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ΧΕΔΙΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

1. ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΧΕΔΙΟΤ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

1. Δθμιουργόσ του ςχεδίου 
 

Ονοματεπώνυμο: Κουκότςικα Παραςκευι 

1.1 Βακμίδα εκπαίδευςθσ, τάξθ, Θεματικι Ενότθτα ςτθν οποία αφορά θ Διδακτικι Πρακτικι: 
Βακμίδα εκπαίδευςθσ: Πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ 
Σάξθ ςτθν οποία εφαρμόηεται: τϋ 
Θεματικι Ενότθτα του Π τθν οποία υπθρετεί: 1θ Θεματικι Eνότθτα, Οι πρϊτοι χριςτιανοί: Δυςκολίεσ 
και περιπζτειεσ  

1.2 Σίτλοσ ςχεδίου διδαςκαλίασ (Θζμα)   
Οι πρώτοι χριςτιανοί:  Δυςκολίεσ και περιπζτειεσ (1ο δίωρο) 
 

1.3 κοπόσ & Προςδοκώμενα Μακθςιακά Αποτελζςματα του ςχεδίου διδαςκαλίασ 
 
Γενικόσ κοπόσ: Οι μακθτζσ να μελετιςουν τθ ηωι των πρϊτων Χριςτιανϊν και μζςα από τθ μελζτθ 
αυτι να γνωρίςουν και να αξιολογιςουν τον τρόπο ηωισ τουσ αλλά και να κατανοιςουν τισ 
δυςκολίεσ και τα προβλιματα που αντιμετϊπιςαν και να αξιολογιςουν τον τρόπο επίλυςισ τουσ. 
Προςδοκώμενα Μακθςιακά Αποτελζςματα  

Οι μακθτζσ να:  

α) φαντάηονται και να περιγράφουν τον τρόπο ηωισ, τισ περιπζτειεσ και τισ εςωτερικζσ δυςκολίεσ τθσ 
πρϊτθσ χριςτιανικισ κοινότθτασ  

β) αναγνωρίηουν και να αξιολογοφν το πνεφμα μαρτυρίασ και ενότθτασ που διζκρινε τθν πρϊτθ 
Εκκλθςία 
 

1.4 Εμπλεκόμενοι τόχοι και Επάρκειεσ τθσ Σάξθσ  
 
Με βάςθ τα Προςδοκώμενα Μακθςιακά Αποτελζςματα το ςχζδιο διδαςκαλίασ υλοποιεί από το Π 
τουσ παρακάτω Γενικοφσ τόχουσ και Επάρκειεσ τθσ τ΄ Σάξθσ: 

ΩΩσσ  ππρροοσσ  ττοουυσσ  Γενικοφσ τόχουσ τθσ τ΄ Σάξθσ οιι  μμαακκθθττζζσσ::  

 γνωρίηουν και  αξιολογοφν γεγονότα και πρόςωπα τθσ ιςτορίασ τθσ Χριςτιανικισ Εκκλθςίασ του  
πρϊτου αιϊνα. 

 εμβακφνουν ςε κεμελιϊδεισ και διαχρονικζσ αξίεσ που αναδείχκθκαν ςτθ ηωι τθσ πρϊτθσ 
Χριςτιανικισ Εκκλθςίασ (ενότθτα, αγάπθ, ελευκερία κ.ά.) 

 καλλιεργοφν περιςςότερο τισ ικανότθτζσ τουσ  για εφρεςθ, παρουςίαςθ και επεξεργαςία 
πλθροφοριϊν, προβλθματιςμό, διάλογο, ςυνεργαςία και δθμιουργικι ζκφραςθ 

Ωσ προσ τισ Επάρκειεσ τθσ Σάξθσ  οι μακθτζσ:  

 αφθγοφνται ιςτορίεσ από τθ Βίβλο και  κατανοοφν και ςυναιςκάνονται το νόθμά τουσ 

 μελετοφν τα γεγονότα τθσ πρϊτθσ Εκκλθςίασ εντόσ τθσ ιςτορικισ και κοινωνικισ τουσ ςυνάφειασ 
και  αναγνωρίηουν τα χαρακτθριςτικά του αγϊνα και τθσ προςφοράσ  

 ςυναιςκάνονται τθ ςθμαςία του αγϊνα ςτθ ηωι και εμπεδϊνουν τθ ςθμαςία τθσ υπεράςπιςθσ 
των πιςτεφω  

 αντιμετωπίηουν εντάςεισ και προβλιματα με πνεφμα αλλθλεγγφθσ και ενότθτασ 

 εμπνζονται από τισ βιβλικζσ απαντιςεισ γφρω από κεμελιϊδθ ηθτιματα κοινωνικισ οργάνωςθσ 
και ςυμπεριφοράσ (κοινοκτθμοςφνθ, κατάργθςθ των διακρίςεων, ενδιαφζρον για τον αδφναμο, 
ςεβαςμό για τον άλλον κ.ά.). 

