
 

ΧΕΔΙΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
 
Η διδαςκαλία κα διαρκεί δφο διδακτικζσ ϊρεσ (90 λεπτά).  
Αρικμόσ μακθτϊν 25. 
 

1. ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΧΕΔΙΟΤ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

1. Δθμιουργόσ του ςχεδίου 
 
Ονοματεπώνυμο: Μαρία Παηάρςκθ 
        

1.1 Βακμίδα εκπαίδευςθσ, τάξθ, Θεματικι Ενότθτα ςτθν οποία αφορά θ Διδακτικι Πρακτικι: 
 
Πρωτοβάκμια                                          Δευτεροβάκμια  
 
Σάξθ ςτθν οποία εφαρμόηεται: Γ΄ Γυμναςίου  
Θεματικι Ενότθτα του Π τθν οποία υπθρετεί: Θ.Ε.1. Η χριςτιανοςφνθ ςτον ςφγχρονο κόςμο.  

1.2 Σίτλοσ ςχεδίου διδαςκαλίασ(Θζμα) Θ.Ε.1. Η ΧΡΙΣΙΑΝΟΤΝΗ ΣΟΝ ΤΓΧΡΟΝΟ ΚΟΜΟ.  
III. Τμείσ εςτζ το άλασ τθσ γθσ (Μτ 5,13): Ιεραποςτολι και διακονία. 
ii. Ιεραποςτολι: Από τθν προπαγάνδα ςτο άνοιγμα και ςτθ μαρτυρία ςτα πζρατα του κόςμου. Από 
τθν Αλάςκα ςτθν Αφρικι και από τθ Λατινικι Αμερικι ςτθ μακρινι Ανατολι. 
 
 

1.3 κοπόσ & Προςδοκώμενα Μακθςιακά Αποτελζςματα του ςχεδίου διδαςκαλίασ 
 
Γενικόσ κοπόσ: Οι μακθτζσ ενκαρρφνονται και κακοδθγοφνται να ςυναιςκανκοφν ότι το πνεφμα 
ςεβαςμοφ, ςυμφιλίωςθσ και ανοίγματοσ προσ όλουσ τουσ ανκρϊπουσ βρίςκονται ςτον πυρινα τθσ 
χριςτιανικισ πίςτθσ και διδαςκαλίασ.  
 
Προςδοκώμενα Μακθςιακά Αποτελζςματα  
Οι μακθτζσ να: διαπιςτϊςουν το εφροσ και τθ ςθμαςία τθσ χριςτιανικισ ιεραποςτολισ και να 
ελζγξουν τυχόν ςτερεότυπα που διατθροφν. Επίςθσ, να εντοπίςουν και να αξιολογιςουν εκτροπζσ 
τθσ χριςτιανικισ ιεραποςτολισ. 
 
 

1.4 Εμπλεκόμενοι τόχοι και Επάρκειεσ τθσ Σάξθσ  
 
Με βάςθ τα Προςδοκώμενα Μακθςιακά Αποτελζςματα του ςχεδίου αναφζρετε από το Π ποιουσ 
Γενικοφσ τόχουσ και Επάρκειεσ τθσ Σάξθσ υλοποιεί το ςχζδιο διδαςκαλίασ: 
                       
Γενικοί ςτόχοι τθσ τάξθσ 
Οι μακθτζσ ενκαρρφνονται και κακοδθγοφνται: 

- να εμβακφνουν ςτθ χριςτιανικι πρόταςθ για τθ μεταμόρφωςθ τθσ ηωισ και τθ ςωτθρία του 
κόςμου  

- να ςυναιςκανκοφν ότι το πνεφμα ςεβαςμοφ, ςυμφιλίωςθσ και ανοίγματοσ προσ όλουσ τουσ 
ανκρϊπουσ βρίςκονται ςτον πυρινα τθσ χριςτιανικισ πίςτθσ και διδαςκαλίασ.  

Επάρκειεσ τθσ Σάξθσ 
- Αναγνωρίηουν τθν ανκρωπιςτικι διάςταςθ τθσ Ορκοδοξίασ και του Χριςτιανιςμοφ. 

