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ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

 

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ   

 

Οι μαθητές / μαθήτριες να:  

 προσδιορίζουν τις θέσεις του 

Χριστιανισμού και των άλλων 

θρησκευτικών παραδόσεων για τον 

πλούτο, τη φτώχεια και την 

ιδιοκτησία,  

 αναδεικνύουν κριτήρια για την 

ατομική και συλλογική ευθύνη των 

πιστών στη διαχείριση του πλούτου.  

  

  

 Προσδιορισμός θέσεων του Χριστιανισμού 

και άλλων θρησκευτικών παραδόσεων  

για τον πλούτο, τη φτώχεια  

και την ιδιοκτησία.  

 Έκφραση επιχειρημάτων,  

με θρησκευτικούς όρους,  

για ζητήματα διαχείρισης του πλούτου.  

  

 



 

 

Δ Ι Δ Α Κ Τ Ι Κ Η   Μ Ε Θ Ο Δ Ο Σ :  Δ ι ε ρ ε υ ν η τ ι κ ή … 

 

     

• Ανοικτή σε περισσότερες ερευνητικές εργασίες… 

• Κριτική στάση έναντι διαφόρων εννοιών… 

 

 



 
 
 

Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Ζ Ο Ν Τ Α Σ  
  

Θρησκευτικές αντιλήψεις  

για τον πλούτο και τη φτώχεια 



ΚΟΙΤΑΖΟΝΤΑΣ ΔΕΚΑ ΕΠΙ ΔΥΟ  

LOOKING TEN TIMES TWO 

 

Μοτίβο για παρατήρηση και περιγραφή 



 

ΒΗΜΑ 1ο: Κοιτάζουν ήσυχα την εικόνα για τουλάχιστον δύο λεπτά, 

αφήνοντας το βλέμμα τους να περιπλανηθεί σε αυτήν, 

περιδιαβάζοντάς την.  

ΒΗΜΑ 2ο: Κάνουν έναν κατάλογο από 10 λέξεις ή φράσεις σχετικά 

με οποιαδήποτε όψη ή πτυχή της εικόνας.  

ΒΗΜΑ 3ο: Ξανακοιτάξουν πάλι την εικόνα προσπαθώντας να βρουν 

άλλες 10 λέξεις ή φράσεις για τον κατάλογό τους.  

 

Οι μαθητές/τριες… 



FRITZ EICHENBERG (1901-1990) 

Αμερικανός ζωγράφος με ιδιαίτερα έργα στην ξυλογραφία.  

Τα πιο γνωστά ασχολούνται με τη θρησκεία,  

την κοινωνική δικαιοσύνη και τη μη βία 

Ο Χριστός στο συσσίτιο, 1950. 

 





ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Σχολιασμός έργου τέχνης. 

Κ Ο Ι Τ Α Ζ Ο Ν Τ Α Σ   Δ Ε Κ Α   Ε Π Ι   Δ Υ Ο  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΤΑΞΗ – ΤΜΗΜΑ:          ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  



                
             ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΠΛΟΥΤΟ 

• «Όταν θέλεις να τιμήσεις τον Χριστό, κάνε το όταν τον βλέπεις γυμνό στο 

πρόσωπο των φτωχών. Δεν έχει καμιά αξία, αν φέρεις μετάξι και πολύτιμα 

μέταλλα στο ναό και αφήσεις έξω τον Χριστό να υποφέρει από το κρύο και 

τη γύμνια. Δεν έχει καμιά αξία, αν ο ναός είναι γεμάτος χρυσά σκεύη, αλλά 

ο ίδιος ο Χριστός πεθαίνει από την πείνα. Κατασκευάζετε χρυσά 

δισκοπότηρα, αλλά παραλείπετε να προσφέρετε ένα ποτήρι κρύο νερό 

στους φτωχούς. Ο Χριστός, ως ένας άστεγος ξένος περιφέρεται έξω και 

ζητιανεύει και αντί να τον δεχθείτε, εσείς κάμετε διακοσμήσεις». 