 εμπνζονται από κετικά πρότυπα και θκικζσ αξίεσ. 
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1.5 Προτεινόμενθ Εκπαιδευτικι Μζκοδοσ 
 

     Διδακτικι Μζκοδοσ : Βιωματικι 
 
      Σεχνικζσ: 

 Ιδεοκφελλα 

 Κακοδθγοφμενοσ διάλογοσ 

 Εργαςία ςε ομάδεσ 

 Δραματοποίθςθ 

 Παγωμζνθ εικόνα 

 υηιτθςθ 
 

2. ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΧΕΔΙΟΤ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ανά ςτάδιο 

2.1 Γενικι Περιγραφι 
Προαπαιτοφμενθ γνώςθ: Οι μακθτζσ κα πρζπει να ζχουν εξοικειωκεί με τθ Βίβλο και να ζχουν τθ 
δυνατότθτα να μελετοφν και να αντλοφν πλθροφορίεσ από τα βιβλικά κείμενα. Επίςθσ κα πρζπει να 
γνωρίηουν το  ιςτορικό, πολιτιςτικό και κρθςκευτικό πλαίςιο εμφάνιςθσ του Χριςτιανιςμοφ. Σα 
ςτοιχεία αυτά ο εκπαιδευτικόσ τα διαπιςτϊνει από προθγοφμενεσ ενζργειεσ που ζχει πραγματϊςει 
ςτθν αρχι του διδακτικοφ ζτουσ π.χ. παρουςίαςθ και χριςθ τθσ Βίβλου, ζνα διαγνωςτικό τεςτ με 
ςκίτςα, ακροςτιχίδεσ  κ.ά. όπου υπάρχουν ελλείψεισ λειτουργεί ςυμπλθρωματικά. Επίςθσ, επειδι 
είναι θ 1θ κεματικι ενότθτα φροντίηει προθγουμζνωσ ςε μια άλλθ ϊρα να ςυηθτιςει και να εξθγιςει 
ςτουσ μακθτζσ τισ νζεσ διδακτικζσ τεχνικζσ. (Επιςθμαίνεται ότι θ ηωι των πρϊτων χριςτιανϊν 
διδάχκθκε ςτθν Εϋ δθμοτικοφ 5θ Θ.Ε.) 
 
Περιγραφι δραςτθριοτιτων: 
 
Δραςτθριότθτα 1. Ιδεοκφελλα με τθ φράςθ: «Διακρίςεισ ςτθν κακθμερινι ηωι» 
Βιμα 1: Ο εκπαιδευτικόσ μετά από τθν καταγραφι τθσ φράςθσ «Διακρίςεισ ςτθν κακθμερινι ηωι» 
και τθν παρουςίαςθ  εποπτικοφ υλικοφ  ςτο διαδραςτικό πίνακα  ςχετικοφ με τισ διακρίςεισ 
(φυλετικζσ, ταξικζσ, κρθςκευτικζσ, ρατςιςτικζσ).  
Βιμα 2:  Καλεί τουσ μακθτζσ να κατακζςουν τισ εντυπϊςεισ  τουσ με ςυντομία ςχετικά με τθ φράςθ 
αυτι  και το εποπτικό υλικό και καταγράφει ςτον πίνακα χωρίσ ςχόλια. 
Βιμα 3: Προκαλεί το διάλογο για να γίνει ζνα πρϊτο ξεκακάριςμα των ιδεϊν με γνϊμονα τισ 
ομοιότθτεσ και τισ αντικζςεισ που ζχουν καταγραφεί και αναλφονται οι ιδζεσ που κυριαρχοφν. 
Βιμα 4: Ο εκπαιδευτικόσ κζτει και γράφει το ερϊτθμα ςτον πίνακα «Διακρίςεισ και διώξεισ 
υπάρχουν μόνο ςιμερα ι υπιρχαν και παλαιότερα;»  
Με τθν δραςτθριότθτα αυτι οι μακθτζσ προετοιμάηονται να ςυναιςκανκοφν, να κατανοιςουν τισ 
ςυνζπειεσ των διακρίςεων και των διϊξεων  γενικά αλλά και των διακρίςεων και των διϊξεων μεταξφ 
και εναντίον των πρϊτων χριςτιανϊν. 
 
