
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 

Η απόκτηση της γνώσης και η µάθηση σε ένα συνεχώς µεταβαλλόµενο κόσµο, όπως 

είναι ο κόσµος που ζούµε σήµερα, φαίνεται να προϋποθέτει δεξιότητες και 

ικανότητες ώστε οι µαθητές να λειτουργούν ως µελλοντικοί πολίτες µε κριτική 

σκέψη και δικαίωµα στην επιλογή.  

             Ο ∆άσκαλος καλείται  να µεταδώσει τις αξίες του αυριανού κόσµου µέσα 

από την εκπαιδευτική διαδικασία Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, αναζητούµε διόδους για 

την εξελικτική πορεία του πολιτισµού, και την ανάδειξη αξιών, µέσα από την 

καλλιέργεια των µαθητών µας, τη γνωστική και συναισθηµατική τους ανάπτυξη. 

          Γι’ αυτό το εκπαιδευτικό µας σύστηµα εγκαταλείπει το  παραδοσιακό 

γνωσιοκεντρικό σχολείο, της παθητικής απόκτησης των γνώσεων και εισέρχεται στο 

µαθητοκεντρικό, βιωµατικό και δηµιουργικό σχολείο µε όλους τους συντελεστές του 

(διδάσκοντες και διδασκοµένους) συµµέτοχους χαράς και ζωής και όχι µόνο 

στερεότυπης διδασκαλίας.  

        Για το σκοπό αυτό αναµορφώνονται  τα Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών 

(Α.Π.Σ.) και  το Π.Ι. επεξεργάσθηκε τη σύνταξη του ∆ιαθεµατικού Ενιαίου Πλαισίου 

Προγραµµάτων Σπουδών (∆.Ε.Π.Π.Σ.), εισάγοντας τη διαθεµατική προσέγγιση της 

γνώσης. Η καινοτόµος αυτή προσπάθεια, αναπροσαρµόζει τους στόχους και τις 

µεθόδους της διδασκαλίας . Με τον τρόπο αυτό προωθείται η διασύνδεση γνωστικών 

αντικειµένων ,  η σφαιρική ανάλυση βασικών εννοιών και προβάλλεται  η 

διαθεµατική προσέγγιση της γνώσης στη σχολική πράξη , διαδικασία που ενισχύει 

γενικότερα τη γενική παιδεία.  

         Στην εργασία µου θα παρουσιάσω ένα σχέδιο διδασκαλίας µαθήµατος 

Θρησκευτικών της Γ΄τάξης ∆ηµοτικού  
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ΣΧΕ∆ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

 

 

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 

 

 

 

  Γ΄ Τάξη   ∆ηµοτικού 

 

 

 
Μάθηµα 32: « Ο καλός Σαµαρείτης» (σελ. 95-96)  

 

( ∆ιδακτικοί  Στόχοι , ∆ιδακτική προσέγγιση , Επεξεργασία διερεύνηση , Σύνδεση 

του µαθήµατος , Εργασία παραγωγής γραπτού λόγου , Αξιολόγηση  προσπάθειας , 

Αξιολόγηση µαθητή , Αυτοαξιολόγηση  , προτεινόµενο Σχέδιο Εργασίας )  
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ΓΕΝΙΚΑ 

 

Στο πλαίσιο  µιας νέας πραγµατικότητας σύγχρονων πολυπολιτισµικών κοινωνιών ο 

µαθητής – αυριανός πολίτης- θα πρέπει  

• να αποδέχεται και να  σέβεται την πολιτισµική ετερότητα των 

συµπολιτών του, ώστε όλοι να ζουν αρµονικά σε ένα περιβάλλον, 

ανεξάρτητα από την εθνική, θρησκευτική, πολιτιστική ή άλλη οµάδα 

στην οποία ανήκουν. 