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος 



 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: 

Λαμβάνοντας υπόψη το έργο του Fritz Eichenberg και το κείμενο του αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου, να 

απαντήσετε στο παρακάτω ερώτημα: 

 Στην κοινωνική ζωή τί προεκτάσεις μπορεί να έχει η ταύτιση του Χριστού με κάθε αναξιοπαθούντα; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΑΞΗ – ΤΜΗΜΑ:          ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  



Ε Φ Α Ρ Μ Ο Ζ Ο Ν Τ Α Σ  

Ζητήματα που προκύπτουν από τη διάκριση μεταξύ 

πνευματικού και υλικού πλούτου στην Ορθόδοξη 

Εκκλησία και σε άλλες θρησκευτικές παραδόσεις  



ΤΡΙΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ 

ΣΚΕΨΟΥ - ΣΥΖΗΤΗΣΕ ΑΝΑ 2 ΚΑΙ 4 - ΜΟΙΡΑΣΟΥ (TPSS) 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

Για διδακτικούς μεθοδολογικούς λόγους,  

στην αρχή δεν αποκαλύπτεται  

η ταυτότητα των δύο κειμένων 



1 Ο  Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο  



«…Όταν ο Αλέξανδρος έφθασε στη Βόρεια Ινδία και έγινε πανηγυρικά δεκτός στα Τάξιλα (Takshahilā του 

Παντζάμπ), άκουσε για τους Ινδούς σοφούς, που ζούσαν αυστηρή ασκητική ζωή, χωρίς βιοτικές μέριμνες. Ανέθεσε 

τότε στον Ονησίκριτο να προετοιμάσει το δρόμο και να βρει ένα διερμηνέα να μιλήσει μαζί τους. Ο αρχηγός των 

Τάξιλα έπεισε κάποιον από αυτούς τους ασκητές να συναντήσει και να ενημερώσει σχετικά με τις αντιλήψεις και 

τις κοσμοθεωρίες του τον Αλέξανδρο. Ο ασκητής αυτός έμεινε γνωστός στις ελληνικές πηγές με το όνομα 

Καλανός, γιατί συνήθιζε να χαιρετά με τη σανσκριτική λέξη καλυάναμ = χαίρε (kalyānam)». 

«Ο Καλανός συνδέθηκε δια φιλίας με τον Μακεδόνα βασιλιά και έμεινε για πολύν καιρό στο περιβάλλον του. Η 

ηγεμονική όμως λαμπρότητα, με την οποία τον περιέβαλε ο Αλέξανδρος, δεν κατόρθωσε να τον αποξενώσει από 

τα ασκητικά του ιδεώδη. Στην Περσία, όπου ακολούθησε τον Έλληνα στρατηλάτη, αυτοπυρπολήθηκε μπροστά στα 

έκπληκτα μάτια του. Το γεγονός αυτό μνημονεύεται επανειλημμένα στις πηγές. Λέγεται ότι, όταν ο Αλέξανδρος 

πληροφορήθηκε την απόφαση του, μάταια προσπάθησε να τον μεταπείσει. Έτσι επέτρεψε να του ετοιμάσουν ένα 

σωρό από ξύλα για την πυρά. Ο Καλανός βάδισε ήρεμος προς το σωρό εν μέσω μεγάλης πομπής που του 

ετοίμασαν οι στρατιώτες του Αλέξανδρου, και αφού μοίρασε τα υπάρχοντά του, τα χρυσά και αργυρά αγγεία και τα 

πολύτιμα αντικείμενα, που ο βασιλιάς του είχε χαρίσει, ανέβηκε στο σωρό των ξύλων και κάθισε σε στάση yoga 

διαλογιζόμενος. Και ενώ οι σάλπιγγες ηχούσαν και οι πολεμικοί ελέφαντες έβγαζαν τις ιδιόρρυθμες εκείνες 

κραυγές, που βγάζουν την ώρα της μάχης, ο σοφός ασκητής ζωσμένος από τις φλόγες έμενε ατάραχος, ώσπου 

αποτεφρώθηκε». 

«Ο Αλέξανδρος και οι πολεμιστές του έμειναν έκπληκτοι από το γεγονός αυτό και θαύμασαν το ψυχικό μεγαλείο 

του τέκνου της ινδικής γης, που αρνήθηκε τη δόξα και τα αγαθά του κόσμου, για να εισέρθει με τον θάνατο του 

σε ανώτερη, όπως πίστευε, μορφή ζωής». 

 



2 Ο  Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο  



 

 

 

• «Τί γαρ ωφελείται άνθρωπος, κερδήσας τον κόσμον όλον, εαυτόν δε απολέσας ή ζημιωθείς;» (Λκ. Θ’, 25). 