Χ 



- Δεςμεφονται ςε οικουμενικζσ αξίεσ. 
- Καλλιεργοφν διερευνθτικι ςκζψθ και ςτοχαςτικοκριτικζσ ικανότθτεσ. 
- Επικοινωνοφν και διαλζγονται με τουσ ςυμμακθτζσ τουσ. Συμμετζχουν ςε δραςτθριότθτεσ και 

παρεμβάςεισ (κοινωνικζσ δεξιότθτεσ). 
 

1.5 Προτεινόμενθ Εκπαιδευτικι Μζκοδοσ 
Αναφζρετε μόνο επιγραμματικά χωρίσ να αναλφετε 
Διδακτικι Μζκοδοσ : Συμμετοχικι μορφι διδαςκαλίασ (ομαδοςυνεργατικι, διάλογοσ) 
Σεχνικζσ: παρακολοφκθςθ βίντεο, εργαςία ςε ομάδεσ, διάλογοσ, εφθμερίδα τοίχου, ανοικτό 
θμερολόγιο, ςχοινί τθσ μπουγάδασ. 
 

2. ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΧΕΔΙΟΤ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑανά ςτάδιο 

2.1 Γενικι Περιγραφι 
τάδιο 1:  
Προβολι ενόσ βίντεο με κζμα « Η Ορκόδοξθ Ιεραποςτολι ςιμερα ςτθ Μαδαγαςκάρθ», 
https://www.youtube.com/watch?v=R0W4aesbpj προβάλλοντασ επιλεγμζνα ςθμεία με ςκοπό να 
αποτελζςει το ερζκιςμα για τα επόμενα ςτάδια του μακιματοσ. 
τάδιο 2:  
Η ιεραποςτολι ζχει πάντα κετικά ςτοιχεία; Προβλθματιςμόσ. Καταγραφι των κετικϊν και αρνθτικϊν 
ςτοιχείων.  
τάδιο 3: 
Συηιτθςθ ςτθν ολομζλεια, Συμπεράςματα - Καταλιγουμε ςτισ βαςικζσ αρχζσ που πρζπει να διζπουν 
ζνα ταξίδι ιεραποςτολισ. 
τάδιο 4: 
Αξιολόγθςθ 
τάδιο 5: 
Ανοιχτό θμερολόγιο 
 
Περιγραφι δραςτθριοτιτων: 
Δραςτθριότθτα 1 
Βιμα 1: Παρακολοφκθςθ βίντεο. 
Βιμα 2: Απάντθςθ ςε απλζσ ερωτιςεισ. Σε αυτζσ εςτιάηουν τθν προςοχι τουσ οι μακθτζσ κακϊσ 
παρακολουκοφν το βίντεο. 
Βιμα 3: Καταγραφι των απαντιςεων ςτον πίνακα με ςυνοπτικό τρόπο. Λζξεισ κλειδιά. 
Δραςτθριότθτα 2  
Εργαςία ςε ομάδεσ με δφο διαφορετικζσ κεματικζσ. Οι ομάδεσ είναι πενταμελείσ. Δφο εργάηονται 
πάνω ςτο πρϊτο κζμα και οι υπόλοιπεσ τρεισ ομάδεσ αςχολοφνται με το δεφτερο κζμα.  
Βιμα 1 
Οι δφο ομάδεσ τθσ τάξθσ εργάηονται πάνω ςτο κζμα «Προετοιμαςία ενόσ ιεραποςτολικοφ ταξιδιοφ, 
ςυγκεκριμζνα πάνω ςτα ςθμεία: α) προοριςμόσ ταξιδιοφ, β) γιατί ςε αυτό τον προοριςμό; γ) για ποιο 
ςκοπό γίνεται το ταξίδι; Τι κζλουν να πετφχουν; Οι ερωτιςεισ γράφονται ςε μια πλευρά του πίνακα. 
 Οι άλλεσ τρεισ ομάδεσ τθσ τάξθσ εργάηονται πάνω ςτο κζμα τθσ βιωματικισ προςζγγιςθσ των 
ανκρϊπων που δεν είναι χριςτιανοί δουλεφοντασ ερωτιςεισ ςτο εξισ πλαίςιο: Α. «Ζςτω ότι είςτε οι 
κάτοικοι μιασ περιοχισ ςτθν Αφρικι που ανά τακτά χρονικά διαςτιματα καταφκάνουν 
ιεραποςτολικζσ ομάδεσ από διαφορετικά χριςτιανικά δόγματα. Άλλοτε Ορκόδοξεσ, άλλοτε Κακολικζσ 
άλλοτε Προτεςταντικζσ κλπ. α) Τι αιςκάνεςτε; β) Τι κα κζλατε να πείτε μετά από αυτι τθν εμπειρία 
ςε αυτοφσ που ςασ επιςκζπτονται;» (όλο αυτό γράφεται ςτον πίνακα ςε μια άλλθ πλευρά). 
 Βιμα 2  
Παρουςίαςθ των ομάδων. Ο κακθγθτισ κρατά ςθμειϊςεισ ςε κάκε πλευρά του πίνακα ανάλογα με το 



