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1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

1. Δημιουργός του σχεδίου 
 

Ονοματεπώνυμο: Αλέξανδρος Κόπτσης 
 
Ιδιότητα:         Σχολικός Σύμβουλος           
 
Σχολικός Σύμβουλος 7ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης 
 
 
E-mail: aKoptsis2002@yahoo.gr 
 

 

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

1.2 Τίτλος σχεδίου διδασκαλίας(Θέμα)   
 

Θρησκείες στη χώρα μας 
 

1.3 Σκοπός & Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα του σχεδίου διδασκαλίας 
 
Γενικός Σκοπός:  
Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι να εξοικειωθούν οι μαθητές με τη δική τους θρησκευτική 
παράδοση, να γνωρίσουν άλλες θρησκευτικές παραδόσεις και να συνειδητοποιήσουν τον 
πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της σύγχρονης κοινωνίας αναπτύσσοντας στάσεις σεβασμού της 
θρησκευτικής και πολιτιστικής ετερότητας  
Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα  
Οι μαθητές να: 
• παρουσιάζουν στοιχεία για τις άλλες θρησκευτικές κοινότητες της Ελλάδας   
• κρίνουν και ελέγχουν τις ιδέες τους για τις σχέσεις τους με όσους ανήκουν σε άλλη θρησκεία ή 
ομολογία     
• συνειδητοποιούν και αξιολογούν τη βιβλική θέση για τον «άλλον»  

 συνειδητοποιούν ότι η κοινή εθνική ταυτότητα δεν υπονομεύεται από τις διαφορετικές 
θρησκευτικές παραδόσεις 

• ευαισθητοποιούνται και αναπτύσσουν διάθεση γνωριμίας και θετικές στάσεις σεβασμού απέναντι 
στη θρησκευτική και πολιτισμική ετερότητα 

1.4 Εμπλεκόμενοι Στόχοι και Επάρκειες της Τάξης  



 
Το σχέδιο διδασκαλίας υλοποιεί τους παρακάτω Γενικούς Στόχους και Επάρκειες της ΣΤ΄ 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 
 
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 
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 

  
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 

 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 ντους 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 

 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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 βιβλική θέση για τον ξένο και τον άλλο. 
(στόχος β, γ, δ). Δραστηριότητα 1. Φύλλα εργασίας 1, 2 
 
Στάδιο 2 
Βιωματική προπαρασκευή 
θα  αναζητήσουν και θα παρουσιάσουν στοιχεία για άλλες θρησκείες (στόχος α). Δραστηριότητα 2. 
Φύλλο εργασίας  3, 4 
 
Στάδιο 3 
Επεξεργασία-Ανάλυση-Σύγκριση 
Θα εκφράσουν σκέψεις, απόψεις και συναισθήματα για άλλες θρησκευτικές παραδόσεις στη χώρα 
μας. Θα γνωρίσουν άλλες θρησκευτικές παραδόσεις και θα αποκτήσουν στάσεις σεβασμού απέναντι 
στη θρησκευτική και πολιτισμική ετερότητα. (στόχος στ, ε, ζ). Δραστηριότητες 3, 4, 5. Φύλλο 
εργασίας  5, 6, 7. 
 
Στάδιο 4 
Εφαρμογή-Έκφραση 
Θα καταδειχθεί ο σεβασμός του άλλου μέσα από την ποίηση και τη μουσική, αλλά και την 
καλλιτεχνική έκφραση και τη δραματοποίηση. Θα συνειδητοποιήσουν οι μαθητές ότι η κοινή εθνική 
ταυτότητα δεν υπονομεύεται από τις διαφορετικές θρησκευτικές παραδόσεις 
Δραστηριότητες 6 . Φύλλο εργασίας 8 
 
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. 

 
Θα επιδιωχθεί στο πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης, τις προηγούμενες ή επόμενες ημέρες της 
διδασκαλίας να πραγματοποιηθεί και μία επίσκεψη στον ναό της ενορίας και εάν είναι δυνατό και 
μία επίσκεψη σε Συναγωγή, Ευαγγελική Εκκλησία ή και Τζαμί ώστε να βιώσουν οι μαθητές το χώρο 
και τον τόπο λατρείας σε άλλες θρησκείες. 
 
 
 
 
 



 
 
 
Περιγραφή δραστηριοτήτων: 
Δραστηριότητα 1 
Βήμα 1: Δείχνουμε στα παιδιά ένα βίντεο από το You Tube σχετικά με τον καλό Σαμαρείτη. 
https://www.youtube.com/watch?v=JjEg3kWLRtM. Ζητάμε από τους μαθητές αφού το 
παρακολουθήσουν να πουν τι καταλαβαίνουν και τι συμπέρασμα βγάζουν για τις σχέσεις των 
ανθρώπων και τον τρόπο που πρέπει να αντιμετωπίζουν τους συνανθρώπους τους. Τους ζητούμε 
επίσης να αναλύσουν τα σημεία που θεωρούν πως φανερώνουν αξίες και ορθές στάσεις ζωής.  
Βήμα 2:  Δίνουμε στους μαθητές την παραβολή σε γραπτό κείμενο και τους ζητάμε να βρουν λέξεις 
και εκφράσεις που δείχνουν τη δύναμη της αγάπης και την αλληλεγγύης.  
Βήμα 3: Δίνουμε το απόσπασμα από την ΠΔ Αρ. 15, 15-16 για τη στάση μας απέναντι στον «ξένο» 
Τη διαβάζουν και ζητάμε από τους μαθητές να μας πουν σε τι αναφέρεται 
 
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. Αναλύουμε τα 
βαθύτερα νοήματα της παραβολής. 
Στόχος μας είναι να διατυπώσουν οι μαθητές  ιδέες και να εκφράσουν συναισθήματα και σκέψεις για 
την αλληλεγγύη μεταξύ των ανθρώπων, έστω και αν αυτοί είναι ξένοι 
Στη συνέχεια προσπαθούμε να εκμαιεύσουμε από αυτούς τις βασικές έννοιες ώστε να τις 
συζητήσουμε διεξοδικά. Δίνουμε βαρύτητα στην απάντηση των παρακάτω σκέψεων:  Γιατί 

οφείλουμε να βοηθάμε τους συνανθρώπους μας, ποιον πρέπει να βοηθάμε, τι σημαίνει πλησίον, τι 

σημαίνει συνάνθρωπος 

Διδασκαλία μετωπική στη δραστηριότητα αυτή 
Φύλλα εργασιών 1, 2 
 

Δραστηριότητα 2 
Επισκεπτόμαστε έναν ορθόδοξο ναό και αναλύουμε με όλους τους μαθητές τα χαρακτηριστικά του 
χώρου και του τρόπου λατρείας των ορθοδόξων χριστιανών. 
Στη συνέχεια 
Βήμα 1: Δίνουμε στους μαθητές εικόνες όπου παρουσιάζονται διάφορους τόποι λατρείας (Ισλάμ, 
Καθολικοί, Ορθόδοξοι, Ιουδαίοι, Ευαγγελικοί) 
Τους ζητάμε να καθίσουν και να συζητήσουν ανά δύο στην αρχή και σε τετράδες στη συνέχεια 
σχετικά με τον τρόπο που προσεύχονται οι άνθρωποι, τα χαρακτηριστικά των χώρων που 
προσεύχονται και να τα συγκρίνουν με αυτά της ορθοδοξίας. Μετά να κοινοποιήσουν στην τάξη τις 
απόψεις τους συγκρίνοντάς τες με τον τρόπο της δικής τους προσευχής. 
Βήμα 2: Τους δείχνουμε τέσσερα βίντεο του ενός λεπτού, όπου παρουσιάζονται τόποι λατρείας των 
παραπάνω θρησκειών και τους ζητούμε να τα δουν προσεκτικά και να συνομιλήσουν με τους 
συμμαθητές τους για το τι βλέπουν, τι τους έκανε εντύπωση  και τι αισθάνονται. Θα τους ρωτήσουμε 
στη συνέχεια Πώς προσεύχονται οι άνθρωποι; Πώς τους φαίνονται οι ύμνοι που ακούγονται και τι 
τους κάνει εντύπωση από τους χώρους λατρείας.  Ζητούμε από τις ομάδες να επεξεργαστούν τα 
στοιχεία που διέκριναν και να γράψουν σε ένα κίτρινο χαρτάκι τις διαφορές και σε ένα μπλε χαρτάκι 
τις ομοιότητες με τα ορθόδοξα στοιχεία.  
Βήμα 3: Τα συμπεράσματα τα ανακοινώνουν στην τάξη.  
Βήμα 4: Στο τέλος τους ζητούμε να ζωγραφίσουν κάτι που να δείχνει το χαρακτηριστικό στοιχείο της 
θρησκείας την οποία εξέτασαν. 
Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τους μαθητές να κατανοήσουν και να παρουσιάσουν στοιχεία για 
άλλες θρησκευτικές κοινότητες στην Ελλάδα και να διακρίνουν ομοιότητες και διαφορές του τρόπου 
και των χαρακτηριστικών λατρείας στις διάφορες θρησκείες  
Στόχος μας είναι να γνωρίσουν οι μαθητές βασικά χαρακτηριστικά άλλων θρησκευτικών 

