Διδακτικι πρόταςθ
Ονοματεπώνυμο

Νικόλαοσ Παφλου

Τπεύθυνη Δήλωςη Επιμορφούμενου/ησ: Βεβαιϊνω ότι είμαι ςυγγραφζασ αυτισ τθσ εργαςίασ και ότι κάκε
βοικεια τθν οποία είχα για τθν προετοιμαςία τθσ είναι πλιρωσ αναγνωριςμζνθ και αναφζρεται ςτθν εργαςία.
Επίςθσ ζχω αναφζρει τισ όποιεσ πθγζσ από τισ οποίεσ ζκανα χριςθ δεδομζνων, ιδεϊν ι λζξεων, είτε αυτζσ
αναφζρονται ακριβϊσ είτε παραφραςμζνεσ. Σζλοσ βεβαιϊνω ότι αυτι θ εργαςία προετοιμάςτθκε 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

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Παιδαγωγικό πλαίςιο και κεματικι ενότθτα
Παράγοντεσ διδαςκαλίασ:
Θ διδαςκαλία πραγματοποιικθκε ςε τμιμα 25 μακθτϊν και μακθτριϊν Γυμναςίου ςε
ςχολείο ελλθνικισ πόλθσ
Θ διδαςκαλία διαρκεί δφο διδακτικζσ ϊρεσ (90 λεπτά).
Αφορά ζνα δίωρο από τθν 1θ Θεματικι Ενότθτα από τθ Γϋ Γυμναςίου.
1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

1. Δθμιουργόσ του ςχεδίου
Ονοματεπώνυμο: Νικόλαοσ Παφλου

1.1 Βακμίδα εκπαίδευςθσ, τάξθ, Θεματικι Ενότθτα ςτθν οποία αφορά θ Διδακτικι Πρακτικι:
Πρωτοβάκμια

Δευτεροβάκμια

X

Τάξθ ςτθν οποία εφαρμόηεται: Γ΄ Γυμναςίου
Θεματικι Ενότθτα του ΠΣ τθν οποία υπθρετεί: Θ Χριςτιανοςφνθ ςτον ςφγχρονο κόςμο
1.2 Τίτλοσ ςχεδίου διδαςκαλίασ(Θζμα)

Οι Χριςτιανικζσ Εκκλθςίεσ: Κοινι καταγωγι, διαφορετικζσ πορείεσ
1.3 Σκοπόσ & Προςδοκώμενα Μακθςιακά Αποτελζςματα του ςχεδίου διδαςκαλίασ
Γενικόσ Σκοπόσ:
Να πλθροφορθκοφν οι μακθτζσ ποιεσ είναι οι Χριςτιανικζσ Εκκλθςίεσ, τθν καταγωγι και τθ ςθμερινι
τουσ κατάςταςθ.
Προςδοκώμενα Μακθςιακά Αποτελζςματα
Οι μακθτζσ να:
αποκτιςουν τθ βαςικι γνϊςθ για τθν κατάςταςθ του χριςτιανικοφ κόςμου
διαμορφϊςουν μία πρϊτθ άποψθ για τθ βαςικι διδαςκαλία των Χριςτιανικϊν Εκκλθςιϊν
προςεγγίςουν τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ κάκε Χριςτιανικισ Εκκλθςίασ
πλθροφορθκοφν για δραςτθριότθτεσ τθσ κάκε Χριςτιανικισ Εκκλθςίασ
αποκτιςουν βαςικζσ γνϊςεισ για τισ ιςτορικζσ ςυγκυρίεσ που διαμόρφωςαν τθ ςθμερινι
κατάςταςθ των Χριςτιανικϊν Εκκλθςιϊν
κατανοιςουν, τζλοσ, ότι θ καταγωγι για όλεσ τισ Χριςτιανικζσ Εκκλθςίεσ είναι κοινι παρά τθ
διαφορετικι πορεία που ακολοφκθςαν

1.4 Εμπλεκόμενοι Στόχοι και Επάρκειεσ τθσ Τάξθσ
Με βάςθ τα Προςδοκώμενα Μακθςιακά Αποτελζςματα του ςχεδίου αναφζρετε από το ΠΣ ποιουσ
Γενικοφσ Στόχουσ και Επάρκειεσ τθσ Τάξθσ υλοποιεί το ςχζδιο διδαςκαλίασ:

Θα προςεγγίςουν κριτικά τισ αντιφάςεισ ι αντινομίεσ τθσ παρουςίασ του Χριςτιανιςμοφ ςτον
κόςμο
Θα κατανοιςουν τον Χριςτιανιςμό ωσ κοινι πολιτιςτικι κλθρονομιά τθσ Ευρϊπθσ
Θα επεκτείνουν τα προςωπικά τουσ ενδιαφζροντα γφρω από τα κρθςκευτικά ηθτιματα
Θα προςανατολιςτοφν ςε μια κουλτοφρα διαλόγου

1.5 Προτεινόμενθ Εκπαιδευτικι Μζκοδοσ
Αναφζρετε μόνο επιγραμματικά χωρίσ να αναλφετε
Διδακτικι Μζκοδοσ : Ομαδοςυνεργατικι διδαςκαλία
Τεχνικζσ:
Ιδεοκφελλα – Brainstorming
Θετικό-Αρνθτικό
τρογγυλι τράπεηα
Ανάγνωςθ φωναχτά
Αντιγνωμίεσ
Παιχνίδι ρόλων