• «Ο άνθρωπος είναι σε όλα αχόρταγος, θέλει ν’ απολάψει πολλά, χωρίς να μπορεί να τα προφτάξει όλα. Και 

βασανίζεται. Όποιος όμως φτάξει σε μια κατάσταση που να ευχαριστιέται με τα λίγα, και να μη θέλει 

πολλά, έστω κι αν μπορεί να τ’ αποχτήσει, εκείνος λοιπόν είναι ο ευτυχισμένος. Δεν το κάνει από 

οικονομία, είτε γιατί έχει την ιδέα πως τα πολλά τον βλάφτουνε στην ψυχή ή στο σώμα. Αλλά γιατί στα 

λίγα και στα απλά βρίσκει πιο αγνή ικανοποίηση. Και περισσότερο απ’ όλα, επειδή με τα απλά και με τα 

λίγα δεν χάνει τον εαυτό του. “Τις εστι πλούσιος; Ο εν ολίγω αναπαυόμενος”». 

• «Οι άνθρωποι δεν βρίσκουνε πουθενά ησυχία, γιατί επιχειρούνε να ζήσουνε χωρίς τον εαυτό τους. 

Τρέχουνε από δω κι από κει να βρούνε την ευτυχία, μα ευτυχία δεν υπάρχει έξω από τον εαυτό μας. 

Θέλουμε να ευχαριστηθούμε με συμπόσια απ’ όπου λείπουμε. Όποιος έχει χάσει τον εαυτό του, έχει χάσει 

την ευτυχία. Ευτυχία δεν είναι το ζάλισμα που δίνουνε οι πολυμέριμνες ηδονές κι απολαύσεις, αλλά η 

ειρήνη της ψυχής και η σιωπηλή αγαλλίαση της καρδίας. Μ’ αυτό το βύθισμα στον εαυτό του βρίσκει ο 

άνθρωπος τον Θεό». 

 



3 Ο  Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο  



«Ουχ ούτως αυτόν άπορον η φύσις ετελεσφόρησεν, αλλ’ η του πλησίον τυραννίς ή αυτόν  

ή τους τεκόντας εις απορίαν περιέστησε, το δε ημέτερον άσπλαχνον και ασυμπαθές  

την πενίαν αυτώ συνετήρησεν ή και επηύξησεν». 

 

 



ΣΥΖΗΤΗΣΗ (10 λεπτά) ή ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: 

ΒΗΜΑ 1ο: Διαβάστε με το προσοχή και τα τρία κείμενα. 

ΒΗΜΑ 2: Να καταγράψετε τα κύρια σημεία τους. 

ΒΗΜΑ 3ο: Γράψτε μια προσωπική σας αυθόρμητη σκέψη που να σχετίζατε με όσα διαβάσατε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΑΞΗ – ΤΜΗΜΑ:          ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  



ΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 

• ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΖΙΑΚΑΣ, (2008), Θρησκείες και πολιτισμοί της Ασίας. 

Ινδουισμός. Ταοϊσμός. Κομφουκισμός. Βουδισμός. Θιβέτ και Ιαπωνία, 

Θεσσαλονίκη: Σφακιανάκη, σσ. 45-46, [πρβλ. Πλούταρχος· Βίοι 

Παράλληλοι, Αλέξανδρος, 65, 69]. 

• ΦΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ, (2001), «Ζωή πολυμέριμνη, χωρίς καμμιά 

εσωτερική ευτυχία», στο: Μυστικά άνθη, Αθήνα: Παπαδημητρίου. 

• Μέγας Φώτιος, «Ομιλία εις την Μεγάλην Παρασκευήν 4», εκδ. 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΟΥΡΔΑΣ, Φωτίου Ομιλίαι, (1959), Θεσσαλονίκη, σ. 17. 



Δ Ι Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν Τ Α Σ [ 1 ] 

Χριστιανική πίστη και κοινωνικοοικονομικές συνθήκες διαβίωσης 



Ο ΠΛΟΥΣΙΟΣ ΚΑΙ Ο ΦΤΩΧΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 

Λκ. 16, 19-31 





ΟΜΑΔΑ 1η: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: 

Αφού μελετήσετε την παραπάνω ευαγγελική περικοπή και λάβετε υπόψη την παρακάτω διαπίστωση ότι 

ο πλούτος παρέχει δύναμη και εξουσία που αποβαίνει σε βάρος ανθρώπων, να καταγράψετε μερικές 

κοινωνικές δομές όπου ο πλούτος παράγει εκμετάλλευση, διαφθορά και απανθρωπία. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΑΞΗ – ΤΜΗΜΑ:          ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  



ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, «Εις το «καθελώ μου τας αποθήκας», Β.Ε.Π.Ε.Σ. 