• Η σηµασία και αξία της χριστιανικής πνευµατικής ηθικής είναι 

διαχρονική και περιλαµβάνει τις θεµελιώδεις πανανθρώπινες αξίες 

(δικαιοσύνης, αλήθειας, καθαρότητας, πραότητας, ανοχής στη 

διαφορετικότητα, συµφιλίωσης, αγάπης) 

Με τη διδασκαλία των Θρησκευτικών στο ∆ηµοτικό Σχολείο επιδιώκεται : 

• Να γνωρίσουν οι µαθητές βασικές παραστάσεις, έννοιες και σύµβολα της 

ορθόδοξης  πίστης και ζωής. 

 

ΜΟΡΦΕΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

Οι µορφές διδασκαλίας που πρέπει να επιλέγονται εναλλακτικά στη θέση µιας 

στείρας µονολογικής µορφής είναι: 

• η διαλογική µορφή 

• η οµαδοσυνεργατική µορφή 

• η διαθεµατική-βιωµατική µορφή. 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 
     Η αξιολόγηση, εκτός από τελικό, έχει κυρίως διαµορφωτικό χαρακτήρα, 

αποσκοπεί δηλαδή στο να ελέγξει και να προαγάγει, µέσα από την ανατροφοδότησή 

της, την επίτευξη των στόχων της διδασκαλίας . Πρόκειται λοιπόν για µία 

αξιολόγηση που πραγµατοποιείται σε όλη τη διάρκεια του διδακτικού χρόνου και δεν 

αφορά αποκλειστικά στον έλεγχο του µαθητή, αλλά στον έλεγχο του διδακτικού 

έργου.  

    Έτσι οι µαθητές χρειάζεται να:   
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• Επεξεργάζονται πηγές και κείµενα . 

• Βρίσκουν οι ίδιοι κατάλληλες πληροφορίες, τις ταξινοµούν µε κριτήρια, τις  

      επεξεργάζονται, τις διασταυρώνουν και τις παρουσιάζουν µε φαντασία και  

       πρωτοτυπία . 

• Χρησιµοποιούν σωστά τους θρησκευτικούς όρους στην πραγµάτευση των 

θεµάτων . 

• Αναγνωρίζουν και χρησιµοποιούν σωστά τα θεολογικά κριτήρια κατανόησης 

και ερµηνείας . 

• Συζητούν µε επιχειρήµατα και κατανοούν τον συνοµιλητή τους . 

• Αναγνωρίζουν µέσα στις πολιτιστικές εκδηλώσεις: εµπειρίες, ιδέες, έννοιες, 

ζητήµατα που έχουν επεξεργαστεί και µιλούν γι’ αυτά . 

• Συγκρίνουν και συσχετίζουν τα όσα διδάσκονται µε εµπειρίες της 

καθηµερινής κοινωνικής και προσωπικής ζωής . 

• Συσχετίζουν τις γνώσεις τους και από άλλα αντικείµενα µε τα όσα 

διδάσκονται στο ΜτΘ . 

• Ελέγχουν µε νηφαλιότητα την ορθότητα και την επάρκεια απόψεων . 

• Χρησιµοποιούν κατάλληλα και εύστοχα το διδακτικό υλικό . 

• Κατανοούν, κρίνουν και αξιολογούν µε κριτήρια συµπεριφορές . 

• Τροποποιούν τις απόψεις τους και υπερβαίνουν στερεότυπα . 

• Προχωρούν σε προσωπικές συνθέσεις . 

• Αναλαµβάνουν την οργάνωση δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων . 

• Συνεργάζονται αποτελεσµατικά . 

         Όλα τα παραπάνω ελέγχονται και στην καθηµερινή εργασία στην τάξη, 

αλλά και στις γραπτές δοκιµασίες κάθε τύπου. Όπως είναι φυσικό, χρειάζεται να 

προβλέπονται – και στο Βιβλίο Μαθητή και στο Τετράδιο Εργασιών – ερωτήσεις / 

θέµατα που να δίνουν ευκαιρίες για µια τέτοια αξιολόγηση.  
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Θρησκευτικά    Γ΄ Τάξης ∆ηµοτικού 
Μάθηµα 32: « Ο καλός Σαµαρείτης» (σελ. 95-96) 

 

 

ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Το κήρυγµα της αγάπης του Χριστού ανέτρεψε ολόκληρο το σύστηµα αξιών που 

υπήρχε µέχρι τότε στον κόσµο. Η αγάπη προς όλους πριν από το Χριστό και έξω από 

το Χριστιανισµό δεν υπήρχε και δεν υπάρχει πουθενά.  