κζμα. 
Βιμα 3   
Συηιτθςθ ςτθν ολομζλεια (Τελικά ζχει μόνο κετικά μια ιεραποςτολι;) – Καταγραφι κετικϊν και 
αρνθτικϊν ςτον πίνακα από τουσ μακθτζσ που παίρνουν τον λόγο. 
Βιμα 4  
Συμπεράςματα. Οι μακθτζσ ορίηουν τισ βαςικζσ αρχζσ τθσ ιεραποςτολισ. Εφθμερίδα τοίχου-Κολλάμε 
επάνω τα ςυμπεράςματα. 

- Αξιολόγθςθ   
Α. Οι μακθτζσ απαντάνε προφορικά ςε ςειρά ερωτιςεων.  
Β. Μοιράηεται από τον κακθγθτι Φφλλο Εργαςίασ ωσ εργαςία για το ςπίτι. Οι μακθτζσ τθσ 
πρϊτθσ κατθγορίασ ομάδων, που είχαν να προετοιμάςουν το ταξίδι ιεραποςτολισ, 
λαμβάνουν το Φφλλο Εργαςίασ Αϋ και οι μακθτζσ τθσ δεφτερθσ κατθγορίασ ομάδων, που 
είχαν αναλάβει τθ βιωματικι προςζγγιςθ, λαμβάνουν το Φφλλο εργαςίασ Βϋ. Τα 
ςυγκεκριμζνα Φφλλα Εργαςίασ ζχουν ςκοπό να καλφψουν το τρίπτυχο Αναηθτϊ – Ερευνϊ – 
Προβλθματίηομαι, αξιοποιϊντασ τα εφόδια από όλα τα ςτάδια του δίωρου διδαςκαλίασ. 

- Ανοικτό θμερολόγιο (Βιμα 1 και 2) 
               Βιμα 1 
Ξαναβλζπουμε το τελευταίο επιλεγμζνο κομμάτι του βίντεο που βρίςκεται ςτο τελευταίο πεντάλεπτο 
(ο ιερωμζνοσ που δείχνει παίηει μουςικι και ςχεδόν χορεφει, μαηί με τουσ ικαγενείσ, ςε ρυκμό του 
τόπου που ζχει επιςκεφκεί). 
                Βιμα 2 (ςχοινί τθσ μπουγάδασ) 
Τϊρα, αφοφ είδαν αυτό το μζροσ του βίντεο και πάλι, οι μακθτζσ, ο κακζνασ μόνοσ, γράφει με 
ςφντομο τρόπο δφο ςκζψεισ και ζνα ςυναίςκθμα ςε χαρτάκι που ζχει μοιραςτεί. Το κολλάνε ςτο 
πίςω μζροσ τθσ αίκουςασ πάνω ςε ζνα ςχοινί. Περνάνε με τάξθ και θςυχία ζνασ ζνασ και  διαβάηει ο 
κακζνασ μόνοσ τισ ςκζψεισ και τα ςυναιςκιματα του άλλου. 
 