2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ανά ςτάδιο

2.1 Γενικι Περιγραφι
τάδιο 1: Χρθςιμοποιοφνται οι δραςτθριότθτεσ «Ιδεοκφελλα» και «Θετικό-Αρνθτικό». Γίνεται
προςπάκεια να γίνει θ πρϊτθ γνωριμία των μακθτϊν με το κζμα και τίκενται προβλθματιςμοί που
ςχετίηονται με τισ Χριςτιανικζσ Εκκλθςίεσ και τισ προςπάκειεσ που γίνονται για προςζγγιςθ.
τάδιο 2: Χρθςιμοποιείται θ δραςτθριότθτα «τρογγυλι Σράπεηα». Επιδιϊκεται να γνωρίςουν οι
μακθτζσ τθν εξάπλωςθ τθσ Ορκοδοξίασ και τθ διοικθτικι δομι τθσ
τάδιο 3: Χρθςιμοποιοφνται οι δραςτθριότθτεσ «Ανάγνωςθ φωναχτά» και «Αντιγνωμίεσ». Ο ςτόχοσ
είναι να γνωρίςουν οι μακθτζσ τθ Ρωμαιοκακολικι Εκκλθςία και τθν επανεξζταςθ τθσ πορείασ τθσ με
τθ Βϋ Βατικανι φνοδο.
τάδιο 4: Χρθςιμοποιείται θ δραςτθριότθτα «Παιχνίδι ρόλων» για να μπορζςουν οι μακθτζσ να
προςεγγίςουν τισ Προτεςταντικζσ Ομολογίεσ και τθν Αγγλικανικι Εκκλθςία.
τάδιο 5: Γίνεται θ αξιολόγθςθ τθσ διδαςκαλίασ και βγαίνει το τελικό ςυμπζραςμα. Ο διδάςκων
ελζγχει ζτςι τι κα μείνει ωσ εμπειρία μάκθςθσ ςτουσ μακθτζσ
Αρχικά Μοιράηεται ςτουσ μακθτζσ ζνα Φφλλο Κειμζνων/Ερωτιςεων/Προτάςεων διπλισ όψεωσ που
περιλαμβάνει τα κείμενα των δραςτθριοτιτων και ερωτιςεισ. Αυτό γίνεται για λόγουσ καλισ
διαχείριςθσ του φωτοτυπικοφ μθχανιματοσ του ςχολείου και του αναλϊςιμου υλικοφ.
Περιγραφι δραςτθριοτιτων:
Δραςτθριότθτα 1: Ιδεοκφελλα
Βιμα 1: Ο διδάςκων ηθτάει από τουσ μακθτζσ να διαβάςουν το παρακάτω κείμενο και να
κατακζςουν τισ αντιδράςεισ και τισ εντυπϊςεισ τουσ :
«Η εποχι μασ χαρακτθρίηεται ωσ εποχι του διαλόγου και τθσ ζνωςθσ των Εκκλθςιϊν, επειδι
καταβάλλονται προςπάκειεσ από τισ διαιρεμζνεσ χριςτιανικζσ Εκκλθςίεσ (τισ διαφορετικζσ
χριςτιανικζσ «Ομολογίεσ», όπωσ ονομάηονται) να προςεγγίςουν θ μια τθν άλλθ, να ςυςφίξουν τισ
ςχζςεισ τουσ και να αγωνιςτοφν για τθν ζνωςι τουσ. Η προςπάκεια αυτι για ενότθτα αποτελεί για
τθν Εκκλθςία επιταγι του ίδιου του Χριςτοφ, ο Οποίοσ εξζφραςε ωσ τελευταία του επικυμία το να
είναι όλοι οι χριςτιανοί ενωμζνοι».
Καραχάλιασ ., Μπράτθ Π., Παςςάκοσ Δ., Φίλιασ Γ., Θρθςκευτικά Γ' Γυμναςίου. Θζματα από τθν
Ιςτορία τθσ Εκκλθςίασ, Ακινα 2016: ΙΣΤΕ Διόφαντοσ , Δ.Ε. 35. Ανακτικθκε από:
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C117/510/3333,13449/
Βιμα 2: Προςφζρεται εκελοντικά ζνασ μακθτισ που καταγράφει ςτον πίνακα τισ κζςεισ των
ςυμμακθτϊν του. Θ τάξθ επικεντρϊνεται ςτισ ζννοιεσ «Διάλογοσ», «Ζνωςθ των Εκκλθςιϊν»,
«Διαιρεμζνεσ Χριςτιανικζσ Εκκλθςίεσ». Γίνεται μία πρϊτθ ςυηιτθςθ για τθ ςθμερινι κατάςταςθ των
Χριςτιανικϊν Εκκλθςιϊν και τθν αναγκαιότθτα του διαλόγου. Διευκρινίηεται ποιεσ είναι οι
Χριςτιανικζσ Εκκλθςίεσ.
Δραςτθριότθτα 2: Θετικό-Αρνθτικό
Βιμα 1: Ο διδάςκων παρουςιάηει προτάςεισ. Ενδεικτικά, αναφζρονται οι εξισ:
Τπάρχουν, εκτόσ από τθν Ευρϊπθ, και ςε άλλεσ θπείρουσ Χριςτιανικζσ Εκκλθςίεσ.
Ο θγζτθσ τθσ Ρωμαιοκακολικισ Εκκλθςίασ ζχει τθν ζδρα του ςτo Βατικανό.

