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ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

∆ΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 

Α. Σκοποί - Στόχοι 
Β. Περιεχόµενο 
Γ. Μεθόδευση της διδασκαλίας 
∆. Έλεγχος επίτευξης στόχων -  Αξιολόγηση 
 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ: Βιωµατικότητα, εποπτεία.   

 
• Σε τι αναφέρεται το µάθηµα 

 
Το µάθηµα αναφέρεται στη θρησκεία του Ισλάµ και η προσέγγιση του µαθησιακού 
αγαθού γίνεται διαθεµατικά-διεπιστηµονικά. Οι έννοιες που θα αναπτύσσονται είναι: 
 
∆ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 
 
 Χώρος – χρόνος [γνωριµία µε το χώρο και το χρόνο της λατρείας] 
 Πολιτισµός [Θρησκευτική τέχνη] 
 Οµοιότητα-διαφορά [συγκριτική(;) µελέτη των διαφορετικών µορφών 

θρησκευτικής έκφρασης] 
 Παράδοση [αξιολογική προσέγγιση της θρησκευτικής-πολιτιστικής κληρονοµιάς] 
 Οργάνωση [θρησκευτική-κοινωνική οργάνωση] 
 Εξέλιξη –ανάπτυξη [χωροχρονική µελέτη των µεγάλων θρησκειών] 
 Άτοµο-Κοινωνία [µελέτη των σχέσεων που αναπτύσσονται µέσα στο πλαίσιο της 

θρησκευτικής ζωής] 
 Επικοινωνία –αλληλεπίδραση [βαθύτερη κατανόηση και ερµηνεία των 

οµοιοτήτων που διαπιστώνονται στη θρησκευτική ζωή] 

ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΕΙΓΜΑΤΙΚΗΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Β΄ Τάξη Ενιαίου Λυκείου 

 
∆ιδακτική ενότητα 31η  :  « ΤΟ ΙΣΛΑΜ » 
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 Μεταβολή [ερµηνεία των εξελίξεων που διαπιστώνονται στις µορφές 
θρησκευτικής έκφρασης] 

∆ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
 
Με τη συνδροµή των µαθηµάτων: 
 Γεωγραφίας 
 Ιστορίας 
 Γλώσσας-Λογοτεχνίας 

Κοινωνική και πολιτική αγωγή 
 

∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ R. GAGNÈ 
 
Α. Παρώθηση του µαθητή (κέντρισµα ενδιαφέροντος µε παραδείγµατα από την 
επικαιρότητα). 
Β. Ενηµέρωση του µαθητή για τους στόχους διδασκαλίας (συνοπτικά). 
Γ. Εξακρίβωση και ανάκληση στη µνήµη του µαθητή προηγούµενων γνωστικών 
στοιχείων (αναφορά στον Ιουδαϊσµό και στον Χριστιανισµό ως «πηγή» του Ισλάµ). 
∆. Παρουσίαση του νέου µορφωτικού αγαθού (µε χρήση εποπτικών µέσων). 
Ε. Κριτική επεξεργασία του µαθησιακού αγαθού (συζήτηση). 
Στ΄. Αξιολόγηση. 
 
 
 

 
• Κύρια σηµεία µαθήµατος 

 
 

 Α ) Η επέκταση του Ισλάµ  
 

    Μετά το θάνατο του προφήτη, µέσα σε διάστηµα 30 ετών, οι Άραβες  
κατέκτησαν τη Συρία, Παλαιστίνη, Ιράκ, Αίγυπτο, Λιβύη, Περσία και την περιοχή 
δυτικά της Κασπίας. Γρήγορα το Ισλάµ  εξαπλώθηκε στη Μ. Ασία, τον 11ο αι. 
κατέκτησαν την Ινδία. ∆υτικά φτάνει στην Ισπανία και το 14ο αι. εξαπλώθηκε στα 
Βαλκάνια. 
  
 Β)Το πρόβληµα διαδοχής του Μωάµεθ. Σιίτες - Σουνίτες 
 
 
                                                                                  Σουνίτες ( Άραβες,Τούρκοι) 
Μετά τη δολοφονία του 3ου                             
Χαλίφη Οθµάν και τη διαδο- 
χή του από τον Αλή έχουµε                                Σιίτες (Περσία, Ιράκ  
 διάσπαση του Ισλάµ                                                                        Πακιστάν) 
         
 
 
 
 



 -  - 3

 Γ ) Χαρακτηριστικά των Σουνιτών και των Σιιτών  
 
          
                                                               Εµµονή στο Κοράνι 

         Σουνίτες                                  Αποφάσεις σύµφωνα µε την αρχή            
                                                               της οµοφωνίας της κοινότητας  
                                                          ∆ε θεωρείται απαραίτητη η  
                                                               συγγένεια αίµατος από το Μωάµεθ                   
                                                                για τους χαλίφες  
 