Δραςτθριότθτα 2. Ο εκπαιδευτικόσ χωρίηει τουσ μακθτζσ ςε ομάδεσ των τεςςάρων/πζντε ατόμων και 
ςτθν κάκε ομάδα δίνει ζνα φφλλο εργαςίασ που περιλαμβάνει τα βιβλικά κείμενα  Πραξ 2,42-47∙ 6,1-
7. Σο πρϊτο βιβλικό κείμενο ζχει ωσ   κζμα τθ ηωι μζςα ςτθν πρϊτθ χριςτιανικι κοινότθτα, τθ ςτάςθ 
του κόςμου απζναντι τουσ και τθν εξάπλωςθ  των πρϊτων χριςτιανϊν και το δεφτερο βιβλικό κείμενο 
ζχει ωσ κζμα τθν εξάπλωςθ των χριςτιανϊν και τα προβλιματα που αντιμετϊπιςαν με τθν εκλογι 
των επτά διακόνων. 

Δραςτθριότθτα 3: Οι ομάδεσ παρουςιάηουν τθν εργαςία τουσ ςτθν ολομζλεια τθσ τάξθσ. Ο 
εκπαιδευτικόσ καταγράφει ςτον πίνακα όςα προκφπτουν από τουσ ςχολιαςμοφσ για τθν κάκε 
παγωμζνθ εικόνα ι τθν κάκε δραματοποιθμζνθ ςκθνι.   
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υγκεκριμζνα οι  μακθτζσ αφοφ μελετιςουν το βιβλικό κείμενο Πραξ 2,42-47 καλοφνται να 
παρουςιάςουν μια παγωμζνθ εικόνα που να ανταποκρίνεται ςτο κεντρικό νόθμα του κειμζνου. 
Επίςθσ αφοφ μελετιςουν το κείμενο Πραξ 6,1-7  καλοφνται να παρουςιάςουν μια δραματοποίθςθ 
του κειμζνου. 
 
Δραςτθριότθτα 4: Ο εκπαιδευτικόσ αφοφ ξανακυμίςει ςτουσ μακθτζσ το ερϊτθμα «Διακρίςεισ και 
διϊξεισ υπάρχουν μόνο ςιμερα ι υπιρχαν και παλαιότερα;» προκαλεί τθ  ςυηιτθςθ και καταγράφει 
ςτον πίνακα το βαςικό ςυμπζραςμα του κάκε κζματοσ για τον τρόπο ηωισ (ομοψυχία-ενότθτα), τθν 
εξάπλωςθ των χριςτιανϊν, τισ διακρίςεισ και τον τρόπο επίλυςθσ (αμεςότθτα, διακονία-προςφορά) 
και προτρζπει τουσ μακθτζσ να ςκεφτοφν τα πρότυπα που μποροφν να αντλιςουν από τθ ηωι και τθ 
ςτάςθ των πρϊτων χριςτιανϊν.  
 
Δραςτθριότθτα 5: Ο εκπαιδευτικόσ δείχνει τον εννοιολογικό χάρτθ που είναι  ςτο φωτόδεντρο  
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-1137.   
 
Σο περίγραμμα τθσ Διδαςκαλίασ 

α/α 
τάδια 

διδαςκαλίασ 
Χρόνοσ 

Εκπαιδευτικι  Σεχνικι 
(πολφ ςφντομθ περιγραφι) 

Προςδοκώμενα 
Μακθςιακά 

Αποτελζςματα που 
υπθρετοφνται 

1 Προςανατολιςμόσ  5ϋ λεπτά 

Παρουςίαςθ του εποπτικοφ 
υλικοφ και καταγραφι τθσ 
φράςθσ «Διακρίςεισ ςτθν 
κακθμερινι ηωι» 

Πρόκλθςθ 
ενδιαφζροντοσ των 
μακθτϊν και 
ςυναιςκθματικι 
προετοιμαςία 

2 

Καταγραφι και 
ανάλυςθ των 
ςθμαντικότερων 
ιδεϊν 

15ϋλεπτά  

Ιδεοκφελλα με τθ φράςθ 
«Διακρίςεισ ςτθν κακθμερινι 
ηωι» 
 