Θ Αγγλικανικι Εκκλθςία ςυνδζεται με το Θνωμζνο Βαςίλειο.
Ορκόδοξοι Χριςτιανοί υπάρχουν ςτθν Αυςτραλία.
Ο διάλογοσ είναι απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν προςζγγιςθ των Χριςτιανικϊν Εκκλθςιϊν.
Θ Εκκλθςία τθσ Ελλάδασ ζχει επικεφαλισ τον Αρχιεπίςκοπο Ακθνϊν και πάςθσ Ελλάδοσ
Βιμα 2: Οι μακθτζσ πθγαίνουν ςτθ κετικι ι αρνθτικι πλευρά του διαδρόμου που ζχει δθμιουργθκεί
για τθ δραςτθριότθτα, ανάλογα με τθν τοποκζτθςι τουσ ι μζνουν ςτο κζντρο αν ζχουν αμφιβολίεσ.
Μετά από κάκε ερϊτθςθ ι κζςθ δθμιουργείται διάλογοσ. Οι μακθτζσ ζχουν δικαίωμα να αλλάξουν
άποψθ.
Δραςτθριότθτα 3: τρογγυλι τράπεηα
Βιμα 1: Οι μακθτζσ αρχικά διαβάηουν ςιωπθρά τα παρακάτω δφο κείμενα:
Πρϊτο κείμενο: «Ορκόδοξεσ Εκκλθςίεσ βρίςκονται ς' όλο τον κόςμο, ζςτω κι αν αποτελοφν
μειονότθτεσ ςε ςχζςθ με το ςυνολικό πλθκυςμό. Τπάρχουν ςε Ευρϊπθ, Αμερικι, Αςία και Αυςτραλία
(υπάγονται ςτο Πατριαρχείο Κωνςταντινουπόλεωσ), ςτθν Αφρικι (υπάγονται ςτο Πατριαρχείο
Αλεξανδρείασ), ςτθ υρία, Λίβανο και ανατολικι Σουρκία (υπάγονται ςτο Πατριαρχείο Αντιοχείασ),
κακϊσ και ςε Παλαιςτίνθ και Ιορδανία (υπάγονται ςτο Πατριαρχείο Ιεροςολφμων).
Η Ορκοδοξία είναι, επίςθσ, μειονότθτα -πλθν τθσ Κφπρου- ςτα περιςςότερα κράτθ τθσ Ενωμζνθσ
Ευρϊπθσ…..».
και
Δεφτερο κείμενο «Η Ορκόδοξοσ Εκκλθςία περιλαμβάνει ςιμερα τα εξισ Πατριαρχεία :
- το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνςταντινουπόλεωσ,
- το Πατριαρχείο Αλεξανδρείασ,
- το Πατριαρχείο Αντιοχείασ *με ζδρα τθ Δαμαςκό+,
- το Πατριαρχείο των Ιεροςολφμων,
κακϊσ επίςθσ και:
- το Πατριαρχείο Ρωςίασ *1589+,
- το Πατριαρχείο τθσ ερβίασ *1920+,
- το Πατριαρχείο τθσ Ρουμανίασ *1925+,
- το Πατριαρχείο τθσ Βουλγαρίασ *1953+,
- το Πατριαρχείο τθσ Γεωργίασ *1990+, του οποίου οι καταβολζσ ευρίςκονται ςτον 4ο αιϊνα,
τισ Αυτοκζφαλεσ Εκκλθςίεσ :
Κφπρου, Πολωνίασ, Ελλάδοσ, Αλβανίασ, Σςεχίασ και λοβακίασ, και τισ Αυτόνομεσ Εκκλθςίεσ
Φινλανδίασ και Εςκονίασ.
Πθγι πρϊτου κειμζνου: Καραχάλιασ ., Μπράτθ Π., Παςςάκοσ Δ., Φίλιασ Γ., Θρθςκευτικά Γ'
Γυμναςίου. Θζματα από τθν Ιςτορία τθσ Εκκλθςίασ, Ακινα 2016: ΙΣΤΕ Διόφαντοσ, Δ.Ε. 34. Ανακτικθκε
από:
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C117/510/3333,13448/
Πθγι δεφτερου κειμζνου: Ιςτοςελίδα ΙΕΠ: Γϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ. ΑΠΟ ΣΟ ΣΟΠΙΚΟ ΣΟ ΟΙΚΟΤΜΕΝΙΚΟ.
Προτεινόμενο Τλικό για τθν επεξεργαςία των Θεματικϊν Ενοτιτων . Ιςτοςελίδα ΙΕΠ
http://www.iep.edu.gr/index.php/el/?option=com_content&view=article&id=451
(ζχει γίνει, για τθ ςχολικι χριςθ, απλοφςτευςθ του δεφτερου κειμζνου)
Βιμα 2: Αφοφ διαβαςτεί το φφλλο κειμζνων ομάδα μακθτϊν αναφζρει τα δεδομζνα που είναι
καταγραμμζνα και κάνει ζνα ςφντομο ςχολιαςμό. Σα μζλθ τθσ εκφράηουν τισ απόψεισ τουσ, που
επικεντρϊνονται ςτθν παρουςία τθσ Ορκοδοξίασ ςτο ςφγχρονο κόςμο. Οι υπόλοιποι μακθτζσ
μποροφν να κζςουν ερωτιςεισ, να εκφράςουν προβλθματιςμοφσ και απορίεσ και να ςυμμετζχουν
ςτθ ςυηιτθςθ.