                                      Κληρονοµική διαδοχή της θρησκευτικής ηγεσίας  
                                             από το Μωάµεθ 
                                           Ο Ηγέτης ( Ιµάµης ) θεωρείται αλάθητος  
                                             και είναι πηγή αποφάσεων-όχι η κοινότητα 
Σιίτες                                 Σε αυτόν εναπόκειται η αληθινή ερµηνεία  
                                             του Κορανίου 
                                           Έντονος εσχατολογικός χαρακτήρας 
                                           Ανάπτυξη µυστικισµού   
 
 
 ∆ ) : « Ο Μυστικισµός στο Ισλάµ» 

 
 
                                                    Κινήµατα ασκητισµού 

Επιδράσεις στην εµφάνιση                          
του Ισλαµικού µυστικισµού                   Επίδραση Χριστιανών ασκητών 
                                                                   Νεοπλατωνικές ιδέες  
 
   Ο Μυστικισµός  δε βρήκε εύκολα θέση µέσα στην προφητική θρησκεία του Ισλάµ 
(ένταση στις σχέσεις παραδοσιακού Ισλάµ και µυστικισµού). 
  Σκοπός  του Σουφισµού  η ένωση µε το Θεό µέσω της εκµηδένισης του Εγώ. 
Οργάνωση σε µυστικές κοινότητες ή τάξεις όπως οι ∆ερβίσηδες .  
  « Ντικρ »  τεχνική ένωσης µε το Θεό (διαλογισµός πάνω στο όνοµα του Θεού,  
στροβιλισµός των ∆ερβίσηδων γύρω από τον εαυτό τους µε τη συνοδεία µουσικής). 
 
 Ε ) το Ισλάµ σήµερα  

 
   
                                                                  Απόρριψη δυτικού πολιτισµού  
                                                                  Στρατιωτικά συστήµατα 
Πόλος έλξης για                                       Οικονοµικοπολιτικά συστήµατα 
Πολιτικούς ηγέτες                                   Νόµοι  
                                                                   Παιδεία κ.λπ. 
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                                                        Οι ανανεωτές (το Ισλάµ έχει ισχυρή                                  
                                                          παρουσία αλλά δεν καθορίζει όλες τις  
                                                          πλευρές της ζωής) 
∆ηµιουργήθηκαν δύο/τρεις 
τάσεις εντός του Ισλάµ 
                                                        Οι συντηρητικοί ( κίνηµα ανάκτησης                          
                                                           κυριαρχίας του Ισλάµ <Ιράν>)  
                                                           
                                                           
                                                              Φονταµενταλιστές  
                     
 
Σήµερα εξαπλώνεται               Παγκόσµια αναβίωση της θρησκείας 
σε νέες χώρες διότι:                                 
                                                Τάση διαφοροποίησης όχι µόνο φυλετικής  
                                          αλλά και θρησκευτικής («επιστροφή στις ρίζες») 
 
 
 
 

• Στόχοι του µαθήµατος  
 

ΣΚΟΠΟΙ 
 
Οι επιµορφούµενοι/µαθητές θα πρέπει: 
 Να πληροφορηθούν έγκυρα για τα κυριότερα θρησκεύµατα. 
 Να τα συγκρίνουν στοιχειωδώς µε το Χριστιανισµό, να επισηµάνουν σε αυτά 

αναζητήσεις και απαντήσεις ζωής, να εκτιµήσουν το βαθµό και τα όρια της επάρκειάς 
τους ή µη, και να µάθουν να σέβονται τις θρησκευτικές δοξασίες των άλλων. 
 Να κατανοήσουν ότι η θρησκεία είναι παράγοντας που συντελεί στην ανάπτυξη 

του πολιτισµού και της πνευµατικής ζωής. 
 Αντιληφθούν την ύπαρξη διαφορετικών εκφράσεων της θρησκευτικότητας. 
 Να καλλιεργήσουν πνεύµα έµπρακτης αλληλεγγύης, ειρήνης και δικαιοσύνης, 

σεβασµού της θρησκευτικής ιδιαιτερότητας και συνύπαρξης µε το διαφορετικό. 
 