• «αγάπα τον πλησίον σου ως εαυτόν» (Ματθ. 19, 19-20) 

• «αγαπάτε αλλήλους» (Ιων. 12, 13, 17) 

• «αγαπάτε τους εχθρούς υµών» (Ματθ.5, 44) 

• «Πάτερ άφες αυτοίς, ου γαρ οίδασι τι ποιούσι» (Λουκ. 23,34) 

Η ορθοδοξία τοποθέτησε την αγάπη πάνω από την προσευχή, την αγνότητα, την 

ευγνωµοσύνη, πάνω από όλες τις ανθρώπινες αρετές. 

 

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

 

Οι µαθητές στο µέτρο των δυνατοτήτων τους να : 

• Επισηµάνουν τους λόγους για τους οποίους η έµπρακτη αγάπη προς 

κάθε άνθρωπο που έχει ανάγκη, οµορφαίνει τη ζωή. 

• Κατανοήσουν ότι η αγάπη πρέπει να δείχνεται σε όλους τους 

ανθρώπους ανεξαρτήτως χρώµατος, φυλής, εθνικότητας, θρησκεύµατος 

και κοινωνικής οµάδας. 

• Αναζητήσουν συγκεκριµένους τρόπους για άµεση-έµπρακτη προσφορά 

αγάπης προς τους συνανθρώπους µας. 

• ∆ιαπιστώσουν ότι µε την αγάπη µπορούµε να οµορφύνουµε τη ζωή µας 

αλλά και τη ζωή των άλλων. 
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 

Αγάπη - Αλληλεγγύη - Έλεος – Πλησίον 

 

 

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

 

1. Προσανατολισµός στους στόχους (κίνηση ενδιαφέροντος) 

Αξιοποιούµε ένα περιστατικό άσχηµης συµπεριφοράς µεταξύ δύο (των) µαθητών 

στη διάρκεια του διαλείµµατος ή εν γένει της σχολικής ζωής. Από ένα τέτοιο 

καθηµερινό, φυσικό διάλογο που υπηρετεί γλωσσικούς στόχους (κατευθυντκός 

λόγος, περισσότερο ή λιγότερο επεξεργασµένος) οι εταίροι της σχολικής τάξης 

(δάσκαλος και µαθητές) καταλήγουν στην αναζήτηση του τρόπου που οφείλουµε να 

συµπεριφερόµαστε απέναντι στους άλλους µαθητές, απέναντι στους συνανθρώπους 

µας. Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει για τη στάση µας απέναντι στα παιδιά 

οικονοµικών προσφύγων και αλλοδαπών, αλλά και τα παιδιά µε εγγενείς αδυναµίες 

που αντιµετωπίζουν πολλά προβλήµατα και δυσκολίες προσαρµογής και γενικά για 

τη συµπεριφορά µας απέναντι σ΄ αυτούς που ενδεχοµένως έχουν µεγαλύτερη ανάγκη 

από αγάπη, αλληλεγγύη. Μέσα από τη συζήτηση οι µαθητές από κοινού µε το 

δάσκαλο διατυπώνουν τον κύριο διδακτικό στόχο: «Η έµπρακτη αγάπη προς κάθε 

άνθρωπο που έχει ανάγκη ανεξαρτήτως χρώµατος, φυλής, εθνικότητας, ειδικής 

κοινωνικής οµάδας, θρησκεύµατος, οµορφαίνει τη ζωή». 

Εναλλακτικά θα µπορούσε να αξιοποιηθεί ένα δηµοσίευµα, µια είδηση από τον 

τύπο ή την τηλεόραση σχετικά µε την εγκατάλειψη κάποιου ανθρώπου ή την 

εκδήλωση αλληλεγγύης από ένα πρόσωπο ή φορέα. 