Δραςτθριότθτα 4: Ανάγνωςθ φωναχτά
Βιμα 1. Τποδεικνφεται από το Φφλλο Κειμζνων/ Ερωτιςεων/ Προτάςεων κείμενο ςτο οποίο
καταγράφεται ςυνοπτικά θ πορεία τθσ Ρωμαιοκακολικισ Εκκλθςίασ από τον Μεςαίωνα ωσ τθ Βϋ
Βατικανι φνοδο. Θ τάξθ επιλζγει ζναν μακθτι με καλι άρκρωςθ για να το διαβάςει φωναχτά (οι
υπόλοιποι μπορεί να παρακολουκοφν από το δικό τουσ φφλλο):
«Μζχρι το 14ο αιϊνα το μεγαλφτερο μζροσ του πλθκυςμοφ τθσ Ευρϊπθσ ιταν ρωμαιοκακολικοί
χριςτιανοί. Η Ρωμαιοκακολικι Εκκλθςία κατείχε μεγάλεσ εκτάςεισ γθσ που αυξάνονταν ςυνεχϊσ από
τισ δωρεζσ θγεμόνων και πιςτϊν. Εκτόσ από τθν οικονομικι δφναμθ διζκετε ζνα οργανωμζνο
διοικθτικό ςφςτθμα που τθσ επζτρεπε να ελζγχει πνευματικά ολόκλθρθ τθν Ευρϊπθ.
Οι αρμοδιότθτεσ τθσ Εκκλθςίασ δεν περιορίηονταν μόνο ςε κρθςκευτικά ηθτιματα αλλά και ςε πολλζσ
άλλεσ δραςτθριότθτεσ τθσ κοινωνικισ ηωισ…….
Από τα τζλθ του Μεςαίωνα το θκικό κφροσ τθσ Ρωμαιοκακολικισ Εκκλθςίασ ανάμεςα ςτουσ πιςτοφσ
άρχιςε να υποχωρεί. Όλο και περιςςότερεσ διαμαρτυρίεσ διατυπϊνονταν για τθ διοικθτικι
ανεπάρκεια, τθν υπερβολικι πολυτζλεια τθσ αυλισ και τθν θκικι ακόμθ διαφκορά πολλϊν από τουσ
εκκλθςιαςτικοφσ αξιωματοφχουσ.
Η Ρωμαιοκακολικι Eκκλθςία …..αποφάςιςε να επανεξετάςει τθν παρουςία τθσ ςτον κόςμο……Tο ζργο
αυτό είχε ωσ ςτόχο θ B' φνοδοσ του Bατικανοφ, που ςυγκλικθκε μεταξφ 1962-1965 με Πάπα τον
Ιωάννθ τον 23ο και ςυμμετοχι 2000 επιςκόπων».
Πθγζσ: Δθμθτροφκασ Ι., Ιωάννου Θ., Μεςαιωνικι και Νεότερθ Ιςτορία. Β' Γυμναςίου, Ακινα 2012:
ΙΣΤΕ Διόφαντοσ, Δ.Ε. 6.2.2.
Ανακτικθκε από:
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B107/755/4962,22628/
Δθμθτροφκασ Ι., Ιωάννου Θ., Μπαροφτασ Κ., Ιςτορία του μεςαιωνικοφ και του φςτερου κόςμου, 5651815. Β' Γενικοφ Λυκείου, Γενικισ Παιδείασ, ΟΕΔΒ, Δ.Ε. 6.4. Ανακτικθκε από:
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-B131/756/4975,22677/
Καραχάλιασ ., Μπράτθ Π., Παςςάκοσ Δ., Φίλιασ Γ., Θρθςκευτικά Γ' Γυμναςίου. Θζματα από τθν
Ιςτορία τθσ Εκκλθςίασ, Ακινα 2016: ΙΣΤΕ Διόφαντοσ , Δ.Ε. 32. Ανακτικθκε από:
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C117/510/3333,13446/
Βιμα 2: Αντιγνωμίεσ
Θ τάξθ χωρίηεται ςε δφο ομάδεσ. Θ μία αναλαμβάνει να αναφζρει τισ αρνθτικζσ πρακτικζσ τθσ
Ρωμαιοκακολικισ Εκκλθςίασ, κατά τθν ιςτορικι τθσ πορεία, όπωσ καταγράφονται ςτο κείμενο, και θ
άλλθ τισ κετικζσ (θ πρϊτθ κατθγορία προζρχεται από τισ δφο πρϊτεσ παραγράφουσ του κειμζνου και
θ δεφτερθ από τθν τρίτθ). Βρίςκουν επιχειριματα για να ςτθρίξουν τισ κζςεισ τουσ.
Δραςτθριότθτα 5. Παιχνίδι ρόλων («Οι ειδικοί ςτισ Προτεςταντικζσ Ομολογίεσ και ςτθν Αγγλικανικι
Εκκλθςία»)
Βιμα 1: Δίνονται από τθ προθγοφμενθ θμζρα ςε δφο μακθτζσ (που κα προςφερκοφν εκελοντικά)
κείμενα για τισ Προτεςταντικζσ Εκκλθςίεσ και τθν Αγγλικανικι Εκκλθςία για να τα παρουςιάςουν ςτθν
τάξθ. Σα κείμενα, ςυνοδευόμενα και από μία ςειρά ερωτιςεων που κα χρθςιμεφςουν για να
διαπιςτωκεί θ εμπζδωςθ, περιλαμβάνονται ςτο Φφλλο Κειμζνων/Ερωτιςεων/Προτάςεων.
1ο κείμενο: «τθν ιςτορικι του διαδρομι ο Προτεςταντιςμόσ εμφανίςτθκε ωσ μία Εκκλθςία ςυνεχϊν
μεταβολϊν και ονομάςτθκε «Εκκλθςία ςυνεχϊν μεταρρυκμίςεων» (ecclesia semper reformanda).
Αυτι θ τάςθ επζφερε διαςπάςεισ, ακόμα και εντόσ τθσ Προτεςταντικισ Εκκλθςίασ.
Οι οπαδοί του Λοφκθρου (: μεγάλοσ δάςκαλοσ του Προτεςταντιςμοφ. Τποςτιριηε ότι ο δίκαιοσ Θεόσ
επιδιϊκει τθ ςωτθρία του ανκρϊπου χωρίσ αντάλλαγμα. Η ςωτθρία, κατά τθν ερμθνεία του

