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ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ: Βιωματική 

ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ:  Έντεχνος Συλλογισμός (Artful Thinking)  

 



 

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ   

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ   

 

 

Οι μαθητές/τριες να:  

 αξιολογούν τη σημασία που έχει η πίστη στην 

αποκάλυψη του Θεού στη ζωή των πιστών.  

  

 

 

 Αξιολόγηση των θέσεων των πιστών για την 

αποκάλυψη του Θεού και του νοήματος που της 

αποδίδουν στην προσωπική τους ζωή.  

  

 



Ιδεοθύελλα – Έντεχνος Συλλογισμός (20 min) 

 ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ: 

1. Διαβάζουμε το κείμενο: «Η Κλήση του Μωυσή», βλ. Φάκελος Μαθήματος, σσ. 10-11· (3 min). 

2. Οι μαθητές παρατηρούν προσεκτικά τη λιθογραφία του Marc Chagall, «Ο Μωυσής και η Φλεγόμενη 

Βάτος»· (3 min).  

3. Καλούμε τους μαθητές να διατυπώσουν δημιουργικά ερωτήματα, (τα συμπληρώνουν σε φύλλο 

εργασίας και μετά γράφουμε στον πίνακα μερικά από αυτά)· (4 min).  

4. Επιλέγουμε τα ποιο πρωτότυπα και τα συζητάμε στην ολομέλεια· (5 min).  

5. Στοχαζόμαστε και επισημαίνουμε ποιες νέες ιδέες για το έργο τέχνης, ή το θέμα έχουν αναδυθεί, ή 

διατυπωθεί και οι οποίες δεν υπήρχαν προηγουμένως· (5 min).  

 

 

  

 



 

MARC CHAGALL, «Ο Μωυσής και η Φλεγόμενη Βάτος»· 

Λιθογραφία από τον κύκλο έργων  

«Η Ιστορία της Εξόδου» 





Χρησιμοποιούμε τις δημιουργικές ερωτήσεις, όταν θέλουμε οι μαθητές να αναπτύξουν την ικανότητα να θέτουν 

εύστοχες, πρωτότυπες και μη συμβατικές ερωτήσεις και να εμβαθύνουν σε έργα τέχνης, ή σε θέματα του 

αναλυτικού προγράμματος, πάντα με κριτική διάθεση.  



ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Αφού διαβάστε με προσοχή το κείμενο «Η Κλήση του Μωυσή», σσ. 10-11, και παρατηρήσετε τη 

λιθογραφία του Marc Chagall, «Ο Μωυσής και η Φλεγόμενη Βάτος», να διατυπώσετε τρία δημιουργικά ερωτήματα  

πάνω σ’ αυτό που διαβάσατε και αυτό που είδατε… 

 



ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΓΟΡΙΕΣ (CREATIVE COMPARISONS) [1] 

Ακολουθώντας την τακτική της ιδεοθύελλας 

(brainstorming) διαμορφώνουμε έναν κατάλογο 

με 12 τουλάχιστον ερωτήματα γύρω από το έργο 

τέχνης ή το θέμα που εξετάζουμε. 

1. Γιατί... ;  

2. Για ποιους λόγους... ;  

3. Τι θα γινόταν αν... ;  

4. Για ποιο σκοπό... ;  

Χρησιμοποιούμε τις παρακάτω γενικές φόρμες 

ερωτήσεων για να δημιουργήσουμε και να 

διατυπώσουμε τις δικές μας ενδιαφέρουσες 

ερωτήσεις, π.χ. 

5. Ποια θα ήταν η διαφορά εάν... ;  

6. Αν υποθέσουμε ότι... ; 

7. Τι θα συνέβαινε αν γνωρίζαμε ότι... ;  

8. Τι θα άλλαζε αν… ;  

 



ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΓΟΡΙΕΣ (CREATIVE COMPARISONS) [2] 

 Αφού συμπληρώσουμε τον κατάλογο της ιδεοθύελλας, τον επανεξετάζουμε και υπογραμμίζουμε τις πιο 

πρωτότυπες και ενδιαφέρουσες ερωτήσεις. Στη συνέχεια, επιλέγουμε μία από αυτές και τη συζητούμε για λίγα 

λεπτά. Αν έχουμε χρόνο μπορούμε να συζητήσουμε περισσότερες από μια ερωτήσεις.  

 Στοχαζόμαστε και επισημαίνουμε ποιες νέες ιδέες για το έργο τέχνης, ή το θέμα έχουν αναδυθεί, ή διατυπωθεί 

και οι οποίες δεν υπήρχαν προηγουμένως;  

• ΠΩΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΟΤΙΒΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ;  

• Οργανώνουμε το μοτίβο εργαζόμενοι με την τάξη είτε ολόκληρη είτε χωρισμένη σε μικρές ομάδες, ή ακόμη και 

ανάμεικτα. Για παράδειγμα: κάνουμε το 1ο βήμα με όλη την τάξη, το 2ο με ζεύγη και το 3ο πάλι με όλη την τάξη.  

• ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΟΤΙΒΟ;  

• Για να διευρύνουμε και να βαθύνουμε τη σκέψη των μαθητών· για να ερεθίσουμε την περιέργειά τους και να 

αυξήσουμε το κίνητρό τους για διερεύνηση.  

 



Π Ι Θ Α Ν Α   Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α Τ Α 

1. Γιατί ο Μωυσής κάθετε στα γόνατα;  

2. Για ποιο λόγο είναι ξυπόλυτος;  

3. Τι νομίζετε ότι συμβολίζει η Καιόμενη Βάτος; 

4. Ας υποθέσουμε ότι ήσασταν εσείς στη θέση του Μωυσή, θα προσπαθούσατε να ακουμπήσετε την 

Καιόμενη Βάτο; 

5. Ποια θα ήταν η διαφορά αντί της Καιόμενης Βάτου απεικονιζόταν ένα πρόσωπο, π.χ., της 

Παναγίας;  

6. Τι θα άλλαζε αν ο Μωυσής αντί γονατιστός ήταν όρθιος; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αναγνωρίζουμε σε αυτήν στοιχεία που επεξεργαστήκαμε στο μάθημα.  

 

ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΙΚΟΝΑ 



Η Κλήση του Μωυσή· Μονή Σινά (12ος αιώνας) 



 
 
 
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 
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