τ. 54, εκδ. Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος, Αθήνα 1976,  

σσ. 64-65, 7-83 και: http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-

C117/510/3330,13430/ {τελευταία ανάκτηση: 29 / 11 / 2016].  

 

• «Αυτό κάνουν οι πλούσιοι. Μαζεύουν τα αγαθά που είναι κοινά για όλους 

τους ανθρώπους και τα θεωρούν αποκλειστικά δικά τους... Αν αυτός που 

απογυμνώνει τον ντυμένο ονομάζεται λωποδύτης, αυτός που δεν ντύνει το 

γυμνό, αν και μπορεί να το κάνει, δεν είναι το ίδιο; Το ψωμί που φυλάς 

στην αποθήκη σου είναι του φτωχού. Τα ρούχα που κρατάς κρυμμένα στην 

αποθήκη σου είναι του γυμνού. Τα υποδήματα που σαπίζουν αχρησιμοποίητα 

είναι του ξυπόλυτου. Τα χρήματα που κρύβεις βαθιά στη γη είναι του 

φτωχού. Λοιπόν, τόσους αδικείς, όσους θα μπορούσες να βοηθήσεις και το 

αρνήθηκες». 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C117/510/3330,13430/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C117/510/3330,13430/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C117/510/3330,13430/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C117/510/3330,13430/


ΘΑΝΑΣΗΣ Ν. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, (2001), 

Κοινωνική Δικαιοσύνη και Ορθόδοξη Θεολογία.  

Μια προκήρυξη, Αθήνα: Ακρίτας, σσ. 19-22. 









ΟΜΑΔΑ 2η / ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: 

Τι έχετε να πείτε επ’ αυτών των δύο κειμένων; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΑΞΗ – ΤΜΗΜΑ:          ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  



Δ Ι Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν Τ Α Σ [ 2 ] 

Ο ΠΛΟΥΤΟΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ 

Στο Ισλάμ… 

Στον Ινδουισμό και το Βουδδισμό… 

Στον Κομφουκιανισμό… 



Το Ιερό Κοράνι· 2, 270, μτφρ. Πέρσα Κουμούτση,  

εκδ. Εμπειρία Εκδοτική, Αθήνα 2002, σ. 37.   

• «Γνωρίζει όσα προσφέρετε στους φτωχούς και όλους τους όρκους και 

τις υποσχέσεις που δίνετε, γιατί τίποτα δε μένει κρυφό από τον κύριο. 

Μάθετε πως όσοι τον αδικούν δεν έχουν καμιά ελπίδα σωτηρίας. Δεν 

είναι αμαρτία να ελεείτε στα φανερά, αλλά η ανώνυμη ελεημοσύνη 

είναι σαφώς πιο τιμημένη και σας εξασφαλίζει επιεικέστερη κρίση από 

τον Αλλάχ για τα αμαρτήματά σας. Αυτός γνωρίζει καλά και την 

παραμικρή σας πράξη».    



ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΚΡΗΣ, (2004),  

Ισλάμ. Πεποιθήσεις, πρακτικές και τάσεις,  

Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σσ. 292-296. 

Υπάρχει μοντέλο ισλαμικής οικονομίας; 









ΟΜΑΔΑ 3η / ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: 

Μελετήστε με προσοχή το παραπάνω εδάφιο του Κορανίου, καθώς και το κείμενο του Γεράσιμου Μακρή. 

Πως αντιλαμβάνεστε την έννοια: ισλαμική φιλανθρωπία; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΑΞΗ – ΤΜΗΜΑ:          ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  



 

ΣΤΟΝ ΙΝΔΟΥΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟ ΒΟΥΔΔΙΣΜΟ 

 

• «Όταν τραφούν με τη θυσία, οι θεοί θα σου δώσουν τις επιθυμητές χάρες· 

εκείνος που απολαμβάνει τις χαρές που δίνουν και τίποτε δεν τους έχει 

δώσει, είναι ένας κλέφτης», Μπαγκαβάτ Γκιτά· 3, 12 

• «Οι καλοί που τρώνε ότι περισσεύει από τη θυσία, λυτρώνονται από κάθε 

αμαρτία, όμως εκείνοι που μαγειρεύουν τα φαγητά για τον ίδιο τους τον 

εαυτό είναι κακοί και απολαμβάνουν την αμαρτία», Μπαγκαβάτ Γκιτά· 3, 13 

• «Ο ανόητος γελά με τη γενναιοδωρία, ο φιλάργυρος δεν μπορεί να μπει στον 

παράδεισο. Αλλά ο σοφός βρίσκει χαρά στην προσφορά και χαρά στην 

ανταμοιβή του», Νταμαπάντα. Τα λόγια του Βούδα, 13, 177. 