Λοφκθρου, ωσ δϊρο του Θεοφ προσ τον άνκρωπο, εξαρτάται μόνο από τθν πίςτθ ςτον Χριςτό και δεν
επθρεάηεται από τισ καλζσ πράξεισ του ανκρϊπου) διαμόρφωςαν τθν ονομαηόμενθ «Λουκθρανικι
Εκκλθςία», που αρικμεί ςιμερα αρκετά μζλθ ςτθ Γερμανία, τισ κανδιναβικζσ χϊρεσ και τισ Η.Π.Α.
Όταν εμφανίςτθκε ο Καλβίνοσ (: ζηθςε ςτθ Γαλλία και ςτθν Ελβετία. Σισ κζςεισ του τισ γνωρίηουμε από
το ζργο «Χριςτιανικι Διδαςκαλία». Εκεί περιζχεται θ άποψθ ότι θ Αγία Γραφι δεν είναι μόνο ζνα
κεόπνευςτο βιβλίο αλλά ζνα κείμενο–κανόνασ, με βάςθ το οποίο ελζγχεται κάκε χριςτιανικι
διδαςκαλία και πράξθ), ο οποίοσ διαφοροποιικθκε ςε κάποια ςθμεία από τθ διδαςκαλία του
Λοφκθρου, δθμιουργικθκε θ «Εκκλθςία των Καλβινιςτϊν», θ οποία δραςτθριοποιείται ςιμερα ςε
Eλβετία, Ολλανδία και Βζλγιο. Αργότερα εμφανίςτθκε θ Αγγλικανικι Εκκλθςία (μία τάςθ ανάμεςα ςε
Λουκθρανοφσ και Ρωμαιοκακολικοφσ), θ οποία ςιμερα ςυναντάται ςτθν Αγγλία και ςτισ Η.Π.Α. Σζλοσ,
τον 19ο και 20ο αιϊνα δθμιουργικθκαν πολλζσ «προτεςταντικζσ ομολογίεσ» (Πεντθκοςτιανοί,
Αντβεντιςτζσ, Ευαγγελικοί, Βαπτιςτζσ κ.ά.)»
Πθγζσ: Καραχάλιασ ., Μπράτθ Π., Παςςάκοσ Δ., Φίλιασ Γ., Θρθςκευτικά Γ' Γυμναςίου. Θζματα από
τθν Ιςτορία τθσ Εκκλθςίασ, ΟΕΔΒ, Ακινα, Δ.Ε. 27 . Ανακτικθκαν αντίςτοιχα από:
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C117/510/3332,13441/ και
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C117/510/3333,13447/
2ο κείμενο: «τθν Αγγλία θ τάςθ για ανεξαρτθτοποίθςθ από τθν παπικι επιρροι χρονολογείται από
τότε που ο (:Άγγλοσ φιλόςοφοσ και ςυγγραφζασ) Ιωάννθσ Ουίκλιφ (1320-1384) χαρακτθρίςτθκε ωσ
αιρετικόσ, και ενδυναμϊκθκε με τθν επίδραςθ του χριςτιανικοφ ανκρωπιςμοφ. Μια διαμάχθ του
βαςιλιά Ερρίκου του Η' (1534-1547) με τον πάπα για προςωπικοφσ λόγουσ ςτάκθκε θ αφορμι για τθν
οριςτικι ριξθ τθσ εκκλθςίασ τθσ Αγγλίασ με τθ Ρϊμθ (1534) και θ αφετθρία τθσ αγγλικανικισ
μεταρρφκμιςθσ που είχε χαρακτιρα κρθςκευτικό, πνευματικό και πολιτικό. Η μεταρρφκμιςθ αυτι
δεν αποτελοφςε ιδιαίτερο δόγμα, αλλά ςυνδφαςε ςτοιχεία του Λουκθρανιςμοφ και του Καλβινιςμοφ.
Αργότερα, ςτα χρόνια των διαδόχων του Ερρίκου, εδραιϊκθκε θ Αγγλικανικι Εκκλθςία, θ οποία ιταν
θ μόνθ που αναγνωριηόταν από το κράτοσ».
Πθγι: Δθμθτροφκασ Ι., Ιωάννου Θ., Μπαροφτασ Κ., Ιςτορία του μεςαιωνικοφ και του φςτερου κόςμου,
565-1815. Β' Γενικοφ Λυκείου, Γενικισ Παιδείασ, Ακινα 2012: ΙΣΤΕ Διόφαντοσ , Δ.Ε. 6.4. Ανακτικθκε
από:
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-B131/756/4975,22677/
Ερωτιςεισ:
Σι δθμιοφργθςε τθ διάςπαςθ του Προτεςταντικοφ κόςμου;
Που εμφανίηονται οι Προτεςταντικζσ Ομολογίεσ;
Πότε δθμιουργοφνται οι Προτεςταντικζσ Ομολογίεσ; Είναι προϊόν μιασ ςυγκεκριμζνθσ
ιςτορικισ ςτιγμισ ;
Γιατί ο Καλβίνοσ (όπωσ και άλλοι Προτεςτάντεσ) δθμιουργοφν δικζσ τουσ Προτεςταντικζσ
Ομολογίεσ;
Σι είναι θ Αγγλικανικι Εκκλθςία, και ςε ποια χϊρα εμφανίςτθκε;
Πωσ δθμιουργικθκε θ Αγγλικανικι Εκκλθςία;