https://www.youtube.com/watch?v=JjEg3kWLRtM


παραδόσεων και να αποκτήσουν στάσεις σεβασμού απέναντι στη θρησκευτική και πολιτισμική 
ετερότητα 
Διδασκαλία ανά δύο και σε τετράδες στη δραστηριότητα αυτή 
Φύλλα εργασιών 3, 4 

 
Δραστηριότητα 3 
Βήμα 1: Δίνουμε στους μαθητές στοιχεία με τα βασικά χαρακτηριστικά κάθε θρησκείας από τις 
παραπάνω και τις βασικές αρχές που πιστεύουν. Τους ζητούμε να διαβάσουν προσεκτικά και να 
περιγράψουν τα στοιχεία που τους έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση. Τους ζητούμε επίσης να βρουν τις 
βασικές διαφορές με την  ορθοδοξία και την επίπτωσή τους στον πολιτισμό των χωρών.  
Βήμα 2: Δίνουμε στις ομάδες τέσσερα κείμενα σχετικά με τις σχέσεις ανθρώπων που πιστεύουν σε 
διαφορετικές θρησκείες και ζητούμε  
Α. Να βάλουν οι ομάδες τίτλο σε κάθε κείμενο 
Β. Να περιγράψουν το περιεχόμενό τους και να πουν το μήνυμα που εκπέμπουν 
Γ. Να εκφράσουν συναισθήματα 
Να συγκρίνουν το περιεχόμενο με την παραβολή 
Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία στη δραστηριότητα αυτή 
Φύλλο εργασιών 5 

 
Δραστηριότητα 4 

Δίνονται στους μαθητές κείμενα σχετικά με τις σχέσεις ανθρώπων που πιστεύουν σε 

διαφορετικές θρησκείες και καλούνται  

Α. Να βάλουν τίτλο σε κάθε κείμενο 

Β. Να περιγράψουν το περιεχόμενό τους και να πουν το μήνυμα που εκπέμπουν 

Γ. Να εκφράσουν συναισθήματα 

Δ. Να συγκρίνουν το περιεχόμενο με την παραβολή 
Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία στη δραστηριότητα αυτή 
Φύλλο εργασιών 6 

  
Δραστηριότητα 5 
Βήμα 1: Δίνω στους μαθητές πληροφορίες σχετικά με τις θρησκείες που υπάρχουν στη χώρα μας και 
το ποσοστό των ανθρώπων που πιστεύουν σ΄  αυτές. Τους ζητώ να τις διαβάσουν προσεκτικά και να 
πουν ποιες είναι οι πολυπληθέστερες  
Βήμα 2: Ψάχνουν οι μαθητές στο διαδίκτυο να βρουν σημεία της χώρας που εμφανίζονται οι 
παραπάνω θρησκείες και τις απεικονίζουν επάνω στο χάρτη της Ελλάδας 
Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία στη δραστηριότητα αυτή 
Φύλλο εργασιών 7 

 
Δραστηριότητα 6 
Παιχνίδια ρόλων 

1. Παίζουν ένα παιχνίδι ρόλων. Αναπαριστούν μία σκηνή από τη θρησκεία που εξέτασαν και 
επεξεργάστηκαν.  

2. Σχεδιάζουν η κάθε ομάδα μία παγωμένη εικόνα  
Οι υπόλοιποι τους κάνουν ερωτήσεις και προσπαθούν να διαπιστώσουν σε ποια θρησκεία 
αναφέρονται 

Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία στη δραστηριότητα αυτή 
Φύλλο εργασιών 8 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
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 βιβλικής 
θέσης για τον ξένο 

2 
Βιωματική 
προπαρασκευή 

90 
λεπτά 

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

 Αναζήτηση και  
παρουσίαση στοιχείων για 
άλλες θρησκείες στην 
Ελλάδα 

3 
Επεξεργασία 
Ανάλυση 
Σύγκριση 

 180 
λεπτά 

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

Έκφραση σκέψεων, 
απόψεων και 
συναισθημάτων για άλλες 
θρησκευτικές παραδόσεις 
στη χώρα μας. Γνωριμία 
με άλλες θρησκευτικές 
παραδόσεις και απόκτηση 
στάσεων σεβασμού 
απέναντι στη θρησκευτική 
και πολιτισμική ετερότητα 

4 
Εφαρμογή-
Έκφραση 

80 
λεπτά 

Ομαδοσυνεργατική 
Διδασκαλία μέσω τέχνης 
Δραματοποίηση 
Δραστηριότητα 6 

Διαμόρφωση στάσης 
σεβασμού του άλλου μέσα 
από την ποίηση και τη 
μουσική, αλλά και την 
καλλιτεχνική έκφραση και 
τη δραματοποίηση 

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 
ΠΔ. Αρ 15, 15-16 

www. Youtube.com/watch?v – παραβολή καλού Σαμαρείτη  
www. Youtube.com/watch?v-ορθόδοξος ναός, συναγωγή, τζαμί, καθολική εκκλησία, ευαγγελική 
εκκλησία 
www.orodegr. Com 
www. Orthros.gr 
www.orthodox.answers.blogspot.gr 
www.oodegr.com/oode/thriskies/xristianoi1.htm-ποσοστά θρησκειών 
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 

http://www.orodegr/
http://www.orthodox.answers.blogspot.gr/
http://www.oodegr.com/oode/thriskies/xristianoi1.htm-ποσοστά


 

 
 

1ο  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Δείτε το βίντεο που ακολουθεί και περιγράψτε τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν. 

Διαβάστε παράλληλα την παραβολή από το κείμενο και συζητήστε για τη στάση των 

ανθρώπων, συγκρίνετέ τες  και πείτε την άποψή σας. Βρείτε λέξεις και εκφράσεις που 

δείχνουν τη δύναμη της αγάπης και την αλληλεγγύης 
 

 

Μια μέρα πλησίασε τον Ιησού ένας νομικός, που ήθελε να τον πειράξει και του 

είπε: «Δάσκαλε, τι πρέπει να κάνω για να κληρονομήσω την αιώνια ζωή;». 

Ο Ιησούς του απάντησε: «Τι γράφει στο Νόμο; Εσύ μελετάς το Νόμο. Ξέρεις λοιπόν 

τι γράφει». Και είπε ο νομικός: «Να αγαπήσεις τον Κύριο και Θεό σου με όλη σου την 

καρδιά κι όλη σου την ψυχή κι όλη σου τη δύναμη κι όλο σου το νου και να αγαπάς 

τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου». Τότε του αποκρίθηκε ο Ιησούς: «Πολύ σωστά 

απάντησες. Αυτά να κάνεις και θ’ αποκτήσεις την αιώνια ζωή». 

Ο νομικός, θέλοντας να δικαιολογηθεί γιατί έκαμε αυτή την ερώτηση στον Χριστό, 

ξαναρώτησε: «Και ποιος είναι για μένα ο πλησίον;». 