 

2. Παρουσίαση της ενότητας 

 

Στη συνέχεια ο δάσκαλος ενηµερώνει τους µαθητές ότι θα τους διαβάσει µια 

παραβολή του Χριστού που µας δίνει το καλύτερο παράδειγµα αγάπης ενός 

ανθρώπου προς το συνάνθρωπο (θα µπορούσαν οι µαθητές να θυµηθούν ξανά ότι 

παραβολή είναι µια απλή διήγηση- ιστορία από την οποία προκύπτει µια αλήθεια και 

την οποία εύκολα καταλαβαίνουµε). 
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Σχηµατική παρουσίαση της ενότητας 

 

                                                                    Ο καλός Σαµαρείτης 

 

Η αγάπη προς τον πλησίον 

                     

                                                                        Η αληθινή αγάπη 

 

 

3. Επεξεργασία/∆ιερεύνηση 

 

• Αφού κάποιος µαθητής αναδιηγηθεί την ιστορία/παραβολή που άκουσε, 

ακολουθεί συζήτηση µε επίκεντρο την εκδήλωση της αγάπης και αλληλεγγύης 

του ανθρώπου προς τον άνθρωπο.  

 

Ενδεικτικές Ερωτήσεις/ προβληµατισµοί που µπορούν να διατυπωθούν από το 

δάσκαλο ή από τους µαθητές είναι: 

 

- Ποιοι µέχρι τότε θεωρούνταν «πλησίον»; (συµπατριώτες, συγγενείς, φίλοι) 

- Ποιοι κατά την παραβολή θεωρούνται «πλησίον»; (όλοι οι άνθρωποι 

ανεξαρτήτως χρώµατος, φυλής, εθνικότητας, θρησκευτικότητας). 

- Μπορούµε να ακολουθήσουµε αυτά που είπε ο Χριστός; «Να αγαπάς τον 

πλησίον σου όπως τον εαυτό σου», «Να προσφέρουµε αγάπη ακόµα και σ’ 

αυτούς που θεωρούµε εχθρούς µας»; 

- Μπορεί ο καθένας να γίνει αληθινός πλησίον κατ΄ υπόδειγµα του καλού 

Σαµαρείτη; 

 

• Σύνδεση του µαθήµατος µε πραγµατικές καταστάσεις ζωής (σχολικά και 

εξωσχολικά βιώµατα των µαθητών – εµπειρίες). 

 

Οι µαθητές αναφέρονται σε συγκεκριµένη συµπεριφορά απέναντι σε ηλικιωµένους 

που στερούνται απλές χαρές της ζωής, στα παιδιά των ορφανοτροφείων, στους 
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υπερήλικες των γηροκοµείων, στους απόρους ή στους αστέγους της ενορίας τους, 

µιλούν για τις ανάγκες τους που δεν είναι πάντοτε υλικές. Πολλοί συνάνθρωποί µας 

µοναχικοί και αποµονωµένοι στερούνται επικοινωνίας και κοινωνικών 

συναναστροφών µε σοβαρές επιπτώσεις στην ψυχική τους υγεία. 

∆ιαπιστώνουν ότι αυτοί έχουν µεγαλύτερη ανάγκη της έµπρακτης αγάπης µας και 

µιλούν για τις δικές εµπειρίες αγάπης και άλλων προσώπων και φορέων (π.χ. « Το 

Χαµόγελο του Παιδιού», ανθρωπιστικών οργανώσεων όπως: Unesco, Unicef, 

∆ιεθνής Αµνηστία). 

Ο δάσκαλος ενηµερώνει τους µαθητές ότι αρκετά ιδρύµατα, Κέντρα, Σύλλογοι µε 

φιλανθρωπικό έργο σε όλη τη χώρα φέρουν την ονοµασία «Καλός Σαµαρείτης» 

όπως: 

- Κέντρο Προσαρµογής Σπαστικών Παιδιών «Ο καλός Σαµαρείτης». 

- Γηροκοµείο Μύρινας «Ο καλός Σαµαρείτης». 

- Φιλανθρωπικός Σύλλογος «Καλός Σαµαρείτης», Πτολεµαΐδα, κ.ά. 

Προσπαθούν να θυµηθούν και να αναφέρουν τι είδους αγάπη προσέφεραν και σε 

ποιον, κάποια στιγµή της ζωής τους και πώς ένιωσαν µετά. 