Βιμα 2: Σα κείμενα παρουςιάηονται από τουσ «ειδικοφσ» ςτθν τάξθ, που κα αναφζρει αν πιρε
απαντιςεισ ςτα ερωτιματα που βρίςκονταν ςτο Φφλλο Κειμζνων/Ερωτιςεων/Προτάςεων.

Αξιολόγθςθ εργαςίασ– Συμπεράςματα
Ο διδάςκων για να μπορζςει να αξιολογιςει τθν εργαςία του και να διαπιςτϊςει τι ζχει παραμείνει

ωσ «εμπειρία μάκθςθσ» ςτθν τάξθ γράφει ςτον πίνακα λζξεισ που ςυνδζονται με τα βαςικά ςτοιχεία
του μακιματοσ. Ηθτάει από τθν τάξθ να κάνει μία πολφ ςφντομθ τοποκζτθςθ για κάκε μία.
Οι λζξεισ:

Διάςπαςθ
Διάλογοσ
Ζνωςθ
Χριςτιανικζσ Εκκλθςίεσ
τθ ςυνζχεια προβαίνει ςε πολφ ςφντομθ ανακεφαλαίωςθ τονίηοντασ:

«Οι Χριςτιανικζσ Εκκλθςίεσ είναι βαςικά θ Ορκόδοξθ Εκκλθςία, θ Ρωμαιοκακολικι, οι
Προτεςταντικζσ Ομολογίεσ και θ Αγγλικανικι Εκκλθςία. Ενϊ ζχουν κοινι καταγωγι
ακολοφκθςαν ςτθ ςυνζχεια διαφορετικζσ πορείεσ. Χριςτιανοί βρίςκονται ςε όλο τον κόςμο».
Εργαςία για το ςπίτι: Μελζτθ περίπτωςθσ (ςφγχρονοι εκκλθςιαςτικοί θγζτεσ)
Ο διδάςκων χωρίηει τθν τάξθ ςε τρεισ ομάδεσ. Ηθτάει από τα μζλθ κάκε ομάδασ να ςυνεργαςτοφν
μεταξφ τουσ και να βρουν (αντίςτοιχα θ κάκε ομάδα) πλθροφορίεσ ςε ιςτοςελίδεσ (ενδεικτικά
αναφζρεται θ wikipedia) για τον Οικουμενικό Πατριάρχθ, τον Πάπα και τον Αρχιεπίςκοπο του
Καντζρμπουρι.
Το περίγραμμα τθσ Διδαςκαλίασ
α/α

Στάδια
διδαςκαλίασ

1

Αφφπνιςθ

2

Απόκτθςθ
γνϊςεων: Θ
παρουςία τθσ
Ορκόδοξθσ
Εκκλθςίασ ςο
ςφγχρονο κόςμο

3

Χρόνοσ
25 λεπτά
(τα
πζντε
πρϊτα
λεπτά
κα
διατεκοφν
για
να
αναγγείλει ο
διδάςκων τα
κζματα που
κα
ςυηθτθκοφν)

20 λεπτά

Απόκτθςθ
γνϊςεων για τθν
πορεία
τθσ 15 λεπτά
Ρωμαιοκακολικισ
Εκκλθςίασ

Εκπαιδευτικι Τεχνικι
(πολφ ςφντομθ περιγραφι)

Ιδεοκφελλα
(Καταγραφι εννοιϊνΕπικζντρωςθ ςτισ
ςθμαντικζσ)
Θετικό-Αρνθτικό
(Επιλογι κετικοφ ι
αρνθτικοφ)

Προςδοκώμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα που
υπθρετοφνται

Οι μακθτζσ αποκτοφν
ενδιαφζρον για το κζμα
των Χριςτιανικϊν
Εκκλθςιϊν που κα
ςυηθτθκεί, και ζχουν
τθν πρϊτθ άποψθ.