Πήρε λοιπόν αφορμή από αυτή την ερώτηση ο Χριστός και είπε την εξής 

παραβολή: 

Ένας άνθρωπος κατέβαινε από τα Ιεροσόλυμα προς την Ιεριχώ. Στο δρόμο έπεσε 

στα χέρια ληστών. Αυτοί αφού του πήραν όσα πράγματα είχε, του έκλεψαν και τα 

ρούχα, τον πλήγωσαν κι έτσι μισοπεθαμένο τον άφησαν στην ερημιά. Κατά 



σύμπτωση από εκείνον το δρόμο περνούσε ένας ιερέας. Αυτός είδε τον πληγωμένο, 

αλλά τον προσπέρασε χωρίς να τον βοηθήσει. Σε λίγο έφτασε στον τόπο εκείνο κι 

ένας λευίτης, δηλαδή νεωκόρος στο Ναό. Είδε κι αυτός τον πληγωμένο, αλλά κι 

αυτός έφυγε χωρίς να βοηθήσει. ΄Ένας περαστικός Σαμαρείτης όμως, πλησίασε και 

μόλις είδε τον χτυπημένο τον 

λυπήθηκε. Αμέσως 

κατέβηκε από το ζώο του, περιποιήθηκε τις πληγές με κρασί και λάδι και τις 

περιέδεσε. Έπειτα τον φόρτωσε στο ζώο του και τον μετέφερε σ’ ένα πανδοχείο. 

Έδωσε μάλιστα στον ξενοδόχο αρκετά χρήματα και του είπε: «Περιποιήσου τον 

πληγωμένο μέχρι να γίνει καλά. Αν σου χρειαστούν περισσότερα χρήματα, στο 

γυρισμό θα σου τα δώσω». 

Μετά ο Ιησούς ρώτησε τον νομικό: «Λοιπόν, ποιος από τους τρεις φέρθηκε ως 

πλησίον σ’ αυτόν τον άτυχο που έπεσε στα χέρια των ληστών;». Κι εκείνος απάντησε: 

«Αυτός που έδειξε ευσπλαχνία». «Πήγαινε λοιπόν και κάμε κι εσύ το ίδιο», είπε ο 

Ιησούς. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 2ο  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

 

Διαβάστε το παρακάτω απόσπασμα από την ΠΔ σχετικά με την αντιμετώπιση του 

«ξένου» 

 

 
Ο ίδιος νόμος θα ισχύει για πάντα στο μέλλον για όλη τη σύναξη, τόσο για σας όσο και για τους 

ξένους, που είναι μαζί σας. Όπως είστε εσείς, έτσι θα είναι και οι ξένοι απέναντι στον Κύριο. Ένας 

νόμος και μια εντολή θα ισχύει για σας και για τους ξένους, που μένουν μαζί σας. 
Αρ 15, 15-16 

 

 

Συζητήστε για τον τρόπο που αντιλαμβάνεστε την συμπεριφορά μας απέναντι στον ξένο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Αφού επισκεφτείτε έναν ορθόδοξο ναό και αναλύσετε τα χαρακτηριστικά του χώρου και του 

τρόπου λατρείας των ορθοδόξων χριστιανών, στη συνέχεια εξετάστε με προσοχή τις εικόνες 

που σας δίνονται και περιγράψτε τον τρόπο λατρείας των ανθρώπων σε άλλες θρησκείες. 

Εντοπίστε τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα κάθε θρησκείας 

  

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Αφού δείτε προσεκτικά τις εικόνες συνομιλήστε σε κάθε ομάδα με τους συμμαθητές σας για το τι 
βλέπετε, τι σας έκανε εντύπωση  και τι αισθάνεστε.  
Πώς προσεύχονται οι άνθρωποι; Τι σας κάνει εντύπωση από τους χώρους λατρείας.  Επεξεργαστείτε 
τα στοιχεία που διακρίνετε και γράψτε σε ένα κίτρινο χαρτάκι τις διαφορές και σε ένα μπλε χαρτάκι 
τις ομοιότητες με τα ορθόδοξα στοιχεία.  

 

 

 

 

 



 

4ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
 

Δείτε τα βίντεο που ακολουθούν (www. Youtube.com/watch?v-ορθόδοξος ναός, συναγωγή, τζαμί, 
καθολική εκκλησία, ευαγγελική εκκλησία, www.orodegr. Com, www. Orthros.gr, 
www.orthodox.answers.blogspot.gr) 

και ακούστε προσεκτικά τους ύμνους που ακούγονται. Πείτε τα βασικά χαρακτηριστικά που 
διακρίνετε και πείτε την άποψή σας για τους ύμνους που ακούτε 

 
Ζωγραφίστε κάτι που να δείχνει το χαρακτηριστικό στοιχείο της θρησκείας την οποία 
εξετάσατε. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.orodegr/
http://www.orthodox.answers.blogspot.gr/


 
 
 

5ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Σας δίνονται στοιχεία με τα βασικά χαρακτηριστικά των κυριότερων θρησκειών που υπάρχουν στη 
χώρα μας, καθώς και τις βασικές αρχές που αυτές πιστεύουν. Να διαβάσετε προσεκτικά και να 
περιγράψετε τα στοιχεία που σας έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση. Να βρείτε τις βασικές διαφορές με την  
ορθοδοξία και την επίπτωσή τους στον πολιτισμό των χωρών.  
 
 

Ορθόδοξη Χριστιανική διδασκαλία.  

Η Ορθόδοξη Χριστιανική Θρησκεία είναι η επίσημη Θρησκεία του Ελληνικού Έθνους. Στο ισχύον 
Σύνταγμα της Ελλάδας, άρθρο 3, καθορίζεται ότι «Επικρατούσα Θρησκεία εν Ελλάδι είναι η της 
Ανατολικής Ορθοδόξου του Χριστού Εκκλησίας». 

Η διδασκαλία της Ορθόδοξης Χριστιανικής Θρησκείας περιέχεται στην Αγία Γραφή και είναι 
αναλλοίωτη και απαραχάρακτη από τότε που μας παραδόθηκε από τον ίδιο τον Ιησού Χριστό μέσω 
των Αποστόλων μέχρι σήμερα. 

Το λατρευτικό μέρος της Ορθοδοξίας στηρίζεται στην Ιερά Παράδοση, η οποία αποτελεί απαραίτητο 
συμπλήρωμα της Αγίας Γραφής, ενώ το δογματικό μέρος στηρίζεται στο Σύμβολο της πίστεως και 
στις αποφάσεις των επτά Οικουμενικών Συνόδων. 

Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί πιστεύουν στον Τριαδικό Θεό. Πιο συγκεκριμένα πιστεύουν ότι ο Θεός είναι 
Ένας. Μία ουσία. Μία φύση αιώνια, άκτιστη, άναρχη, άπειρη και ανεξιχνίαστη. Αυτή όμως η θεία 
ουσία υπάρχει «ασυγχύτως και αδιακρίτως» ολόκληρη στα τρία Πρόσωπα της Αγίας Τριάδας, του 
Πατέρα του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Τα μόνα ιδιώματα που δεν είναι κοινά μεταξύ των τριών 
Προσώπων της Αγίας Τριάδος είναι ότι ο Πατήρ είναι αγέννητος, ο Υιός γεννάται και το Άγιο Πνεύμα 
εκπορεύεται εκ του Πατρός. 
    Ακόμη οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί πιστεύουν ότι ή αόρατη Χάρη του Θεού μεταδίδεται στον άνθρωπο 
με τα ορατά μυστήρια. Για το λόγο αυτό διατηρούν τα επτά Θεία μυστήρια αναλλοίωτα όπως 
ακριβώς τα παρέλαβαν από το Χριστό διαμέσου των Αποστόλων. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ισλάμ 
Θρησκεία μονοθεϊστική. Ιδρυτής ο Μωάμεθ (570 μ.Χ.-632 μ.Χ.) 
Το πρώτο του κήρυγμα στη Μέκκα. Οι άνθρωποι εκεί αντέδρασαν στις μονοθεϊστικές αντιλήψεις και 
τον ανάγκασαν να καταφύγει στη Μεδίνα. (622 μ.Χ. έτος Εγίρα). 
Η διδασκαλία του περιέχεται στο Κοράνιο (114 κεφάλαια «Σούρες»). Αποκαλύφθηκε στο Μωάμεθ 
από τον αρχάγγελο Γαβριήλ. Θεωρείται θείο και αλάθητο. 
Βασικές διδασκαλίες του Κορανίου 
 Ένας είναι ο Θεός (Αλλάχ). Ο Μωάμεθ είναι ο τελευταίος και μεγαλύτερος προφήτης. 
Προηγήθηκαν κι άλλοι μικρότεροι.  
 Υπάρχουν άγγελοι και διάβολος (Ιμπλίς) 
 Το κισμέτ καθορίζει τη ζωή και τις πράξεις του ανθρώπου.  
 Υπάρχει τελική κρίση και ανταπόδοση(παράδεισος-κόλαση).  
 Ένα πρόβλημα της Μουσουλμανικής Θεολογίας είναι η αντίφαση μεταξύ της ιδέας της 
ανταπόδοσης και του κισμέτ.  
Οι πέντε στύλοι του Ισλάμ 
(Τα υποχρεωτικά καθήκοντα κάθε πιστού Μουσουλμάνου.) 
 Ομολογία πίστης κι επανάληψη της φράσης «Δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μόνο ο Αλλάχ και 
ο Μωάμεθ είναι ο προφήτης του.  
 Προσευχή πέντε φορές τη μέρα με κατεύθυνση τη Μέκκα. Η Παρασκευή είναι μέρα 
αφιερωμένη στην προσευχή. Τζαμί είναι ο ναός τους. Μιχράμπ είναι μια ημικυκλική κόγχη που 
βλέπει στη Μέκκα. Εκεί στρέφεται ο Ιμάμης και απαγγέλλει προσευχές.  
 Ελεημοσύνη.  
 Νηστεία κατά το μήνα Ραμαντάν.  
 Ιεραποδημία.  
Η Ισλαμική κοινωνία είναι ανδροκρατική. Η θέση της γυναίκας είναι κατώτερη. 
Οι Μουσουλμάνοι χωρίζονται σε Σηίτες και Σουνίτες. 
Οι Σουνίτες δεν θεωρούν ότι ο θρησκευτικός τους ηγέτης πρέπει να κατάγεται από το Μωάμεθ. 
Δίνουν έμφαση στο Κοράνι και στην ομοφωνία της κοινότητας. 
Οι Σηίτες πιστεύουν στην κληρονομική διαδοχή του θρησκευτικού ηγέτη (ιμάμη). Θεωρείται 
αλάθητος, πηγή αποφάσεων, αυθεντικός ερμηνευτής του Κορανίου που μεταβιβάζει στους 
διαδόχους του τα μυστικά. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ-ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ.  

Σχίσμα   1054(οριστικό σχίσμα) 
οι διαφορές μεταξύ ορθόδοξης και καθολικής εκκλησίας αρχίζουν από το όνομα: 
ορθόδοξος =ορθή+δόξα= γνώμη. Άρα ορθόδοξος είναι αυτός που έχει σωστή θέση-δεν κάνει λάθη-
πανω στα δόγματα της εκκλησίας 
καθολικός= ενιαίος,  αδιαίρετος, ολόκληρος. άρα καθολική είναι η Ενιαία-αδιαίρετη εκκλησία. 
 
ΔΟΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ: 
1.Η βασικότερη είναι το filiogue= και εκ του ΥΙΟΥ. Ενώ η ορθόδοξη εκκλησία στο όγδοο άρθρο του 
Συμβόλου της πίστεως λέει ότι: πιστεύω και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κυρίαρχον, αυτό που χαρίζει 
και δημιουργεί τη ζωή, αυτό που εκπορεύεται από τον Πατέρα.....η καθολική εκκλησία προσθέτει ΚΑΙ 
ΕΚ ΤΟΥ ΥΙΟΥ. η διαφορά αυτή υπήρξε η βασική που οδήγησε στο σχίσμα= διαίρεση του 1054.με 
λόγια απλά η ορθοδοξία πιστεύει ότι το Άγιο πνεύμα εκπορεύεται από τον Πατέρα, ενώ η Καθολική 
από τον Πατέρα και τον Υιό ταυτοχρόνως. 
 
2.ΤΟ ΔΟΓΜΑ ΤΗΣ ΑΣΠΙΛΛΟΥ ΣΥΛΛΗΨΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 
Η ορθοδοξία πιστεύει ότι η Θεοτόκος γεννήθηκε με το προπατορικό αμάρτημα και απαλλάχτηκε 
κατά τον Ευαγγελισμό, η Καθολική εκκλησία πιστεύει ότι γεννήθηκε χωρίς την ενοχή του 
προπατορικού αμαρτήματος. 
 
3.Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 
Η ορθοδοξία πιστεύει ότι η Θεοτόκος πέθανε και μετά μετέστη στον ουρανό καθολικοί εκκλησία 
πιστεύει ότι μετέστη χωρίς να έχει πεθάνει. 
 
ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ: 
1.ΒΑΠΤΙΣΜΑ:ενω στην ορθοδοξία το νήπιο βουτάται ολόκληρο στην κολυμβήθρα, στην καθολική 
εκκλησία δε συμβαίνει αυτό. απλά ρίχνεται αγιασμένο νερό στο κεφαλάκι του νήπιου. 
2.Χρισμα:στην ορθοδοξία το χρίσμα(μύρωμα-σφραγίδαα)γίνεται σε όλα τα νήπια, αμέσως μετά το 
βάπτισμα. Στην καθολική εκκλησία γίνεται μόνο σε αυτούς που θα γίνουν ιερείς. 
3.ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ: Στην ορθοδοξία η μεταλαβία γίνεται με ενζυμο άρτο, ενώ στην καθολική με άζυμο 
και ονομάζεται ΟΣΤΙΑ. Την ώρα της μεταλαβής οι λαϊκοί συμμετέχον μόνο στον άρτο(καθολική 
εκκλησία).δικαίωμα στον οίνο(αίμα χριστού)έχουν μόνο οι κληρικοί. Στην ορθοδοξία γνωστόν, 
κληρικοί και λαϊκοί συμμετέχον και στον άρτο και στον οίνο. 
4.ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑ:στην ορθοδοξία οι εικόνες είναι αυστηρότερες-ασκητικότερες από της καθολικής 
εκκλησιάς, που είναι εντυπωσιακότερες και παρουσιάζουν το Θεό με πιο ανθρώπινα 
χαρακτηριστικά. 
5.ΥΜΝΟΛΟΓΙΑ:στην ορθοδοξία δεν υπάρχει εκκλησιαστικό όργανο και μόνο ο άνθρωπος με τη φωνή 
του, υμνεί το Θεό. Στη δυτική εκκλησία έχει μπει το εκκλησιαστικό πιάνο και έχει διαφοροποιηθεί η 
μουσική από την παλιά βυζαντινή. 
 
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ 
Στην ορθοδοξία, υποχρεωτικά άγαμοι, είναι μόνο οι επίσκοποι,  ενώ στην καθολική επικρατεί η 
γενική αγαμία του κλήρου. 
Υπάρχουν κι άλλες δευτερεύουσες διαφορές, όπως στον τρόπο προσδιορισμού της ημερομηνίας του 
Πάσχα. Η μεγαλύτερη όμως ,φυσιολογική ,διαφορά είναι η ανακήρυξη διαφορετικών αγίων από τις 
δυο εκκλησίες μετά το 1054. 
Μυστήρια 
- Δεν βαπτίζουν όπως δίδαξε ο Χριστός (Μαρκ. 16,16. Ματθ. 28, 19) με τριπλή κατάδυση του 
βαπτιζομένου, αλλά ραντίζουν. 