Σο περίγραμμα τθσ Διδαςκαλίασ 

α/α 
τάδια 

διδαςκαλίασ 
Χρόνοσ 

Εκπαιδευτικι  Σεχνικι 
(πολφ ςφντομθ περιγραφι) 

Προςδοκώμενα 
Μακθςιακά 

Αποτελζςματαπου 
υπθρετοφνται 

1 Αφόρμθςθ 
15 
λεπτά  

Προβολι βίντεο/απάντθςθ ςε 
ερωτιςεισ 

Δίνεται το ερζκιςμα και 
δθμιουργοφνται λζξεισ 
κλειδιά ωσ αφετθρία για 
τον προβλθματιςμό ςτθ 
ςυνζχεια. 

2 

Επεξεργαςία του 
κφριου μζρουσ 
του μακιματοσ 
«Η ιεραποςτολι 
ζχει πάντα κετικά 
ςτοιχεία; 
Προβλθματιςμόσ. 
Καταγραφι των 
κετικϊν και 
αρνθτικϊν 
ςτοιχείων»  
 

30 
λεπτά 

-Εργαςία ςε ομάδεσ χωριςμζνεσ 
ςε δφο μζρθ.  
Το ζνα μζροσ εργάηεται πάνω 
ςτο κζμα τθσ προετοιμαςίασ 
ενόσ ιεραποςτολικοφ ταξιδιοφ. 
Το άλλο μζροσ μπαίνει ςτθ κζςθ 
των ανκρϊπων που δζχονται 
τθν ιεραποςτολι και βιωματικά 
τουσ προςεγγίηει. 
-Παρουςίαςθ ομάδων. 
- Σθμειϊςεισ ςτον πίνακα από 
τον κακθγθτι. 
 
 

- Να διαπιςτϊςουν 
το εφροσ και τθ 
ςθμαςία τθσ 
χριςτιανικισ 
ιεραποςτολισ. 

- Να ελζγξουν τυχόν 
ςτερεότυπα που 
διατθροφν.  

- Επίςθσ, να 
εντοπίςουν και να 
αξιολογιςουν 
εκτροπζσ τθσ 
χριςτιανικισ 
ιεραποςτολισ. 

 



3 
Συηιτθςθ ςτθν 
ολομζλεια. 
Συμπεράςματα. 

 20 
λεπτά 

Γίνεται διάλογοσ προκειμζνου 
για τθ διεξαγωγι των 
ςυμπεραςμάτων και τθν 
καταγραφι των βαςικϊν αρχϊν 
τθσ ιεραποςτολισ (εφθμερίδα 
τοίχου) 

Να τολμιςουν να 
κινθκοφν προσ τον άλλο 
χωρίσ προκαταλιψεισ. Να 
εξετάςουν διαφορετικζσ 
ιδζεσ, να αςκιςουν 
εποικοδομθτικι κριτικι, 
να αναπτφξουν κριτικι 
ςτάςθ απζναντι ςτο κζμα 
ιεραποςτολι.  
Να δεςμευτοφν ςε 
οικουμενικζσ αξίεσ. 

4 Αξιολόγθςθ 
10 
λεπτά 

Α. Οι μακθτζσ απαντάνε ςτισ 
εξισ ερωτιςεισ προφορικά:  

1. Τρία πιο βαςικά 
πράγματα που ζμακα 
ςιμερα. 

2. Τι ιταν ζκπλθξθ ςε 
αυτό το μάκθμα για 
μζνα; 

3. Αμφιβάλλω ακόμα για 
4. Ιδζεσ για δράςθ 

βαςιςμζνεσ ςτο μάκθμα 
… 

Β. Οι μακθτζσ παίρνουν 
εργαςία για το ςπίτι (Φφλλο 
εργαςίασ Αϋ για όςουσ ανικαν 
ςτθν πρϊτθ κατθγορία ομάδων 
και Φφλλο Εργαςίασ Βϋ για 
όςουσ ανικαν ςτθ δεφτερθ 
κατθγορία ομάδων). 