• Θα γίνει επίσης αναφορά και στην εκδήλωση αλληλεγγύης χωρίς διακρίσεις 

ανάµεσα σε λαούς, στις περιπτώσεις που µια οµάδα πληθυσµού πλήττεται από 

πόλεµο, θεοµηνίες, σεισµούς, παλιρροϊκά κύµατα µε αποστολή βοήθειας από 

επίσηµες κυβερνήσεις αλλά και µέσω οργανώσεων και φορέων (εκκλησία, µη 

κυβερνητική οργάνωση «Γιατροί του κόσµου» κτλ.) 

Στη διάρκεια της συζήτησης αξιοποιείται ο χάρτης της τάξης (σελ.84) και γίνονται 

οι αναγκαίες επεξηγήσεις σύµφωνα µε το γλωσσάριο του Β.Μ. (πλησίον, Λευίτης, 

Σαµαρείτης, πανδοχείο, ελέησε). 

 

4. Εργασία παραγωγής γραπτού λόγου 

 
Οι µαθητές γράφουν ένα κείµενο µε τίτλο: 

«Πώς θα ήταν ο κόσµος, αν όλοι οι άνθρωποι εκδήλωναν έµπρακτα την 

αγάπη προς το συνάνθρωπό τους.» 

(Οι µαθητές θα πρέπει να αναφερθούν στη σηµερινή εποχή, όπου τα µίση, ο 

ανταγωνισµός, οι φυλετικές και θρησκευτικές διακρίσεις οδηγούν στην εξαθλίωση, 

στον πόλεµο, στην πείνα και τη δυστυχία εκατοµµύρια ανθρώπους – κυρίως παιδιά – 
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σε όλο τον κόσµο. Οι σκέψεις αυτές των παιδιών θα µπορούσαν -µε την προτροπή 

του δασκάλου- να αποτελέσουν ένα µικρό λεύκωµα εικονογραφηµένο από τα ίδια τα 

παιδιά και να αποσταλούν σε ανθρωπιστικές οργανώσεις όπως οι «Γιατροί χωρίς 

σύνορα», «Το χαµόγελο του παιδιού», κ.ά). 

 

Αξιοποίηση παραθεµάτων 

 
Ο δάσκαλος διαβάζει και κείµενα (λογοτεχνικά, πατερικά, κ.ά.) που αναφέρονται 

στις ανθρώπινες σχέσεις και στην εκδήλωση αλληλεγγύης και αγάπης όπως: 

α.Προσευχή µικρού  (Σ. Σπεράντζας) 

β. «Κάθε φορά που απαντάς µε αγάπη στο µίσος, διαλύεις το µίσος.» (Γουαίην 

Ντύερ) 

γ. «Το γιατρικό για τον άνθρωπο είναι ο άνθρωπος.» (Αφρικανική παροιµία) 

δ. «Εγώ όµως σας λέω, είπε ο Κύριος, αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευεργετείτε 

όσους σας µισούν, προσεύχεσθε για όσους σας βλάπτουν.» (Ματθαίου 5, 44) 

ε. «Πρόσεχε τον εαυτό σου, µήπως η κακία που σε χωρίζει από τον αδελφό, δεν 

βρίσκεται στον αδελφό, αλλά σε σένα, και τρέξε να συµφιλιωθείς µαζί του, για 

να µην ξεπέσεις από την εντολή της αγάπης.» (Άγιος Μάξιµος ο Οµολογητής, 

ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ) 

 

5. Πρόταση βιωµατικής- διαθεµατικής εργασίας 

 

Οι µαθητές ενδεχοµένως αυθόρµητα ή µε κατάλληλη παρώθηση διατυπώνουν 

προτάσεις για την εκδήλωση αλληλεγγύης/ έµπρακτης αγάπης από τους ίδιους σε 

συγκεκριµένη οικογένεια αλλοεθνή ή ετερόθρησκη ή και άλλη που έχουν 

πληροφορηθεί οι ίδιοι και ο δάσκαλος ότι έχει µεγάλη ανάγκη ή σε κάποιο ίδρυµα 

(ορφανοτροφείο, ίδρυµα µε παιδιά που έχουν αναπηρίες κτλ.) ή ενοριακό κέντρο. 