- Το Χρίσμα το τελούν στα αγόρια σε ηλικία 14 ετών και στα κορίτσια σε ηλικία 12 ετών και όχι 
ταυτόχρονα με το βάπτισμα όπως συμβαίνει στην Ορθόδοξη Εκκλησία. 
- Στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας έπαψαν από το έτος 1200 να μεταδίδουν στους πιστούς το 
Σώμα και το Αίμα όπως συμβαίνει με τους Ορθοδόξους, αλλά μεταδίδουν μόνο αγιασμένο άρτο. 
Τούτο έρχεται σε αντίθεση με τα λόγια του Χριστού «εάν μη φάγετε την Σάρκα του Υιού του 
ανθρώπου και πίητε το Αίμα, ουκ έχετε ζωήν εν εαυτοίς» (Ιωάν. 6,53 - 56).' 
- Το Ευχέλαιο το τελούν μόνο προ του θανάτου, ενώ το εφόδιο για τους Ορθοδόξους προ του 
θανάτου είναι ή Θεία Κοινωνία. Ο Απόστολος Ιάκωβος συνιστά στους πιστούς να τελούν το Ευχέλαιο 
όταν αρρωσταίνουν (Ιακ. 5,14). 
Στους Καθολικούς Ιερείς έχει επιβληθεί υποχρεωτική αγαμία, ενώ σύμφωνα με την αρχαία 
εκκλησιαστική παράδοση ο κληρικός είναι ελεύθερος να διαλέξει γάμο ή αγαμία. 
Μία άλλη σοβαρή διαφορά είναι το αλάθητο του Πάπα. Η Καθολική Εκκλησία το 1870 κατά την 
πρώτη Βατικάνιο Σύνοδο αναγνώρισε το αλάθητο. Τούτο σημαίνει Θεοπνευστία του Πάπα, αλλά 
σύμφωνα με την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση Θεόπνευστοι και συνεπώς αλάθητοι ήταν μόνο 
οι Απόστολοι που φωτίστηκαν ιδιαιτέρως από το Άγιο Πνεύμα και είπαν και έγραψαν αυτά που είδαν 
και άκουσαν (Λουκ. 6,10. Ιωαν. 14,26,16,13). 
Μια διαφορά επίσης είναι το πρωτείο του Πάπα, ο οποίος από τους πρώτους αιώνες ύψωνε τη θέση 
του πάνω από όλους τους Πατριάρχες και τις Οικουμενικές Συνόδους. Έτσι ο Πάπας έφτασε στο 
σημείο να ανακηρύξει τον εαυτό του διάδοχο του Αποστόλου Πέτρου και αντιπρόσωπο του Χριστού, 
ορατή κεφαλή της Εκκλησίας και αλάθητο διδάσκαλο της Χριστιανικής Πίστεως. Τούτο όμως είναι 
αντίθετο με το λόγο της Αγίας Γραφής (Εφεσ. 1, 22 - 23) σύμφωνα με τον οποίο ο αρχηγός και 
κεφαλή τόσο της στρατευόμενης όσο και της θριαμβεύουσας Εκκλησίας είναι μόνο ο Χριστός. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Προτεστάντες 

1).Έτος ίδρυσης : 1500 μΧ 
2) Ιδρυτής : Μαρτίνος Λούθηρος 
3) Λόγος ίδρυσης : Αντίδραση κατά του παπισμού 
4) Γεωγραφική εξάπλωση :Η αίρεση ξεκίνησε από Ευρώπη: Γερμανία, Ελβετία, Γαλλία και 
εξαπλώθηκε. 
5) Στην Ελλάδα: Οι πρώτοι εκπρόσωποι που ήταν Άγγλοι κυρίως και Αμερικανοί, Ελβετοί, Γερμανοί 
εμφανίστηκαν λίγο πριν το 1821 με επικεφαλής τον Ιωνά Κίνγκ. Το 1874 έγινε η ίδρυση της Ελληνικής 
Ευαγγελικής Εκκλησίας Αθηνών υπό τον Μιχάλη Καλαποθάκη. 
Δόγματα  
1) Γενικές αρχές :Η αγία τους γραφή έχει 66 βιβλία και όχι 76 όπως των Ορθοδόξων. Δέχονται το 
Ευαγγέλιο ως μοναδική πηγή της πίστης (για αυτό και η ονομασία «ευαγγελικοί» ) 
Καταργούν την Ιερά Παράδοση και ότι δεν υπάρχει στην Αγία Γραφή. 
Δέχονται μόνο δύο μυστήρια: Βάπτισμα και Θεία Ευχαριστία. Απορρίπτουν όμως τον μυστηριακό 
χαρακτήρα τους. 
2) Βάπτισμα : Είναι τυπική τελετή που συμβολίζει τη μετάδοση της Θείας Χάριτος και την αναγέννηση 
του ανθρώπου. 
Το Βάπτισμα γίνεται με ραντισμό ή περίχυση με νερό και όχι με βύθισμα όπως οι Ορθόδοξοι. 
Απορρίπτουν τον νηπιοβαπτισμό. 
3) Εξομολόγηση: Όχι εξομολόγηση σε άνθρωπο, αλλά ομολογία των αμαρτιών στην προσευχή. 
Θεωρούν πως με την σταυρική θυσία του Κυρίου είναι συγχωρεμένοι οι χριστιανοί από τις αμαρτίες. 
4) Θεία Ευχαριστία: Είναι απλή τελετή για να θυμόμαστε τον Κύριο. Δεν υπάρχει η έννοια του 
Σώματος και του Αίματος. Υπάρχει απλά κρασί και νερό. Ότι περισσεύει από την μετάληψη πετιέται. 
Γίνεται ακόμα χρήση πλαστικών ποτηριών μιας χρήσης για τη μετάληψη. 
5) Ιεροσύνη: Την έχουν καταργήσει. Ο ίδιος ο Λούθηρος ήταν παπικός ιερομόναχος που νυμφεύθηκε 
αργότερα. Θεωρούν ότι όλοι οι χριστιανοί μετά το Βάπτισμα γίνονται ιερείς. Έχουν αντί για ιερείς, 
τους ποιμένες και τους πάστορες που είναι κήρυκες. 
6) Ευχέλαιο: Θεωρείται ανθρώπινη επινόηση και δεν γίνεται μετάδοση της Θείας Χάρης. Θεωρούν το 
λάδι ιαματικό μέσο που το χρησιμοποιούν οι Ορθόδοξοι όπως οι Εβραίοι και οι αρχαίοι Έλληνες. 
7) Γάμος: Θεωρείται φυσική ένωση δύο προσώπων χωρίς ιερό χαρακτήρα. 
8) Άγιοι: Αρνούνται την πρεσβεία και το προσκύνημα των Αγίων. Οι Άγιοι δεν είναι απαραίτητοι για 
τους Ευαγγελικούς, οι οποίοι στηρίζονται μόνο στον Θεό. 
9) Ιερά λείψανα: Τα θεωρούν κόκκαλα και τους Ορθόδοξους ειδωλολάτρες. 
10) Ιερές εικόνες: Απαγορεύεται η χρήση τους. 
11) Παναγία: Την θεωρούν απλή γυναίκα, όχι αειπάρθενο, που απέκτησε και άλλα παιδιά. Δεν την 
αποκαλούν Θεοτόκο. Δεν ζητούν τις πρεσβείες της και έχουν καταργήσει κάθε τιμή προς το πρόσωπο 
της. 
12) Εκκλησία: Αρνούνται την οργάνωση της εκκλησίας. Πιστεύουν στην «αόρατη εκκλησία» που 
αποτελείται από αγίους και εκλεκτούς, διασκορπισμένους στην οικουμένη. Θεωρούν ότι η εκκλησία 
η πρώτη που ίδρυσε ο Κύριος, δεν υπάρχει. Οι διάφορες ομάδες που ονομάζονται «εκκλησίες» είναι 
τμήματα της πρώτης εκκλησίας και κατέχει η καθεμία τμήμα της αλήθειας του Κυρίου και όχι όλη την 
αλήθεια. Οι Αγγλικανοί προβάλλουν την θεωρία αυτή περί κλάδων. 
13) Σωτηρία: Η πίστη του χριστιανού είναι αρκετή για τη σωτηρία του. Τα έργα δεν είναι απαραίτητα. 
14) Αγιασμός: Είναι από νερό. Οι ιερείς είναι ταχυδακτυλουργοί και οι πιστοί που λαμβάνουν 
αγιασμό είναι αφελείς και ειδωλολάτρες. 
15) Μνημόσυνα: Δεν τα αποδέχονται. Δεν είναι απαραίτητα για τους νεκρούς. 
 