 Ο μακθτισ ελζγχει τι 
κυμάται από το ςθμερινό 
μάκθμα. 
Εκφράηει ςυναιςκιματα. 
 Ελζγχει πόςο ζχει 
εμβακφνει ςτο κζμα. 
Εξερευνά τα πιςτεφω του. 
 Τι κζρδιςε, τι παραμζνει 
ακόμθ κενό και πρζπει να 
ςυμπλθρωκεί; 
Ερευνά, αξιοποιεί όςα 
ζμακε και αποκόμιςε από 
το μάκθμα, ςτοχάηεται, 
προβλθματίηεται, 
προτείνει. 

5 
Ανοιχτό 
θμερολόγιο 

 15 
λεπτά 

α)Παρακολοφκθςθ επιλεγμζνου 
αποςπάςματοσ του βίντεο που 
προβλικθκε ςτθν αρχι του 
μακιματοσ για άλλθ μία φορά. 
β)Σχοινί τθσ μπουγάδασ. 

Ο μακθτισ εκφράηει τα 
ςυναιςκιματά του και 
επαναξιολογεί τα πιςτεφω 
του.  

 
Βιβλιογραφικζσ πθγζσ ςχεδίου:  

- Νζα Προγράμματα πουδών ςτα Θρθςκευτικά Δθμοτικοφ και Γυμναςίου, Ανακεωρθμζνθ 
Ζκδοςθ 2014, ςς. 136-139, 150-152.  

- Οδθγόσ Εκπαιδευτικοφ (ιςτοςελίδα του ΙΕΠ), ςς. 108εξ, 190,219εξ.  
 

2.2 Τλικοτεχνικι Τποδομι (αν είναι απαραίτθτθ ςτο ςχζδιο) 

 Η/Υ 

 Πίνακασ 

 Λευκζσ Κόλλεσ Α4 

 Χαρτάκια που κολλάνε 

 Σχοινί 

2.3 Φφλλα Εργαςίασ  
                                                       ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ Α΄ 
                                       

1. Αναηθτϊ ςτο διαδίκτυο παραδείγματα ιεραποςτολισ όχι μόνο τθσ Ορκοδοξίασ αλλά και  



των άλλων χριςτιανικϊν Ομολογιϊν. Επιλζγω κάποια από αυτά και τα αναφζρω ςτο φφλλο 

εργαςίασ. 

2. Φτιάχνω ζνα μικρό κολλάη από ςχετικζσ φωτογραφίεσ κάποιων από τισ ιεραποςτολικζσ 

ομάδεσ που ζχω βρει ςτο διαδίκτυο βάηοντασ κάτω από τθν κακεμία ςφντομθ λεηάντα που 

αφορά ςτισ περιοχζσ και το περιεχόμενο τθσ δράςθσ τουσ. 

3. Τϊρα που είδα αρκετζσ ομάδεσ ιεραποςτολισ από διαφορετικζσ χριςτιανικζσ Ομολογίεσ 

προβλθματίηομαι και καταγράφω τισ ςκζψεισ μου πάνω ςτο κζμα «Η Ιεραποςτολι και το 

ηιτθμα τθσ ενότθτασ ςτθν Εκκλθςία. Σι κα ςυνζβαινε αν χριςτιανικζσ ιεραποςτολικζσ 

ομάδεσ δροφςαν από κοινοφ με μόνο κριτιριο τθ διακονία και μαρτυρία ςτα πζρατα του 

κόςμου;». 