Οι μακθτζσ αποκτοφν
τρογγυλι τράπεηα (μακθτζσ
γνϊςεισ
για
τθν
αναφζρουν δεδομζνα τθσ
Ορκόδοξθ Εκκλθςία και
Ορκόδοξθσ Εκκλθςίασ)
τθ διοικθτικι δομι τθσ
Ανάγνωςθ φωναχτά
(διαβάηεται κείμενο
για τθ
Ρωμαιοκακολικι
Εκκλθςία
Αντιγνωμίεσ
(αναφζρονται κετικζσ
και αρνθτικζσ
πλευρζσ τθσ

Οι μακθτζσ αποκτοφν
γνϊςεισ για τθν πορεία
τθσ Ρωμαιοκακολικισ
Εκκλθςίασ και
προςεγγίηουν τθν
ιςτορικι τθσ πορεία

Ρωμαιοκακολικισ
Εκκλθςίασ)

4

Απόκτθςθ
γνϊςεων για τισ
Προτεςταντικζσ
Εκκλθςίεσ και τθν
Αγγλικανικι
Εκκλθςία

5

Αξιολόγθςθ τθσ
εργαςίασ
που
10 λεπτά
ζγινε ςτθν τάξθυμπεράςματα

20 λεπτά

Παιχνίδι ρόλων (οι μακθτζσ
υποδφονται ρόλουσ
«ειδικϊν» ςτισ
Προτεςταντικζσ Ομολογίεσ
και ςτθν Αγγλικανικι
Εκκλθςία)

Οι μακθτζσ αποκτοφν
γνϊςεισ για τισ
Προτεςταντικζσ
Ομολογίεσ και τθν
Αγγλικανικι Εκκλθςία.
ε αυτό το πλαίςιο
γνωρίηουν ςθμαντικζσ
μορφζσ του
Προτεςταντιςμοφ και
τουσ λόγουσ που
οδιγθςαν ςτθν ίδρυςθ
τθσ Αγγλικανικισ
Εκκλθςίασ.

Αξιολόγθςθ των γνϊςεων που
Οι μακθτζσ ςυνκζτουν
απζκτθςαν οι μακθτζσ με
τισ γνϊςεισ που
πολφ ςφντομεσ απαντιςεισ
απζκτθςαν
που δίνουν

Βιβλιογραφικζσ πθγζσ ςχεδίου:
Α. Πθγζσ για το ςχζδιο
Δθμθτροφκασ Ι., Ιωάννου Θ., Μεςαιωνικι και Νεότερθ Ιςτορία. Β' Γυμναςίου, Ακινα 2012: ΙΣΤΕ
Διόφαντοσ
Δθμθτροφκασ Ι., Ιωάννου Θ., Μπαροφτασ Κ., Ιςτορία του μεςαιωνικοφ και του φςτερου κόςμου, 5651815. Β' Γενικοφ Λυκείου, Γενικισ Παιδείασ, Ακινα 2012: ΙΣΤΕ Διόφαντοσ
Καραχάλιασ ., Μπράτθ Π., Παςςάκοσ Δ., Φίλιασ Γ., Θρθςκευτικά Γ' Γυμναςίου. Θζματα από τθν
Ιςτορία τθσ Εκκλθςίασ, Ακινα 2016: ΙΣΤΕ Διόφαντοσ
Ιςτοςελίδα ΙΕΠ: Γϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ. ΑΠΟ ΣΟ ΣΟΠΙΚΟ ΣΟ ΟΙΚΟΤΜΕΝΙΚΟ. Προτεινόμενο Τλικό για τθν
επεξεργαςία των Θεματικϊν Ενοτιτων . Ιςτοςελίδα ΙΕΠ
http://www.iep.edu.gr/index.php/el/?option=com_content&view=article&id=451
Β. Βοθκιματα (αποκλειςτικά προσ ενθμζρωςθ του διδάςκοντα για τθ διδαςκαλία τθσ ςυγκεκριμζνθσ
ενότθτασ)
Βαβοφςκοσ Αν. Κ. – Λιάντασ Γρ., Οι κεςμοί του αυτοκεφάλου και του αυτονόμου κακεςτϊτοσ ςτθν
ορκόδοξθ Εκκλθςία, Θεςςαλονίκθ 2014: Μζκεξισ
Dillenberger, John, and Claude Welch, Protestant Christianity, Interpreted through Its Development,
New York 19882: Macmillan Publishing Co
Κυριαηόπουλοσ Κυριάκοσ Ν., Η κεντρικι οργάνωςθ τθσ ρωμαιοκακολικισ εκκλθςίασ (Ρωμαϊκι
Κουρία), Ακινα 1996:άκκουλασ Α.Ε.
Μαράσ Αν. Γ., Η ελλθνικι ορκόδοξθ εκκλθςία. Από τθν άλωςθ τθσ Κωνςταντινοφπολθσ ζωσ ςιμερα,
Θεςςαλονίκθ 2012: ταμοφλθσ Αντ.
Μζγιεντορφ π. Ιωάννθσ, Η ορκόδοξθ εκκλθςία, μετ. Βίκυ Πατρίκθ, Ακινα 2010: Εν πλω (αγγλικι
ζκδοςθ: Meyendorff John, The Orthodox Church. Its Past and its Role in the World Today, Crestwood
NY 19964: St Vladimir’s Seminary Press)

Sykes Stephen-Knight, Jonathan, The Study of Anglicanism, London 1988: SPCK / Fortress Press
Baudrit Alain, Η ομαδοςυνεργατικι μάκθςθ. Οι αρχζσ και θ λειτουργικι εφαρμογι ςτθ ςχολικι τάξθ,
μετ. Ελζνθ Κρομμφδα, Ακινα 2007: Κζδροσ
Κακανά Δόμνα – Μίκα, Η ομαδοςυνεργατικι διδαςκαλία και μάκθςθ. Θεωρθτικζσ προςεγγίςεισ και
εκπαιδευτικζσ προοπτικζσ, Θεςςαλονίκθ 2015: Αφοί Κυριακίδθ