ΣΤΟΧΟΙ 
Οι επιµορφούµενοι/µαθητές θα πρέπει: 
 Να  γνωρίσουν το Ισλάµ (τη διδασκαλία του και την καθηµερινότητα µέσα στην 

οποία αυτή η θρησκεία βιώνεται ως πραγµατικότητα).  
 Να αντιληφθούν τα ουσιώδη της λατρείας του Ισλάµ. 
 Να γνωρίσουν τη διαφοροποίηση του Ισλάµ σε σουννιτικό και σηιτικό και τα 

βασικά χαρακτηριστικά τους γνωρίσµατα. 
 Να κατανοήσουν το µυστικισµό στο Ισλάµ και την κατάσταση του Ισλάµ σήµερα. 
 Να εκτιµήσουν τη συµβολή της συγκεκριµένης θρησκείας στην εξέλιξη του 

ανθρωπίνου πολιτισµού. 
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• Καταγραφή µεθοδολογίας 
 
ΜΕΘΟ∆ΟΣ: τυπική σταδιακή (όπως περιγράφεται στη συνέχεια), χρήση Νέων 

Τεχνολογιών. 
 
Α. Παρώθηση του µαθητή (κέντρισµα ενδιαφέροντος µε παραδείγµατα από την 
τρέχουσα πραγµατικότητα). 
Β. Ενηµέρωση του µαθητή για τους στόχους διδασκαλίας. 
Γ. Εξακρίβωση και ανάκληση στη µνήµη του µαθητή προηγούµενων γνωστικών 
στοιχείων. 
∆. Παρουσίαση του νέου µορφωτικού αγαθού. 
Ε. Καθοδήγηση της σκέψης του µαθητή. 
ΣΤ. Εκτέλεση-άσκηση. 
Ζ. Επανατροφοδότηση.  
Η. Αξιολόγηση. 
 
ΠΟΡΕΙΑ: Το µοντέλο διδασκαλίας που προτείνεται είναι συνερευνητικό. Ο 

εκπαιδευτικός είναι συνοδοιπόρος και συµπαραστάτης στη µαθησιακή πορεία 
του µαθητή. Στη διδακτική αυτή προσέγγιση υπογραµµίζεται η σηµασία της 
ψυχολογικής οργάνωσης της µάθησης. 

 
ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ: φωτοτυπηµένο σχέδιο µαθήµατος, προβολή  διαφανειών. 
 
  

• Εκπαιδευτικό υλικό 
 

-Σχεδιάγραµµα διδασκαλίας 
-Σχέδιο µαθήµατος 
-Άρθρα από περιοδικά 
-CD που θα περιέχει τη διδασκαλία της συγκεκριµένης διδακτικής ενότητας 
-Συνοδευτικό έντυπο υλικό (βοήθεια) για τον εκπαιδευτικό 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Οι µαθητές θα πρέπει να µπορούν να: 
 επεξεργάζονται πηγές και κείµενα 
 χρησιµοποιούν σωστά τους θρησκευτικούς όρους στην πραγµάτευση θεµάτων 
 αναγνωρίζουν µέσα στις πολιτιστικές εκδηλώσεις: εµπειρίες, ζητήµατα, έννοιες, ιδέες 
 συσχετίζουν όσα µαθαίνουν µε τις καθηµερινές τους εµπειρίες  
 ελέγχουν µε νηφαλιότητα και ορθότητα την επάρκεια των απόψεών τους 
 τροποποιούν τις απόψεις τους και να υπερβαίνουν στερεότυπα 
 συζητούν µε επιχειρήµατα και να κατανοούν το συνοµιλητή τους 
 συσχετίζουν τις γνώσεις που απέκτησαν µε τα γνωστικά αντικείµενα των υπολοίπων µαθηµάτων 
 αξιοποιούν κατάλληλα το µαθησιακό αγαθό 

 
Με βάση τις αρχές αυτές διαµορφώνεται ο τρόπος αξιολόγησης (τεστ, εργασίες, σχέδιο εργασίας). 
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• Ενδεικτική βιβλιογραφία  
 

Οι επιµορφούµενοι µπορούν να µελετήσουν τη βιβλιογραφία ξεκινώντας από τα 
εγχειρίδια που αφορούν τη γενική διδακτική και στη συνέχεια να ασχοληθούν µε 
ειδικότερες µελέτες.  
 
 Βασιλόπουλος Χρήστος, Θρησκευτική αγωγή και αυτονοµία του παιδιού, εκδ. 

Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1996.  
 Γιαννής Ευστάθιος, «Εικών παιδαγωγούσα». Η παιδαγωγική διάσταση της 

ορθόδοξης εικονογραφίας και η αξιοποίηση της εικόνας στο µάθηµα των 
Θρησκευτικών, διδ. ∆ιατριβή, Φλώρινα 1996. 

 Γιοκαρίνης Κωνσταντίνος, Η διδακτική και Παιδαγωγική του Ιησού υπό το φως 
της σύγχρονης Ψυχοπαιδαγωγικής, εκδ. Άρτος Ζωής, Αθήνα 1998.  

 ∆εληκωσταντής Κωνσταντίνος, Απορίες της σχολικής θρησκευτικής αγωγής στην 
καµπή της χιλιετίας, στο έργο: Σ. Φωτίου (επιµ.), Ιησούς Χριστός  η του 
κόσµου ζωή, Κέντρο Μελετών Ι.Μ. Κύκκου, Λευκωσία 2000, 411-430. 