υμμετοχι και 
προετοιμαςία των 
μακθτϊν για τθν ιδζα 
των διακρίςεων μεταξφ 
και ςε βάροσ των 
χριςτιανϊν 

3 

Χωριςμόσ ςε 
ομάδεσ και 
δραματοποίθςθ 
ςκθνϊν ι 
προετοιμαςία 
παγωμζνων 
εικόνων 

 
25ϋλεπτά 

Ομαδοςυνεργατικζσ δράςεισ 

Ανάλυςθ και ερμθνεία 
των βιβλικϊν κειμζνων 
από τουσ μακθτζσ, 
περιγραφι των 
δυςκολιϊν και 
αναγνϊριςθ των αξιϊν 
και αρχϊν τθσ πρϊτθσ 
χριςτιανικισ κοινότθτασ. 

4 

Παρουςίαςθ των 
παγωμζνων 
εικόνων και των 
δραματοποιθμζνων 
ςκθνϊν 

25ϋλεπτά 
Όλθ θ τάξθ μια ομάδα 
 

Βιωματικι μάκθςθ και 
ςυμμετοχι των μακθτϊν 

5 
Καταγραφι 
ςυμπεραςμάτων  

15ϋλεπτά υηιτθςθ-Διάλογοσ 

Ζκφραςθ των απόψεων 
τουσ και αξιολόγθςθ 
κετικϊν προτφπων και 
αξιϊν  

6 
Κλείςιμο τθσ 
Διδαςκαλίασ.  

5ϋλεπτά 
Παρουςίαςθ του 
εννοιολογικοφ χάρτθ από το 
φωτόδεντρο 

Πανοραμικι εικόνα του 
μακιματοσ 

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-1137
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Βιβλιογραφικζσ πθγζσ ςχεδίου:  
1. Πρόγραμμα ςπουδϊν Δθμοτικοφ & Γυμναςίου 
2. Καινή Διαθήκη: το πρωτότυπο κείμενο με μετάφραςη ςτη δημοτική των τεςςάρων 

καθηγητών, ζκδ. ανακεωρ. Π. Βαςιλειάδθσ, Ι. Γαλάνθσ, Γ. Γαλίτθσ, Ι. Καραβιδόπουλοσ, Ακινα: 
ΕΒΕ, 2003. 

3. Διαδίκτυο ( https://goo.gl/EC8Zms, https://goo.gl/jU8mxu, https://goo.gl/Gg44AF).  
4. Φωτόδεντρο (http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-1137) 

2.2 Τλικοτεχνικι Τποδομι  

 Διαδραςτικόσ πίνακασ ι βιντεοπροβολζασ  

 Πίνακασ 

 Διαδίκτυο (Φωτόδεντρο, Edmodo: δίκτυο ςφνδεςθσ μακθτϊν-εκπαιδευτικϊν) 

2.3 Φφλλα Εργαςίασ  
 1. Φφλλο εργαςίασ με τα βιβλικά κείμενα Πραξ 2,42-47 ∙ 6,1-7  
 2. Φφλλο εργαςίασ που ο εκπαιδευτικόσ κα το αναρτιςει ςτο Edmodo για το δουλζψουν οι μακθτζσ.  
Παρατιρθςθ: Ο  εκπαιδευτικόσ κα ανεβάςει ςτο Edmodo και το άλλο φφλλο εργαςίασ με τα βιβλικά 
κείμενα για να τα ζχουν οι μακθτζσ. ε περίπτωςθ που κάποιοσ μακθτισ δεν ζχει πρόςβαςθ ςτο 
διαδίκτυο φροντίηει να του δϊςει φωτοτυπίεσ των φφλλων  εργαςιϊν. Επίςθσ απαραίτθτθ 
προχπόκεςθ είναι ςε προθγοφμενο μάκθμα να δείξει ςτουσ μακθτζσ πϊσ λειτουργεί το Edmodo, να 
τουσ ςυνδζςει με το δίκτυο, να κάνει μια ομάδα τθν τάξθ του και να τουσ υπενκυμίςει να κυμοφνται  
τον κωδικό πρόςβαςθσ.  
 

1) ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

Σι μακαίνουν οι μακθτζσ και πώσ αξιολογείται  
1: Οι μακθτζσ μακαίνουν να ςυνεργάηονται  και να ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ. Σο 
ςτοιχείο αυτό αξιολογείται μζςα από τθ διαμορφωτικι αξιολόγθςθ με τθν παρατιρθςθ των μακθτϊν 
κατά τθσ διάρκεια τθσ διδαςκαλίασ όπωσ τθν ςυμμετοχι, τθν ςυνεργαςία του με τουσ άλλουσ 
μακθτζσ, τθν ανάλθψθ ευκυνϊν, τθν αναηιτθςθ βοικειασ, τθν ζκφραςθ άποψθσ,  κ.ά. 
2:  Οι μακθτζσ μακαίνουν  να επεξεργάηονται τα βιβλικά κείμενα να κρίνουν και να εμπνζονται από 
τθ ςτάςθ των πρϊτων χριςτιανϊν ςχετικά με τθν αγωνιςτικότθτα τουσ και τθν ςτακερότθτα ςτα 
πιςτεφω τουσ και γενικά τισ αξίεσ τουσ όπωσ  τθν αγάπθ, τθν αλλθλεγγφθ, τθν ενότθτα, τθν 
κατάργθςθ των διακρίςεων. Σα ςτοιχεία αυτά αξιολογοφνται από τον εκπαιδευτικό με τθν 
διαμορφωτικι αξιολόγθςθ όπου παρατθρεί τουσ μακθτζσ κατά τθ διάρκεια τθσ διδαςκαλίασ. 
3: Οι μακθτζσ μακαίνουν τον τρόπο ηωισ, τθν εξάπλωςθ των χριςτιανϊν και κυρίωσ τα προβλιματα 
τθσ πρϊτθσ χριςτιανικισ κοινότθτασ αλλά και  τθν ςτάςθ των χριςτιανϊν απζναντι ςε αυτά και τον 
τρόπο επίλυςισ τουσ. 
Θ αξιολόγθςθ αυτϊν των γνϊςεων πραγματοποιείται με επιςφναψθ φφλλου εργαςίασ ςτο Edmodo. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://goo.gl/EC8Zms
https://goo.gl/jU8mxu
https://goo.gl/Gg44AF
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-1137
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ΕΠΟΠΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΙΑ ΣΙ ΔΙΑΚΡΙΕΙ  
(Θα παρουςιαςτεί ςτουσ μακθτζσ ςτον διαδραςτικό πίνακα ι με τον βιντεοπροβολζα) 
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ΦΤΛΛΑ ΕΡΓΑΙΑ 
 

ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ  
- Ομαδοςυνεργαςία: Μοιράςτε, ςε 1 λεπτό, τουσ παρακάτω ρόλουσ και 

αρμοδιότθτεσ ςτθν ομάδα ςασ: 
- υντονιςτισ/υντονίςτρια ςυηιτθςθσ: υντονίηει τθ ςυηιτθςθ ανάμεςα ςτα μζλθ 

τθσ ομάδασ. 
- Γραμματζασ ομάδασ: Γράφει τισ εργαςίεσ τθσ ομάδασ ςε κόλλα χαρτί με τα 

ονόματα των μελϊν ςτο πάνω μζροσ.  
- Παρουςιαςτισ/Παρουςιάςτρια ομάδασ: Παρουςιάηει ςτο τζλοσ τισ εργαςίεσ τθσ 

ομάδασ. 
- Εκπρόςωποσ ομάδασ: Απευκφνεται ςτον εμψυχωτι-εκπαιδευτικό εκ μζρουσ τθσ 

ομάδασ.  
- Αναγνώςτθσ/Αναγνώςτρια ομάδασ: Διαβάηει το Φφλλο Εργαςίασ και το κείμενο ςε 

όλθ τθν ομάδα. 
 