 



Μπαγκαβάτ Γκιτά. Το θείο τραγούδι, (1983),  

εισαγωγή Γεώργιος Κ. Ζωγραφάκης,  

μτφρ. Δημήτριος Γαλανός, Αθήνα: Δωδώνη, σ. 97. 

 



 

π. Χέικκι Χούττουνεν, (2010), «Ντάλιτς», 

 μτφρ. Ιωσήφ Ροηλίδης,  

στο: Βημόθυρο, τχ. 2-3 (Άνοιξη – Καλοκαίρι), σσ. 89-92. 

 

  

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ, «Οι ανέγγιχτοι»,  

στο: Εξάντας· ντοκιμαντέρ στον κόσμο: 

http://www.exandasdocumentaries.com/documentaries/chronologically/2005-

2006/114-the-untouchables- [τελευταία ανάκτηση 15 / 12 / 2016] 
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ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ ΤΟΥ ΚΟΜΦΟΥΚΙΟΥ 

 

• «Είπε ο δάσκαλος: φτωχός και να μην δυσανασχετείς, αυτό είναι το 

δύσκολο· πλούσιος και να μην επαίρεσαι, αυτό είναι εύκολο».  

• «Ο Τσι Καγκ Τσι ανησυχούσε για τους πολλούς κλέφτες· ρώτησε τον 

Κομφούκιο. Ο Κομφούκιος του απάντησε: αν εσείς δεν ήσασταν τόσο 

άπληστος, κι αν τους πληρώνατε, δεν θα 'κλεβαν».  

• «Ενεργείς μόνο για το συμφέρον σου; Θα σκοντάψεις στο μίσος».  



Α Ν Α Π Λ Α Ι Σ Ι Ω Ν Ο Ν Τ Α Σ   

Ο ρόλος της Εκκλησίας  

στην αντιμετώπιση κρίσιμων κοινωνικών καταστάσεων 



ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 

Η περίπτωση του παπά – Στρατή Δήμου στη Λέσβο 

https://www.youtube.com/watch?v=SsmMNUmy3cg 

  

https://www.youtube.com/watch?v=SsmMNUmy3cg
https://www.youtube.com/watch?v=SsmMNUmy3cg


 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ (10 λεπτά) 

Ποια πρότυπα της Εκκλησίας χρησιμοποιεί ο παπά Στρατής Δήμου  

για τη στήριξη των θέσεών του απέναντι στο προσφυγικό ζήτημα; 

 
 



Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Ω Ν Τ Α Σ 

Αναφορές σε ατομικές και συλλογικές ευθύνες  

για το φαινόμενο του αθέμιτου πλουτισμού 

 



 
ΕΝΤΕΧΝΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ (ARTFUL THINKING) 
 

• Γελοιογραφία του Πολωνού γελοιογράφου Pawel Kuczynski για 

τον πλούτο και την εργασία. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός: ο 

συγκεκριμένος καλλιτέχνης με τα έργα του δείχνει ότι δεν 

υπάρχει ένας μόνο τρόπος για να αντιληφθούμε την 

πραγματικότητα. 







ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ / ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΝΤΑΣ / ΠΡΟΚΑΛΩΝΤΑΣ  

(CONNECT / EXTEND / CHALLENGE) 

Δύο μοτίβα για τη σύνδεση των νέων ιδεών με την προηγούμενη γνώση  

• ΣΥΝΔΕΣΕ· Με ποιον τρόπο συνδέονται οι πληροφορίες που 

παρουσιάζονται στις γελοιογραφίες με ό,τι ήδη γνωρίζεις;  

• ΕΠΕΚΤΕΙΝΕ· Ποιες από τις νέες ιδέες που απέκτησες επεκτείνουν ή 

ωθούν τη σκέψη σου σε νέες κατευθύνσεις;  

• ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ· Τι εξακολουθεί να σε προκαλεί ή να σου προκαλεί 

κάποιες ερωτήσεις, αναζητήσεις;   

 



Σ Α Σ   Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Ω   Γ Ι Α   Τ Η Ν   Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η   Σ Α Σ  