 »       , Σχολική θρησκευτική αγωγή και κριτική θρησκευτικότητα, στο 
έργο:Σταύρος Φωτίου (επιµ.), Αγωγή ελευθερίας, 65-91. 

 »       , Οι «τρεις κουλτούρες»του σύγχρονου εκπαιδευτικού, Μακεδνόν, τεύχ. 4, 
Χειµώνας 1997-1998, 21-29. 

 »       , Μεταµοντέρνα Παιδαγωγική;, στο έργο:Παιδαγωγική και Εκπαίδευση. 
Τιµητικός τόµος για τα 65χρονα του καθηγητή ∆. Ξωχέλλη, εκδ. Κυριακίδη, 
Θεσσαλονίκη 2001, 207-218. 

 ∆ερβίσης Στέργιος, Η δηµιουργική σκέψη και η δηµιουργική διδακτική 
διαδικασία, Θεσσαλονίκη, χ. χρ. 

 Κακαβούλης Αλέξανδρος, Ηθική ανάπτυξη και αγωγή, Αθήνα 1994. 
 Καλαϊτζίδης Παντελής, Τα θρησκευτικά ως µάθηµα πολιτισµού, Σύναξη, τεύχ. 74 

(Απρ.-Ιούν. 2000), 69-83.  
 Κογκούλης Ιωάννης, ∆ιδακτική των Θρησκευτικών στην πρωτοβάθµια και 

δευτεροβάθµια εκπαίδευση, εκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2003. 
 Κανάκης Ιωάννης, ∆ιδασκαλία και µάθηση µε σύγχρονα µέσα επικοινωνίας, εκδ. 

Γρηγόρη, Αθήνα 1999. 
 Λάππας ∆ηµήτριος, Ο διάλογος και το µάθηµα των Θρησκευτικών στη 

δευτεροβάθµια εκπαίδευση, εκδ. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2000. 
 Μάθηµα των Θρησκευτικών:Αίτηµα παιδείας ή συντεχνίας;, Σύναξη, τεύχ. 66 

(Ιαν. –Μάρτ. 1998) 
 Ματσαγγούρας Ηλίας, Η ∆ιαθεµατικότητα στη σχολική γνώση, εκδ. Γρηγόρη, 

Αθήνα 2002. 
 Ματσούκας Νικόλαος, Το µάθηµα των Θρησκευτικών, Καθ’όδον (∆εκέµβριος 

2001), τεύχος 17, 5-56.  
 Νηµά Ελένη/ Καψάλης Αχιλλέας, Σύγχρονη ∆ιδακτική, Εκδόσεις Πανεπιστηµίου 

Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 2002. 
 Νίκας Αθανάσιος, ∆ιδακτική του θρησκευτικού µαθήµατος. Θεωρία και πράξη, 

εκδ. Βιβλιογονία, Αθήνα 1992. 
 Ξωχέλλης Παναγιώτης, Θεµελιώδη προβλήµατα της Παιδαγωγικής Επιστήµης. 

Εισαγωγή στην Παιγαγωγική, εκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1993. 
 Περσελής Εµµανουήλ, Χριστιανική αγωγή και σύγχρονος κόσµος. Θέµατα 

θεωρίας και πράξης της χριστιανικής αγωγής, εκδ. Αρµός, Αθήνα 1994.  
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 »       , Σχολική θρησκευτική αγωγή. Μελετήµατα, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 1998. 
 »       , Θεωρίες θρησκευτικής ανάπτυξης και αγωγής. Erik H. Erikson & Jean 

Piaget, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 2000. 
 Πυργιωτάκης Ιωάννης, Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήµη, Ελληνικά 

Γράµµατα, Αθήνα 2000. 
 Ράπτης Αριστοτέλης/ Ράπτη Αθανασία, Μάθηση και διδασκαλία στην εποχή της 

Πληροφορικής, 2 τόµοι, Αθήνα 2001.  
 Τσαγκαρλή-∆ιαµάντη Ευαγγελία, Σύγχρονα αναλυτικά προγράµµατα και µοντέλα 

διδασκαλίας, τεύχη Α & Β, εκδ. Λύχνος, Αθήνα 2003 & 2005. 
 Φωτίου Σταύρος (επιµ.), Αγωγή Ελευθερίας. Η πρόταση της Ορθόδοξης Αγωγής 

στον σύγχρονο κόσµο, εκδ. αρµός, Αθήνα 1996. 
 Χρυσαφίδης Κώστας, Βιωµατική – Επικοινωνιακή ∆ιδασκαλία. Εισαγωγή της 

Μεθόδου Project στο Σχολείο, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 2002. 
 