Η ηωι μζςα ςτθν πρώτθ κοινότθτα  (Πραξ 2,42-47) 
42Όλοι αυτοί ιταν αφοςιωμζνοι ςτθ διδαςκαλία των αποςτόλων και ςτθ μεταξφ τουσ 

κοινωνία, ςτθν τζλεςθ τθσ κείασ Ευχαριςτίασ και ςτισ προςευχζσ. 43Ζνα δζοσ τουσ κατείχε 

όλουσ όςοι ζβλεπαν εκπλθκτικά καφματα να γίνονται μζςω των αποςτόλων. 44Όλοι οι 

πιςτοί ηοφςαν ςε ζναν τόπο και είχαν τα πάντα κοινά∙ 45 πουλοφςαν ακόμα και τα κτιματα 

και τα υπάρχοντά τουσ και μοίραηαν τα χριματα ςε όλουσ, ανάλογα με τισ ανάγκεσ του 

κακενόσ. 46Κάκε μζρα ςυγκεντρϊνονταν με ομοψυχία ςτο *ναό, τελοφςαν τθ κεία 

Ευχαριςτία ςε ςπίτια, τρϊγοντασ τθν τροφι τουσ γεμάτοι χαρά και με απλότθτα ςτθν 
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καρδία. 47Δοξολογοφςαν το Θεό, κι όλοσ ο λαόσ τουσ εκτιμοφςε. Και ο Κφριοσ πρόςκετε 

κάκε μζρα ςτθν εκκλθςία αυτοφσ που ςϊηονταν. 

 Να υπογραμμίςετε τθν πρόταςθ που φανερώνει πώσ αντιμετώπιηε ο κόςμοσ  

τουσ πρώτουσ Χριςτιανοφσ. 

 Να υπογραμμίςετε τθν πρόταςθ που φανερώνει τθν εξάπλωςθ των Χριςτιανών.  

 Να παρουςιάςετε μια παγωμζνθ εικόνα (αγαλματάκια) που να ανταποκρίνεται 

ςτον τρόπο ηωισ και τα ςυναιςκιματα των πρώτων χριςτιανών.  

 
Η εκλογι των εφτά διακόνων  (Πραξ 6,1-7)  

1Εκείνεσ τισ μζρεσ, κακϊσ μεγάλωνε ο αρικμόσ των μακθτϊν, άρχιςαν να παραπονιοφνται 

οι ελλθνόφωνοι πιςτοί εναντίον των εβραιόφωνων, ότι ςτθν κακθμερινι  διανομι των 

τροφίμων δεν φρόντιηαν τισ ελλθνόφωνεσ χιρεσ όςο κα ζπρεπε. 2Σότε οι δϊδεκα 

απόςτολοι ςφναξαν όλουσ τουσ μακθτζσ και τουσ είπαν: «Δεν είναι ςωςτό εμείσ ν’  

αφιςουμε το κιρυγμα του λόγου του Θεοφ και να αςχολοφμαςτε με τθ διανομι των 

τροφίμων. 3Φροντίςτε, λοιπόν, αδελφοί, να εκλζξετε απ’  ανάμεςά ςασ εφτά άντρεσ με 

καλι φιμθ, γεμάτουσ από τθ  ςοφία του Αγίου Πνεφματοσ. Θα ορίςουμε αυτοφσ να κάνουν 

αυτό το ζργο, 4κι εμείσ κα αφιερωκοφμε αποκλειςτικά ςτθν προςευχι και ςτο ζργο του 

κθρφγματοσ». 5Μ’ αυτά τα λόγια ςυμφϊνθςε όλθ θ κοινότθτα. Ζτςι διάλεξαν το τζφανο, 

άνκρωπο γεμάτον πίςτθ και Άγιο Πνεφμα∙ επίςθσ το Φίλιππο, τον Πρόχορο, το Νικάνορα, 

τον Σίμωνα, τον Παρμενά και το Νικόλαο από τθν Αντιόχεια, ο οποίοσ προθγουμζνωσ είχε 

προςχωριςει ςτον Ιουδαϊςμό. 6 Θ κοινότθτα τουσ ζφερε μπροςτά ςτουσ αποςτόλουσ, οι 

οποίοι προςευχικθκαν κι ζβαλαν τα χζρια πάνω ςτα κεφάλια αυτϊν των εφτά.  

    7το μεταξφ ο λόγοσ του Θεοφ είχε μεγάλθ διάδοςθ. Ο αρικμόσ των μακθτϊν ςτθν 

Ιερουςαλιμ μεγάλωνε πολφ. Ακόμθ και πάρα πολλοί Ιουδαίοι αποδζχονταν τθν πίςτθ.  

   
Πλθροφορίεσ 

Ελλθνόφωνοι πιςτοί: είχαν επθρεαςτεί από τον ελλθνιςτικό πολιτιςμό  που διαδόκθκε από 

τον Μ. Αλζξανδρο και τουσ διαδόχουσ του και μιλοφςαν τθν ελλθνιςτικι γλϊςςα. 