Η υλοποίηση της πρότασης που θα επιλεγεί αποτελεί ένα σχέδιο εργασίας 

βραχείας διάρκειας  (∆ΕΠΠΣ-ΑΠΣ) του µαθήµατος των Θρησκευτικών για ανάλογες 

δραστηριότητες. 

 

Σχέδιο εργασίας –Στάδια βιωµατικής εργασίας 

• Προετοιµασία επίσκεψης 
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Οι µαθητές προτείνουν τρόπους µε τους οποίους µπορούν να εκφράσουν την 

αγάπη τους όπως: 

- Αναζήτηση τρόπου επικοινωνίας 

- Συγκέντρωση χρηµάτων 

- Ετοιµασία δώρων, παιχνιδιών, εικαστικών δηµιουργιών κ. ά. 

- Οργάνωση εκδήλωσης (συγκεντρώνουν παραµύθια, ιστορίες που θα τους 

διηγηθούν, ετοιµάζουν τραγούδια, επιλέγουν οµαδικά παιχνίδια που θα 

παίξουν, κτλ.) 

• Συγκρότηση οµάδων εργασίας και επιµερισµός έργου 

- Χωρίζονται σε οµάδες και αναλαµβάνει επιµέρους δράσεις κάθε οµάδα όπως: 

1η οµάδα: Επικοινωνία/συνεννόηση µε τα πρόσωπα που θα συναντήσουν ή 

τον υπεύθυνο (του επισκέψιµου χώρου) του ιδρύµατος ή του οργανισµού ή 

του κέντρου που πρόκειται να επισκεφτούν και επιλογή του τρόπου 

µετάβασης και επιστροφής (η συµβολή του δασκάλου εδώ είναι 

επιβεβληµένη). 

2η οµάδα: Συγκέντρωση χρηµάτων και άλλων ειδών. 

3η οµάδα: Προετοιµασία εκδήλωσης (στην τάξη). 

4η οµάδα: Οργάνωση εκδήλωσης στον επισκέψιµο χώρο ή της επίσκεψης στο 

σπίτι κάποιας άπορης οικογένειας. 

5η οµάδα: Ξενάγηση και προετοιµασία ερωτήσεων στην περίπτωση που 

επιλεγεί πραγµατοποίηση συνεντεύξεων ή κειµένου που θα ανακοινώσουν οι 

µαθητές απευθυνόµενοι στα µέλη του επισκέψιµου χώρου. 

• Πραγµατοποίηση της επίσκεψης όπως έχει σχεδιαστεί και έµπρακτη εκδήλωση 

της αγάπης (βίωµα).] 

 

 

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ 

 

Οι µαθητές την άλλη µέρα συζητούν για ό,τι είδαν και άκουσαν, γι’ αυτά που τους 

εντυπωσίασαν, γι’ αυτά που ένιωσαν. Αναφέρονται στη χαρά που πρόσφεραν, αν την 

διέκριναν στα βλέµµατά των ατόµων που επισκέφτηκαν, αν εισέπραξαν και τη δική 
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τους αγάπη, αν οµόρφυνε η ζωή των παιδιών ή των ενηλίκων που µοιράστηκαν την 

αγάπη µαζί τους, αν χαίρεται εξίσου αυτός που δίνει την αγάπη µε αυτόν που την 

παίρνει. 

 

Οι µαθητές µπορούν πλέον να διαπιστώσουν πως όπως ο Θεός που αγαπά όλα 

τα πλάσµατά του και οι άνθρωποι µπορούν να κάνουν το ίδιο και να γίνουν «αληθινοί 

πλησίον» κατά το υπόδειγµα του καλού Σαµαρείτη. 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ 

 

Ο δάσκαλος παρατηρεί συστηµατικά το βαθµό συµµετοχής του µαθητή στη 

µαθησιακή διαδικασία και στη διάρκεια της βιωµατικής εργασίας και η οποία 

αποτελεί  τη µεγαλύτερη απόδειξη της επίδοσής του. 