                                                      ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ Β΄ 
1.    Με τθ βοικεια του διαδικτφου ι άλλων μζςων (εγκυκλοπαίδεια, ςχολικά βιβλία, βιβλιοκικθ του 
ςχολείου κλπ.) αναηθτϊ τόπουσ ςτον πλανιτθ που ζχουν ιδιαίτερεσ ανάγκεσ παροχισ ανκρωπιςτικισ 
βοικειασ.  
α) Επιλζγω κάποιουσ από αυτοφσ, τουσ αναφζρω ςτο φφλλο εργαςίασ και καταγράφω τισ ανάγκεσ 
των ανκρϊπων που ηοφνε εκεί. 
β) Φτιάχνω ζνα μικρό κολλάη από ςχετικζσ φωτογραφίεσ αναφζροντασ ςε κάκε μια από αυτζσ τον 
τόπο και το πρόβλθμα που υπάρχει εκεί. 
 
2. Ξαναφζρνω ςτο μυαλό μου τα ςυμπεράςματα του τελευταίου μακιματοσ ςτα Θρθςκευτικά και 

φτιάχνω το πλάνο για ζνα ταξίδι ιεραποςτολισ με προοριςμό μια από τισ περιοχζσ του κολλάη. 
 
3.  Αναφζρω ςτο φφλλο εργαςίασ τα «εφόδια» που κα ςυμβοφλευα να ζχουν ςτο ςακίδιό τουσ οι 

χριςτιανικζσ ιεραποςτολικζσ ομάδεσ, ανεξάρτθτα αν είναι ορκόδοξεσ ι άλλων χριςτιανικϊν 
Ομολογιϊν. Φτιάχνω ζναν ςχετικό πίνακα κατάταξθσ ξεκινϊντασ από τθ βαςικότερθ αρχι που 
πρζπει να διζπει τθν οποιαδιποτε ιεραποςτολικι δράςθ.   

 
 

1) ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

Σι μακαίνουν οι μακθτζσ και πώσ αξιολογείται  
 Οι μακθτζσ μακαίνουν τον ςκοπό τθσ ιεραποςτολισ. 

-Τισ βαςικζσ αρχζσ που διζπουν τθν ιεραποςτολι. 
-Μακαίνουν να διακρίνουν τθ ςπουδαιότθτα τθσ προςφοράσ τθσ ιεραποςτολισ ςτον άνκρωπο. 
-Μακαίνουν ότι μζςω τθσ ιεραποςτολισ είναι δυνατόν να εκφραςτεί ζμπρακτα το μινυμα 
αγάπθσ του χριςτιανιςμοφ προσ όλουσ τουσ ανκρϊπουσ, ανεξάρτθτα από φυλι, ζκνοσ, κοινωνικι 
τάξθ κλπ. και ο ςεβαςμόσ ςτθν ελευκερία του ανκρϊπου και ςτθν πολιτιςμικι του κλθρονομιά. 
- Μακαίνουν πόςο ςθμαντικι είναι θ ενότθτα τθσ Εκκλθςίασ μπροςτά ςε κζματα διακονίασ και 
μαρτυρίασ ωσ τα πζρατα του κόςμου. 

Το τι μακαίνουν οι μακθτζσ αξιολογείται: 
Α. Με μια ςειρά ερωτιςεων που τίκενται προφορικά κατά το τζλοσ του μακιματοσ και 
απαντάται εντόσ αυτοφ του χρονικοφ πλαιςίου ατομικά από τουσ μακθτζσ τθσ τάξθσ. 
Ερωτιματα: 
α) Ποια είναι τα τρία πιο βαςικά πράγματα που ζμακα ςιμερα. 

       β) Τι ιταν ζκπλθξθ ςε αυτό το μάκθμα για μζνα; 
               γ) Αμφιβάλλω ακόμα για …. 
              Β. Με φφλλα εργαςίασ που τουσ δίδονται ωσ εργαςία για το ςπίτι. Σε αυτά εργάηονται 
              ατομικά και ςτο επόμενο μάκθμα αφιερϊνεται χρόνοσ για τθν επεξεργαςία τουσ. Με τα 
              διαφορετικά Φφλλα Εργαςίασ θ μία κατθγορία ομάδων μακαίνει από τθν άλλθ κατά 
              τθ διαδικαςία επεξεργαςίασ τουσ μζςα ςτθν τάξθ. 

 



 