2.2 Υλικοτεχνικι Υποδομι (αν είναι απαραίτθτθ ςτο ςχζδιο)
Εφόςον θ αίκουςα τθσ τάξθσ διακζτει διαδραςτικό πίνακα με ςφνδεςθ ςτο διαδίκτυο, μπορεί
το τμιμα εμβόλιμα να ανατρζχει, κατά τθ διάρκεια τθσ παρουςίαςθσ, ςε ιςτοςελίδεσ που
παρζχουν πλθροφορίεσ για τισ Χριςτιανικζσ Εκκλθςίεσ, όπωσ ςτθν ιςτοςελίδα του
Οικουμενικοφ Πατριαρχείου (http://www.ec-patr.org/default.php?lang=gr ), τθν ιςτοςελίδα
του Βατικανοφ
( http://w2.vatican.va/content/vatican/it.html ), τθν ιςτοςελίδα τθσ Ευαγγελικισ Εκκλθςίασ
τθσ Γερμανίασ (https://www.ekd.de/english/ ), τθν ιςτοςελίδα τθσ Αγγλικανικισ εκκλθςίασ
(http://www.anglicancommunion.org/ ) κοκ

2.3 Φφλλα Εργαςίασ (αν περιλαμβάνονται ςτο ςχζδιο)
1: Φφλλο Κειμζνων/Ερωτιςεων/Προτάςεων

1)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τι μακαίνουν οι μακθτζσ και πώσ αξιολογείται
Οι μακθτζσ μακαίνουν:
1. για τθν κοινι καταγωγι των Χριςτιανικϊν Εκκλθςιϊν
2. ότι ο διάλογοσ ανάμεςα ςτισ Χριςτιανικζσ Εκκλθςίεσ (και όχι μόνο) είναι απαραίτθτοσ
3. για τθν Ορκόδοξθ Εκκλθςία και τισ εκφάνςεισ τθσ
4. για τθ Ρωμαιοκακολικι Εκκλθςία και τθν ιςτορικι τθσ πορεία
5. για τισ Προτεςταντικζσ Ομολογίεσ και τισ μεγάλεσ μορφζσ του Προτεςταντιςμοφ
6. για τθν Αγγλικανικι Εκκλθςία και τουσ λόγουσ ίδρυςισ τθσ
Θ αξιολόγθςθ τθσ γνϊςθσ που αποκτοφν οι μακθτζσ είναι ςυνεχισ, κατά τθ διαδικαςία παροχισ
τθσ μάκθςθσ. Πζρα από τισ κλαςικζσ προφορικζσ ερωτιςεισ –που γίνονται υπό μορφι διαλόγουοι οποίεσ αποςκοποφν να γνωρίςει ο διδάςκων τι ζχουν κατανοιςει οι μακθτζσ, ςε όλεσ τισ
δραςτθριότθτεσ θ τάξθ ζχει πρωταγωνιςτικό και ενεργθτικό ρόλο. Επομζνωσ είναι κατά κάποιο
τρόπο δθμιουργόσ τθσ γνϊςθσ που γίνεται ζτςι εμπειρία μάκθςθσ.
Αποτελεί ηιτθμα τι υλικό κα δοκεί ςτουσ μακθτζσ για το Φάκελο Θρθςκευτικϊν. Σο Φφλλο
Κειμζνων/Ερωτιςεων/Προτάςεων λοιπόν αποτελεί μία ςτακερι βάςθ που μποροφν να
ςυμβουλεφονται οι μακθτζσ και να ανατρζχουν για αναςτοχαςμό. Οπότε πρζπει να το ζχει ο
μακθτισ ςτον φάκελό του.

2)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Με ατομικι μου ευκφνθ και ςφμφωνα με το άρκρο 8 ν. 1599/1986, δθλϊνω ότι:
1. Σο χζδιο Διδακτικισ Πρακτικισ που υποβάλλω είναι δικό μου πρωτότυπο δθμιοφργθμα και δεν
προςκροφει ςε κανζνα δικαίωμα πνευματικισ ι βιομθχανικισ ιδιοκτθςίασ τρίτων.
2. Ζχω τθ δυνατότθτα να το εφαρμόςω προςωπικά ςε τάξθ με μακθτζσ ι επιμορφοφμενουσ.

3. Δίνω το δικαίωμα και τθν άδεια ςτο Ινςτιτοφτο Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ, το οποίο κα ενεργεί κατά
τθν απόλυτθ και ελεφκερθ κρίςθ του, να αξιοποιεί, να διακζτει, να αναπαράγει ι να διανζμει το
υποβλθκζν χζδιο Διδακτικισ Πρακτικισ, ολόκλθρο ι τμιμα του ι ςυντετμθμζνο ι ενςωματωμζνο ςε
άλλο υλικό, για εκπαιδευτικοφσ και διδακτικοφσ ςκοποφσ, με κάκε πρόςφορο μζςο, ιδίωσ ζντυπο ι
θλεκτρονικό.
4. Δθλϊνω ότι θ πικανι αξιοποίθςθ του υλικοφ αυτοφ για ερευνθτικοφσ ςκοποφσ επικυμϊ να γίνει
(επιλζξτε αυτό που επικυμείτε):
Χ
Επϊνυμα
Ανϊνυμα
Αν δεν καταγράψετε τθν επικυμία ςασ αυτό ςθμαίνει ότι αποδζχεςτε θ πικανι αξιοποίθςθ να γίνει
ανϊνυμα.