Ο δάσκαλος επίσης από κοινού µε τους µαθητές αναφέρονται ή συνδιαµορφώνουν 

εννοιολογικό χάρτη και ελέγχεται ο βαθµός κατάκτησης των νέων εννοιών.  

Τέλος οι µαθητές αυτοαξιολογούν την προσπάθεια τους µετά την ολοκλήρωση της 

επίσκεψης που οι ίδιοι είχαν οργανώσει (απαντώντας σε σχετικά ερωτήµατα όπως: 

πετύχαµε τους στόχους, ποια προβλήµατα αντιµετωπίσαµε, τι θα µπορούσε να έχει 

οργανωθεί καλύτερα, ποια οµάδα πέτυχε καλύτερα στο έργο της;), καταλήγουν σε 

µια ανακεφαλαίωση και διατυπώνουν µια πρόταση κατακλείδα. 

 

Εναλλακτικός τρόπος αυτοαξιολόγησης: 

 

Οι µαθητές, αν υπάρχει στο σχολείο αίθουσα υπολογιστών, ανοίγουν το Λογισµικό 

Θρησκευτικά Γ΄ και ∆΄ ∆ηµοτικού στην αντίστοιχη θεµατική και εργάζονται στη 

δραστηριότητα «Παιχνίδια» συµπληρώνοντας το «Σωστό-Λάθος» µε δύο επίπεδα 

δυσκολίας και αξιολογούν την προσπάθειά τους. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ  

 

Συνοψίζοντας θα λέγαµε ότι η διδασκαλία του ΜτΘ  έχει βασικά γνωσιολογικό 

χαρακτήρα. Καθώς όµως τα περιεχόµενα του ΜτΘ δεν µπορούν να «προσφέρονται» 

ως απλές πληροφορίες, είναι αναγκαίο η µέθοδος της διδασκαλίας να ξεκινάει από 

εµπειρίες και βιώµατα των µαθητών, να δηµιουργεί ευκαιρίες για ενεργοποίηση και 

προβληµατισµό τους, να µην προσφέρει έτοιµες απαντήσεις και θέσεις, να δίνει 

ευκαιρίες για διερεύνηση και ανακάλυψη από τους ίδιους τους µαθητές. Πρόκειται 

δηλαδή για µία ενεργητική µάθηση και µάθηση µε ανακάλυψη.  

Επίσης, καθώς είναι απαραίτητη η διαλογική συζήτηση, η συνεργασία, η 

συνδιαµόρφωση, ενδείκνυται η εφαρµογή της οµαδοσυνεργατικής διδασκαλίας και η 

αντίστοιχη οργάνωση της τάξης, καθώς και η πραγµατοποίηση δραστηριοτήτων.  

Ταυτόχρονα ο δάσκαλος , φροντίζει να δηµιουργήσει  κλίµα “λιτότητας”, 

άνεσης, χαράς και αποδοχής. Γενικά φροντίζει να διευκολύνει το παιδί στην 

προσπάθειά του να έρθει σε άµεση µαθησιακή σχέση µε το διδακτικό αγαθό. Ο 

περιορισµός του ρόλου του διδάσκοντος και η αντίστοιχη αύξηση της ενεργητικής 

συµµετοχής των µαθητών στη διδακτική και µαθησιακή διαδικασία, πρέπει να 

αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για την εφαρµογή ενεργητικών µεθόδων 

διδασκαλίας.  

    Σε ό,τι αφορά τις διαθεµατικές δραστηριότητες, το µάθηµα των 

Θρησκευτικών παρέχει τη δυνατότητα για πολλαπλές προσεγγίσεις της διδακτέας 

ύλης µε ανάπτυξη ποικίλων δραστηριοτήτων οι οποίες  είναι δυνατόν να 

πραγµατοποιηθούν µέσα ή έξω από το σχολείο συνδέοντας έτσι τα Θρησκευτικά µε 

ζητήµατα που πραγµατεύονται και άλλες επιστήµες ή µε γεγονότα και καταστάσεις 

της καθηµερινής ζωής.  

. 
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