίησή της. Ο εκπαιδευτικός και οι μαθητές  μπορούν να πραγματοποιήσουν την 
αξιολόγησή του διδακτικού έργου αλλά και του μαθητή, μέσα από μια αναστοχαστική διεργασία. 
Αυτή μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί: 
       

• Κατά την έναρξη της διδασκαλίας (αρχική) 
• κατά τη διάρκεια εφαρμογής των δραστηριοτήτων (διαμορφωτική αξιολόγηση) με σκοπό την 

αναδιαμόρφωσή τους, 
• στο τέλος της εφαρμογής της Διδακτικής Πρακτικής (τελική αξιολόγηση) για να ακολουθήσει 

μια εποικοδομητική συζήτηση που θα οδηγήσει σε αναπροσαρμογές, επεκτάσεις   
 

Η αξιολόγηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με διάφορες ερωτήσεις, γραπτές ή προφορικές που 
αναφέρονται στο γνωστικό κυρίως μέρος της ύλης. Να διαπιστωθεί δηλαδή το ποσοστό και η 
ποιότητα της μάθησης και της αποκτηθείσας γνώσης. Παράλληλα όμως μπορούν να αξιολογηθούν οι 
στάσεις, οι ικανότητες και οι δεξιότητες που απέκτησε ο μαθητής. 

Μπορούν επιπλέον να αξιολογηθούν οι μαθητές, με παρατήρηση, σχετικά με τον τρόπο που 
επικοινώνησαν, που συζήτησαν, που διερεύνησαν, που συμμετείχαν, που εξέφρασαν άποψη, που 
ζωγράφισαν, που έπαιξαν ρόλους, που παρατήρησαν πίνακες ζωγραφικής. Είναι δηλαδή αναγκαίο 
εκτός του γνωστικού τομέα να αξιολογηθούν και ο συναισθηματικός και ψυχοκινητικός τομέας, 
αφού το παιδί αποτελεί μία ολότητα.  

Στη συγκεκριμένη ενότητα με τα δίχρωμα χαρτάκια αξιολογείται η δυνατότητα σύγκρισης και 
ταξινόμησης 

Με την παρατήρηση εικόνων εισάγεται η τέχνη στη διδασκαλία και αξιολογείται η αισθητική 
απόλαυση 

Με τα εκκλησιαστικά κείμενα αξιολογείται η κριτική τους σκέψη και η δυνατότητα έκφρασης 
Με τις αναζητήσεις στο διαδίκτυο αξιολογείται η δυνατότητα πρόσβασης στις νέες τεχνολογίες 

και στους νέους τρόπους αναζήτησης πληροφοριών 
Με τη ζωγραφική αξιολογείται  η ψυχοκινητική τους δραστηριότητα 
Με την προβολή βίντεο αξιολογείται η παρατηρητικότητα των μαθητών  και η συγκέντρωση της 

προσοχής τους  
Στο τέλος θα δοθεί στους μαθητές ένα τεστ με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, σύντομης 

απάντησης, αντιστοίχισης, συμπλήρωσης κενών και σε παιγνιώδη μορφή ακροστιχίδα και 
σταυρόλεξο για να διαπιστωθεί η απόκτηση γνώσεων. 
 

 

2) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

 
Με ατομική μου ευθύνη και σύμφωνα με το άρθρο 8 ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
1. Το Σχέδιο Διδακτικής Πρακτικής που υποβάλλω είναι δικό μου πρωτότυπο δημιούργημα και δεν 
προσκρούει σε κανένα δικαίωμα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων. 

 



2. Έχω τη δυνατότητα να το εφαρμόσω προσωπικά σε τάξη με μαθητές ή επιμορφούμενους.  
3. Δίνω το δικαίωμα και την άδεια στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, το οποίο θα ενεργεί κατά 
την απόλυτη και ελεύθερη κρίση του, να αξιοποιεί, να διαθέτει, να αναπαράγει ή να διανέμει το 
υποβληθέν Σχέδιο Διδακτικής Πρακτικής, ολόκληρο ή τμήμα του ή συντετμημένο ή ενσωματωμένο 
σε άλλο υλικό, για εκπαιδευτικούς και διδακτικούς σκοπούς, με κάθε πρόσφορο μέσο, ιδίως έντυπο 
ή ηλεκτρονικό.  
4. Δηλώνω ότι η πιθανή αξιοποίηση του υλικού αυτού για ερευνητικούς σκοπούς επιθυμώ να γίνει 
(επιλέξτε αυτό που επιθυμείτε): 
 
Επώνυμα                                           Ανώνυμα  
 

 

χ  



  

 