 



 
 
Εβραίοι-συναγωγή 

        Εβραίοι ονομάζονται τα μέλη του εβραϊκού λαού, επίσης γνωστού ως Ιουδαϊκό έθνος ή γιοι του 
Ισραήλ, μιας εθνικοθρησκευτικής ομάδας που κατάγεται από τους αρχαίους Ισραηλίτες και τα μέλη 
της οποίας ασκούν κατά παράδοση τον Ιουδαϊσμό. Η Βίβλος γράφτηκε από Εβραίους, η οποία 
καταγράφει κατά κύριο λόγο την εθνική και θρησκευτική τους ιστορία. Ο εβραϊκός πληθυσμός 
σήμερα αριθμεί περισσότερο από 14,5 εκατομμύρια άτομα παγκόσμια, η πλειοψηφία των οποίων 
ζουν στο Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες. 

       Ως Ιουδαίοι περιγράφονται οι ακόλουθοι της θρησκείας του Ιουδαϊσμού, τόσο εκείνων που 
έχουν εβραϊκή καταγωγή όσο και εκείνων που μεταστράφηκαν σε αυτή 

        Η προέλευση των Εβραίων χρονολογείται παραδοσιακά γύρω στο 1800 Π.Κ.Χ. με την Βιβλική 
αναφορά στην ίδρυση του Ιουδαϊσμού 

Η συναγωγή, το πιο γνωστό και ιερό μέρος της εβραϊκής κουλτούρας, είναι ο τόπος λατρείας της 
ιουδαϊκής θρησκείας.  

Ό,τι είναι ο ναός για τους Χριστιανούς, είναι η συναγωγή για τους Εβραίους. Είναι ένας τόπος, 
όπου ο καθένας μπορεί να εισέλθει, ανεξαρτήτως θρησκεύματος. Ο Ραβίνος ή δάσκαλος είναι ο 
θρησκευτικός ηγέτης των Εβραίων.  

Η συναγωγή κοιτάζει πάντα ανατολικά, προς την Ιερουσαλήμ. Στην ανατολική πλευρά της 
υπάρχει η Κιβωτός (Εχάλ), μια ξύλινη ή πέτρινη κατασκευή. Μέσα στην Κιβωτό φυλάσσονται οι 
περγαμηνές του Νόμου ή Σεφέρ Τορά, που είναι ο νόμος, βιβλίο διδασκαλίας. Είναι πάντα  
χειρόγραφο, καλλιγραφημένο και πάντα χωρίς λάθος σε περγαμηνή και περιέχει τους Νομούς του 
Μωυσή και το διαβάζουν από τα δεξιά προς τα αριστερά. Μπροστά υπάρχει πάντα αναμμένο ένα 
λυχνάρι (Νερ Ταμίντ). Συμβολίζει την Επτάφωτη Λυχνία (Μενορά ) που υπήρχε στο ναό. Στη δυτική 
πλευρά υπάρχει ένας μεγάλος ξύλινος Άμβωνας (Βήμα). Μέσα στο ναό υπάρχει και η Χου–πα, που 
είναι η τέντα για τους γάμους.  

Οι πιστοί κάθονται αντικριστά, απέναντι κατά πρόσωπο. Για προσευχή φορούν χλαμύδα ή τάλετ. 
Οι Εβραίοι για να κάνουν προσευχή πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 άντρες. Η προσευχή γίνεται 3 
φορές την ημέρα πρωί, απόγευμα βράδυ: Σαγρίθ (η πρωινή θυσία και προσευχή), Μίνχα (η 
απογευματινή θυσία), Αρβίθ (η βραδινή προσευχή).  

Το Μικβέ είναι χώρος για βάπτισμα και καθαριότητα πριν την προσευχή (θρησκευτικό μπάνιο). 
Είναι ένα τελετουργικό λουτρό σε βρόχινο νερό, από χιόνι ή από πηγή, όχι στάσιμο. Το άτομο πρέπει 
να είναι τελείως γυμνό και γίνεται με τρία βυθίσματα στο νερό.  

Το Σάββατο (Σαμπάθ) είναι η αργία για τους Εβραίους και ημέρα προσευχής και δεν πρέπει να 
κάνουν τίποτε άλλο.  

Στην Ελλάδα υπάρχουν συναγωγές στην Αθήνα (η μία λειτουργεί κανονικά, ενώ η δεύτερη και 
παλαιότερη, γνωστή ως «Γιαννιώτικη», ανακαινίστηκε και λειτουργεί σε μεγάλες εβραϊκές 
θρησκευτικές γιορτές), τη Θεσσαλονίκη (υπάρχουν δύο συναγωγές), τη Λάρισα, τον Βόλο, τα 
Τρίκαλα, την Κέρκυρα, τα Ιωάννινα και τη Χαλκίδα. Στη Ρόδο, επίσης, υπάρχει μια συναγωγή 
πρόσφατα ανακαινισμένη. Υπάρχουν και άλλες που, όμως, λειτουργούν μόνο όταν υπάρχει εβραϊκός 
πληθυσμός, όπως εκείνες στη Βέροια και τα Χανιά. Τέλος, υπάρχει και μία στην Κω που λειτουργεί 
ως Πνευματικό Κέντρο του Δήμου. Όσες συναγωγές υπάρχουν και λειτουργούν ή όχι, σε διάφορες 
πόλεις της Ελλάδας, σας τις παρουσιάζουμε, μαζί με κάποια ιστορικά στοιχεία που μπορέσαμε να 
συγκεντρώσουμε. 
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6ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Σας δίνονται τα παρακάτω  κείμενα σχετικά με τις σχέσεις ανθρώπων που πιστεύουν σε 
διαφορετικές θρησκείες και παρακαλείστε  
Α. Να βάλετε τίτλο σε κάθε κείμενο 
Β. Να περιγράψετε το περιεχόμενό τους και να πειτε το μήνυμα που εκπέμπουν 
Γ. Να εκφράσετε συναισθήματα 
Να συγκρίνετε το περιεχόμενο με την παραβολή 

1ο  κείμενο 

Kάθε χειμώνα χωρίζουν. Έλληνες και Τούρκοι κάνουν πρόβες ξεχωριστά και συναντιούνται το 
καλοκαίρι, λίγες ημέρες πριν από τις κοινές τους εμφανίσεις. Όσο πλησιάζει αυτή η ώρα, τα 
μηνύματα στα κινητά και στο facebook πέφτουν βροχή. Οι νέοι μουσικοί από την Τουρκία 
ανυπομονούν να συναντήσουν ξανά έπειτα από μήνες τους έλληνες συναδέλφους τους. Όλοι μαζί 
έμαθαν εύκολα να ξεπερνούν, μέσω της μουσικής, προκαταλήψεις ή και υπαρκτές εθνικές διαφορές. 
Η διαδικασία αυτή τους προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Αποτελεί δε και καλή προϋπηρεσία για 
το βιογραφικό τους. 

Αυτή τη στιγμή οι έλληνες μουσικοί βρίσκονται ήδη στη Σμύρνη για να συναντήσουν 
συναδέλφους και φίλους τους. Μαζί θα συγκροτήσουν την Ελληνοτουρκική Ορχήστρα Νέων και θα 
δώσουν συναυλία στις 11 Αυγούστου στο κάστρο της περιοχής Σεφεριχισάρ, υπό την αιγίδα του 
υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού και του υπουργείου Εξωτερικών. Τον Σεπτέμβριο θα 
ξανασυναντηθούν στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, σε μία ακόμη κοινή τους εμφάνιση.  

«Η ορχήστρα αυτή αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς της 
Ανατολικής Μεσογείου», λέει ο Φ. Ο. Ο, που έχει αναλάβει τη μουσική διεύθυνση στις δύο 
συναυλίες - περιλαμβάνουν έργα Μότσαρτ, Μπετόβεν και Μέντελσον με σολίστ τον φλαουτίστα Τ. 
Ο.   «Στην Ελλάδα είναι ελάχιστες οι συμφωνικές ορχήστρες που βοηθούν τους νέους να μπουν στο 
κλίμα μιας συνεργασίας επαγγελματικού επιπέδου» λέει στα «ΝΕΑ» ο υπεύθυνος στον τομέα των 
πνευστών της Ελληνοτουρκικής Ορχήστρας Νέων και μέλος της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, Γ. Ο. 
«Είναι επίσης σημαντικό το γεγονός ότι υπάρχουν νέοι που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην 
ορχήστρα. Έστω και οικειοθελώς. Άλλωστε, ο προϋπολογισμός και η οικονομική ενίσχυση μειώνονται 
διαρκώς», συμπληρώνει, όσο βρίσκεται εν πλω με προορισμό τη Σμύρνη. 