Εβραιόφωνοι πιςτοί: αντιςτζκονταν ςτθ διάδοςθ του ελλθνιςτικοφ πολιτιςμοφ και 

παράμεναν πιςτοί ςτισ παραδόςεισ των προγόνων τουσ και μιλοφςαν εβραϊκά.  

Διάκονοι: πρόςφεραν τισ υπθρεςίεσ τουσ ανιδιοτελϊσ (χωρίσ να περιμζνουν κάποιου 

είδουσ αμοιβι) 

 
 Να δραματοποιιςετε τθ ςκθνι τθσ εκλογισ των εφτά διακόνων 

               Πρόςωπα τθσ ςκθνισ: 
- Ελλθνόφωνοι πιςτοί 

- Εβραιόφωνοι πιςτοί 

- Απόςτολοι  

- Διάκονοι 
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ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Edmodo) 
 
1. Να αντιςτοιχίςετε τα ςτοιχεία τθσ Αϋ ςτιλθσ με τα ςτοιχεία τθσ Βϋ ςτιλθσ. 
 

Α     Β    
          
    

                    1. Λαόσ     α. κοινι χριςθ των αγακϊν  
    
    2. Κοινοκτθμοςφνθ   β. ανιδιοτελισ προςφορά υπθρεςιϊν 
           
                    3. Διακονία    γ. εκτίμθςθ    
           
           
   
2. Να ςυμπλθρϊςετε τα κενά επιλζγοντασ τθ ςωςτι λζξθ: εκκλθςία, τζφανο, εκτιμοφςε, 

δφναμθ, ςοφία, αφοςιωμζνοι, διανομι,  φιμθ, κιρυγμα, δϊδεκα απόςτολοι. 

α.  Δοξολογοφςαν το Θεό, κι όλοσ ο λαόσ τουσ………………………... Και ο Κφριοσ 

πρόςκετε κάκε μζρα ςτθν…………………… αυτοφσ που ςϊηονταν.  

β. Όλοι αυτοί ιταν…………………………………. ςτθ διδαςκαλία των αποςτόλων και 

ςτθ μεταξφ τουσ κοινωνία, ςτθν τζλεςθ τθσ κείασ Ευχαριςτίασ και ςτισ 

προςευχζσ.  

γ. Φροντίςτε, λοιπόν, αδελφοί, να εκλζξετε απ’  ανάμεςά ςασ εφτά άντρεσ με 

καλι……………………, γεμάτουσ από τθ…………………………  του Αγίου Πνεφματοσ.   

δ.  Σότε οι………………………………………… ςφναξαν όλουσ τουσ μακθτζσ και τουσ 

είπαν: «Δεν είναι ςωςτό εμείσ ν’  αφιςουμε το ……………………….του λόγου του 

Θεοφ και να αςχολοφμαςτε με τθ ……………………..των τροφίμων. 

ε. Ζτςι διάλεξαν το……………………….., άνκρωπο γεμάτον πίςτθ και Άγιο Πνεφμα∙ 

 
 3. Να βρείτε μζςα ςτο κρυπτόλεξο τα ονόματα των επτά Διακόνων. 

                    

Φ Α Ε Χ Λ Σ Ι Μ Ω Ν Α  
Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο  Χ Κ Τ Λ 
Ι Χ Λ Θ Ε Δ Λ Α Η Ι Λ Τ 
Κ Ψ Ν Ι Μ Λ Κ Ψ Θ Κ Ν Ι 
Α Λ Ι Σ Π Ρ Ο Χ Ο Ρ Ο  
Ν Σ Χ Ο Α Π Χ Μ Ψ Ν Η Χ 
Ο Ε Ρ Χ Ρ Λ Ο Γ Θ Ι  Η 
Ρ Μ Ν Α Μ Γ Β  Λ Μ Η Α 
Α Ω Ε Φ Ε Μ Π Ο Τ Δ Ο Θ 
 Ρ Α Ο Ν Λ Ε Κ Ο Β Γ Ι 
Σ Α Δ  Α Ο Λ  Ρ Π Η Ε 
Χ  Φ Ο  Σ Ε Φ Α Ν Ο  
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5. Ποιεσ   από τισ  πράξεισ των πρϊτων Χριςτιανϊν ςασ προξζνθςαν εντφπωςθ και 

γιατί;  

 
 
 
 
 