«Απέναντι μάς περιμένουν οι φίλοι μας. Πάνω απ' όλα κάνουμε πολύ καλή παρέα με τους 
Τούρκους» σχολιάζει και ο Γ. Γ. πρώτο κόρνο της Ελληνοτουρκικής Ορχήστρας Νέων.  

Οι μουσικοί, ηλικίας 17-30 ετών, συναντιούνται τα τελευταία τέσσερα καλοκαίρια για συναυλίες 
και στις δύο χώρες. Είναι λοιπόν φυσικό να ευδοκιμούν φιλίες μεταξύ των μελών της ορχήστρας. Δεν 
λείπουν και οι έρωτες...  

«Διατηρούμε επαφές με τους τούρκους μουσικούς. Μέσω μηνυμάτων στο facebook, αλλά και με 
ταξίδια που κάνουμε στην Τουρκία τον χειμώνα. Μας προσκαλούν συχνά και μας ξεναγούν στα μέρη 
τους» συνεχίζει ο 25χρονος Γ. Γ. «Οι κοινές μας συναυλίες είναι απόλαυση. Συνδυάζουμε τη δουλειά 
με τη διασκέδαση. Σαν ταξίδια αναψυχής» 



 

2ο κείμενο 

Δωρεάν παράλληλα μαθήματα ελληνικών–τουρκικών θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν 
στη Θεσσαλονίκη ,από τις 8 έως τις 18 Αυγούστου, Τούρκοι και Έλληνες στο πλαίσιο προγράμματος 
της νεοσύστατης μη κερδοσκοπικής εταιρείας «ΔΙΑΛΟΓΟΣ-Δράσεις γλώσσας και πολιτισμού ενάντια 
στον φανατισμό και τη μισαλλοδοξία» με την υποστήριξη του Ικαριακού Κέντρου.  

 
«Στόχος των μαθημάτων αυτών είναι να έρθουν σε επαφή άνθρωποι από την Ελλάδα και την 
Τουρκία και, έχοντας ως εργαλείο επικοινωνίας τη γλώσσα, να γνωρίσουν ο ένας τον άλλο και μέσα 
από τη προσωπική επαφή να ξεπεράσουν στερεότυπα και προκαταλήψεις. Η δράση βασίζεται σε 
εθελοντική προσφορά γι αυτό και έχουμε απευθύνει πρόσκληση σε έμπειρους καθηγητές τουρκικών 
ή ελληνικών, εφόσον το επιθυμούν, να βοηθήσουν εθελοντικά στην οργάνωση αυτού του 
προγράμματος» ανέφερε στο ΑΜΠΕ ο συντονιστής του προγράμματος, καθηγητής ελληνικής, Μ. Κ.  

Μέχρι στιγμής έχουν δηλώσει συμμετοχή στα μαθήματα 10 άτομα από την Ελλάδα και 30 από τη 
Τουρκία. Τα μαθήματα θα γίνονται καθημερινά (εκτός Κυριακής ) 16.00 -19.00 στο ξενοδοχείο 
Ολύμπια, το οποίο έχει παραχωρήσει αίθουσες γι αυτό το σκοπό. Θα δημιουργηθούν τάξεις για 
Τούρκους που μαθαίνουν ελληνικά και για Έλληνες που μαθαίνουν τουρκικά, ανάλογα με το επίπεδο 
των σπουδαστών. Μετά τα μαθήματα οι μαθητές των δύο γλωσσικών ομάδων θα χωρίζονται σε 
ζευγάρια (ένας τουρκόφωνος – ένας ελληνόφωνος) ή σε ομάδες εργασίας (τουρκόφωνοι και 
ελληνόφωνοι μαζί) και θα συζητούν για απλά ή πιο πολύπλοκα θέματα που τους ενδιαφέρουν 
χρησιμοποιώντας στο μισό της συνάντησης ελληνικά και στο άλλο μισό τουρκικά. Στα πλαίσια των 
μαθημάτων θα οργανωθούν προβολές κινηματογραφικών ταινιών, συζητήσεις και διαλέξεις με 
ακαδημαϊκούς, ακτιβιστές και καλλιτέχνες από τις δύο χώρες και από την Κύπρο.  
«Η έλλειψη επαφών μεταξύ των πληθυσμών των δύο χωρών κάνει την επικοινωνία ανάμεσά μας πιο 
δύσκολη και τα τείχη των προκαταλήψεων πιο ψηλά. Η εκμάθηση της γλώσσας του άλλου, η 
ανάπτυξη προσωπικών επαφών με τα μέλη της άλλης εθνότητας που βρίσκονται πέρα από τα 
σύνορα και η έρευνα των αντιλήψεων που έχει σχηματίσει κάθε ομάδα για την άλλη μέσα από τις 
εμπειρίες της ,το σχολείο, την οικογένεια, τους φίλους, τον στρατό, τον Τύπο, την λογοτεχνία, την 
τηλεόραση κλπ μπορούν να βοηθήσουν στο γκρέμισμα των προκαταλήψεων και στην ανάπτυξη μιας  
σχέσης αμοιβαίου σεβασμού, ευθύνης και ανεκτικότητας στη διαφορετικότητα του “άλλου”. Το 
πρόγραμμα των παράλληλων μαθημάτων έρχεται να συμβάλλει, στo μέτρo του δυνατού, στην 
ανάπτυξη των τριών παραμέτρων: την εκμάθηση της γλώσσας, την ανάπτυξη προσωπικών επαφών, 
την έρευνα των αντιλήψεων και προκαταλήψεων του “άλλου” για “εμάς”, που έχουν διαμορφωθεί 
μέσα από τα βιώματα του» προσθέτει ο κ Κ.  

Να σημειωθεί ότι παράλληλα μαθήματα είχαν διοργανωθεί για πρώτη φορά από το Ικαριακό 
Κέντρο, το 2009 στη Σάμο. Η επιτυχία εκείνων των μαθημάτων έδωσε στους διοργανωτές τους την 
ιδέα της συνέχισής τους αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη. «Θα θέλαμε να τα συνεχίσουμε μελλοντικά 
και σε μία άλλη μορφή, δηλαδή να τα διοργανώνουμε μια χρονιά στη Τουρκία και μία χρονιά στην 
Ελλάδα ή να γίνονται μία εβδομάδα στην Τουρκία και μία στην Ελλάδα , ώστε να δίνεται στους 
μετέχοντες η δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά ο ένας τη χώρα του άλλου» λέει ο κ Κ. Τα 
μαθήματα προσφέρονται δωρεάν με μόνη επιβάρυνση είναι το κόστος εγγραφής (40 ευρώ/άτομο) 
με το οποίο θα καλυφθούν βασικές ανάγκες και διοικητικά έξοδα (αναλώσιμα, μέρος εισιτηρίων 
καθηγητών και εθελοντών κλπ).  



 

3ο κείμενο 

Διώξεις  
  
Αιθιοπία: Περισσότεροι από 500 «πιστοί» μαθητές επικουρούμενοι από την αστυνομία έκαψαν 

μια εκκλησία, ενόσω κραύγαζαν. Η εκκλησία χτίστηκε σε εκτάσεις που χρησιμοποιούνταν από 
πιστούς άλλης θρησκείας για περισσότερα από 60 χρόνια, αλλά τώρα το δικαστήριο έχει αποφανθεί 
ότι χτίστηκε «χωρίς άδεια». 

 
Αποστασία και προσηλυτισμός. 
Αφγανοί σε όλο τον κόσμο απειλούνται που εγκατέλειψαν την επίσημη θρησκεία της χώρας τους. 

Ένας εξόριστος, ο οποίος άλλαξε το όνομά του αφού διέφυγε από το Αφγανιστάν το 2007, όταν ένα  
δικαστήριο εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για τη αλλαξοπιστία του, λαμβάνει ακόμα απειλές: «Αυτοί 
[Αφγανοί αξιωματούχοι] ήταν πολύ θυμωμένοι και λένε ότι θα με χτυπήσουν και θα με σκοτώσουν».  

 
Ιράν: Ο πάστορας Y. N., που τράβηξε την προσοχή του κόσμου μετά από την φυλάκιση του 

περιμένει την εκτέλεσή του για την έξοδο του από την επίσημη θρησκεία της χώρας του. Οι 
αξιωματούχοι συνεχίζουν να βρίσκουν δικαιολογίες για να παραμένει έγκλειστος μέχρι να τον 
αναγκάσουν να παραιτηθεί από την πίστη στη νέα του θρησκεία.  

 
 
 
 
4ο κείμενο 
 
Ζάκυνθος, στα τέλη του 1943. Οι Εβραίοι του νησιού τελούν υπό διωγμό. Ο Γερμανός διοικητής της 
φρουράς Ζακύνθου Πάουλ Μπέρεντς καλεί τον δήμαρχο Λουκά Καρρέρ για να του ανακοινώσει 
την εντολή του. Μέσα σε λίγες μέρες θα πρέπει να του παραδώσει κατάλογο με τα ονόματα όλων 
των Εβραίων του νησιού για να απελαθούν. 
Ο δήμαρχος συναντά τον μητροπολίτη Ζακύνθου Χρυσόστομο και μεταβαίνουν μαζί στην 
Κομαντατούρ όπου παραδίδουν στον διοικητή έναν φάκελο με τον κατάλογο. 
Το χαρτί γράφει μόνο δύο ονόματα: Μητροπολίτης Ζακύνθου Χρυσόστομος, Δήμαρχος Ζακύνθου 
Λουκάς Καρρέρ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.thecypresstimes.com/article/Christian_News/Persecution/AFGHAN_CHRISTIANS_IN_DANGER_AT_HOME_AND_ABROAD/53152
http://www.greeleygazette.com/press/?p=11821


 
5ο κείμενο 
 

Με εντολή του Αρχιεπισκόπους Αθηνών και πάσης Ελλάδος, Δαμασκηνού 
εκδίδονταν πιστοποιητικά βαπτίσεως για τους Εβραίους ώστε να εμφανίζονται ως Χριστιανοί και να 
αποφεύγεται η σύλληψη και απέλασή τους. 
Τον Μάρτιο του 1943 έστειλε την παρακάτω επιστολή διαμαρτυρίας στο Αρχηγείο των Γερμανικών 
Δυνάμεων Κατοχής στην Ελλάδα το 1943 υπο την Διοίκηση του Στρατηγού Στρόπ. 
 
Η Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία και ο ακαδημαϊκός κόσμος του Ελληνικού Λαού, διαμαρτύρεται κατά 
της δίωξης των Εβραίων. Ο ελληνικός λαός, είναι βαθιά λυπημένος όταν έμαθε πως οι γερμανικές 
αρχές Κατοχής, έχουν ήδη θέσει σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα σταδιακής απέλασης των Ελλήνων της 
εβραϊκής κοινότητας και ότι οι πρώτες ομάδες των εκτοπισμένων, βρίσκονται ήδη καθ’ οδόν στα 
στρατόπεδα συγκέντρωσης της Πολωνίας. Σύμφωνα με τους όρους της ανακωχής, όλοι οι Έλληνες 
πολίτες, χωρίς διακρίσεις, φυλής ή θρησκείας, θα έπρεπε να τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης από τις 
κατοχικές αρχές. Οι Έλληνες Εβραίοι έχουν αποδείξει την αξία τους. Έχουν συμβάλλει στην 
οικονομική ανάπτυξη της χώρας, είναι νομοταγείς πολίτες και κατανοούν πλήρως τα καθήκοντά τους, 
ως Έλληνες. Έχουν κάνει θυσίες για την Ελλάδα και ήταν πάντα στην πρώτη γραμμή της πάλης του 
ελληνικού έθνους, για την υπεράσπιση των αναφαίρετων ιστορικών δικαιωμάτων του. 
Στην εθνική μας συνείδηση, όλα τα παιδιά της Μητέρας Ελλάδας αποτελούν μια αναπόσπαστη 
ενότητα: είναι ισότιμα μέλη του εθνικού σώματος, ανεξαρτήτως θρησκείας. Η αγία Ορθόδοξη 
θρησκεία μας δεν αναγνωρίζει ανώτερη ή κατώτερη ποιότητα με βάση τη φυλή ή τη θρησκεία και η 
θρησκεία μας αναφέρει πως: «Δεν υπάρχει ούτε Εβραίος, ούτε Έλληνας» και συνεπώς καταδικάζει 
κάθε απόπειρα διακρίσεων ή δημιουργίας φυλετικών ή θρησκευτικών διαφορών. Είναι κοινή η μοίρα 
μας τόσο στις μέρες της δόξας όσο και σε περιόδους εθνικής ατυχίας και είναι άρρηκτοι οι δεσμοί 
μεταξύ όλων των Ελλήνων πολιτών, χωρίς εξαίρεση, ανεξάρτητα από τη φυλή. 
Σήμερα, ανησυχούμε βαθύτατα για την τύχη των 60.000 συμπολιτών μας, οι οποίοι είναι Εβραίοι. 
Έχουμε ζήσει μαζί και οι δύο την δουλεία και την ελευθερία και εκτιμούμε τα συναισθήματά τους, 
την αδελφική τους στάση, την οικονομική τους προσφορά και το πιο σημαντικό, τον πατριωτισμό 
τους. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
 
Η Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία αντιπροσωπεύει την πλειονότητα του πληθυσμού. Άλλες μεγάλες 
θρησκείες στην Ελλάδα αποτελούν ο Καθολικισμός, το Ισλάμ και ο Προτεσταντισμός.   
Οι Έλληνες πολίτες που δηλώνουν καθολικοί ανέρχονται περίπου στους 50.000 και ζουν κυρίως στις 
Κυκλάδες και τα Επτάνησα. Η Ρωμαιοκαθολική κοινότητα αυξήθηκε τα τελευταία χρόνια με την 
έλευση αλλοδαπών και σήμερα πιστεύεται πως αριθμεί 200.000 μέλη. 
Οι Προτεστάντες ανέρχονται στις 30.000. 
Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά το 2015 αριθμούσαν 28.832 μέλη και 387 εκκλησίες σε όλη την Ελλάδα. 

 
Ο αριθμός των Μουσουλμάνων στην Ελλάδα πιστεύεται πως ανέρχεται στα 97.604 άτομα ή στο 
0.95% του συνολικού πληθυσμού σύμφωνα με απογραφή του 1991. 
Οι Μουσουλμάνοι μετανάστες εκτιμάται πως είναι γύρω στα 200.000 με 300.000 άτομα. 
Η Ιουδαϊκή κοινότητα στην Ελλάδα αριθμεί σήμερα περίπου 5.500 μέλη, που κατοικούν κυρίως στην 
Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τη Λάρισα, τον Βόλο, τη Χαλκίδα, τα Ιωάννινα, τα Τρίκαλα και την Κέρκυρα, 
ενώ λιγότεροι συναντώνται στην Καβάλα και τη Ρόδο. Δύο είναι κυρίως οι ομάδες της ιουδαϊκής 
κοινότητας: οι Ρωμανιώτες και οι λαντινόφωνοι σεφαραδίτες.  
 
 
Να διαβάσετε προσεκτικά τις πληροφορίες και να πείτε σε ποιες περιοχές της χώρας εμφανίζονται οι 
παραπάνω θρησκείες. Να τις απεικονίσετε απάνω στο χάρτη. 
Να ψάξετε στο διαδίκτυο και να βρείτε τις χώρες στις οποίες εμφανίζονται οι παραπάνω θρησκείες 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
 
Παίξτε ένα παιχνίδι. Αναπαραστήστε μία σκηνή από τη θρησκεία που εξετάσατε και 
επεξεργαστήκατε στην ομάδα σας.  
Σχεδιάστε η κάθε ομάδα μία παγωμένη εικόνα  
 
Οι άλλες ομάδες να κάνετε ερωτήσεις και να προσπαθήσετε να διαπιστώσετε σε ποια θρησκεία 
αναφέρονται. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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   
                                         

 



 



  

 


