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Στόχοι του ΜτΘ για τους μαθητές της Β’  Γυμνασίου: 

Να γνωρίσουν την κατάσταση του ιουδαϊκού κόσμου πριν την έλευση του Χριστού. Να 

γνωρίσουν στοιχεία για τα βιβλία της Καινής Διαθήκης και το περιεχόμενό τους. 

Να γνωρίσουν τα κύρια γεγονότα που έχουν σχέση με τον ερχομό του Χριστού στον κόσμο 

μέχρι και την κλήση των μαθητών του. 

Να γνωρίσουν το Χριστό ως δάσκαλο. Να κατανοήσουν τα μηνύματα των παραβολών. Να 

εκτιμήσουν τη στάση του Ιησού απέναντι στις γυναίκες, τα παιδιά και τα υλικά αγαθά. 

Να κατανοήσουν τη σημασία των θαυματουργικών ενεργειών του Χριστού. Να γνωρίσουν το 

γεγονός της Μεταμόρφωσης του Χριστού και τη σημασία του. 

Να γνωρίσουν ότι ο καινούργιος κόσμος του Θεού πραγματώνεται και πορεύεται μέσα από 

τα Πάθη και την Ανάσταση του Χριστού. 

Στο Β’ κεφάλαιο οι μαθητές επιδιώκεται  

Να γνωρίσουν τον Ιησού ως υποδειγματικό παιδαγωγό και διδάσκαλο και να επισημάνουν 

τη θετική απήχησή του στον λαό. 
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Να ενημερωθούν ειδικά για το τι είναι οι παραβολές του και πώς και τι φανέρωνε μ’ αυτές 

για τον καινούριο κόσμο του Θεού. 

Να κατανοήσουν ότι ο Ιησούς νοιάστηκε με ξεχωριστή συμπάθεια και αγάπη για τους 

αποπροσανατολισμένους καθώς και για τους θρησκευτικά αυτοδικαιούμενους. 

Να εκτιμήσουν ότι ο Θεός είναι αγαθός και εύσπλαχνος, πέρα από όλα τα ανθρώπινα μέτρα. 

Δέχεται με αγάπη και χαρά και ανορθώνει κάθε άνθρωπο που μεταστρέφεται. 

Να κατανοήσουν ότι με την παραβολή η Βασιλεία του Θεού προβάλλεται ως κοινωνία 

συνανθρώπινης σπλαχνικής αγάπης και συμπαράστασης, πέρα από κάθε είδους διακρίσεις. 

Να προσεγγίσουν τις δύο βασικές αλήθειες της παραβολής: 

α) ο άνθρωπος στον καινούριο κόσμο του Θεού κρίνεται ανάλογα με όσα θετικά έπραξε ή 

παρέλειψε να κάνει για τους άλλους, 

β) ο Θεός κανέναν δεν αμείβει ή τιμωρεί, αλλά μόνον αγαπά και βοηθά όλους. Εμείς με τις 

ελεύθερες επιλογές μας καθορίζουμε τις καλές ή άσχημες συνέπειες για τη ζωή μας. 

Να συνειδητοποιήσουν ότι ο Ιησούς πρωτοποριακά έδειξε ευαισθησία, υπερασπίστηκε και 

εξύψωσε – με όσα συγκεκριμένα είπε και έπραξε – τις γυναίκες και τα παιδιά. 

Να εξετάσουν το πρόβλημα της δεινής θέσης γυναικών και παιδιών τότε και σήμερα. 

 

Δ.Ε. 17. Ο Ιησούς υπερασπίστηκε και εξύψωσε τις γυναίκες και τα παιδιά στην καινούρια 

ανθρωπότητα (Β΄ Γυμνασίου ) 

 

 

Βασικά στοιχεία του μαθήματος 
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• Ο Ιησούς υπερασπίστηκε τις γυναίκες και τα παιδιά και άνοιξε τον δρόμο για την 

απελευθέρωση τους από κάθε υποτίμηση και αδικία σε βάρος τους. 

• Δέχτηκε τις γυναίκες ισότιμα με τους άντρες, έσκυψε με ενδιαφέρον και στοργή στα 

προβλήματα τους και τις προστάτεψε από την αυστηρότητα θρησκευτικών και κοινωνικών 

κανόνων εναντίον τους. 

• Τα παιδιά από το περιθώριο της κοινωνίας τα μετακίνησε στο κέντρο. Εκδηλώθηκε προς 

αυτά με τρυφερότητα και τα πρόβαλε στους μεγάλους ως πρότυπα μίμησης. 

Η θέση των γυναικών και των παιδιών στην οικογένεια και την κοινωνία στα χρόνια του 

Χριστού ήταν πολύ υποτιμητική. Με συγκεκριμένα λόγια και πράξεις του ο Ιησούς άνοιξε 

πρωτοποριακά τον δρόμο, για να αλλάξει η απαράδεκτη κατάσταση. Από τότε μέχρι σήμερα 

έγιναν αρκετά για βελτίωση της θέσης τους. Απομένει όμως να γίνουν ακόμη πάρα πολλά, 

για να λυθεί ικανοποιητικά - γιατί όχι οριστικά; - το πρόβλημα. 

Λέξεις Κλειδιά: δικαιώματα, ισότητα, παιδιά, γυναίκα, Βασιλεία του Θεού. 

Διδακτική δομή της ενότητας 

1. Προβολή βίντεο της μαθήτριας Δίπλα Μ. για τα δικαιώματα.                                 (2.5΄) 

2. Εισήγηση από μένα για τους στόχους και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα της Δ.Ε.                                 

(1΄) 

3. Brain storming: Προσπάθεια εννοιοδότησης του όρου «δικαιώματα».                 (1.5’ ) 

4. Εργασία σε ομάδες για καλύτερο ορισμό του όρου δικαιώματα, χρήση τριών όρων 

από την προηγούμενη δράση, παραγωγή κειμένου 40-50 λέξεων  

                                                                                    ( 2.5’ εργασία και 1X5=5 παρουσίαση) 

5. Οι μαθητές, χωρισμένοι σε 5μελείς ομάδες, εργάζονται στα φύλλα εργασίας που 

τους διανέμονται ή στους η/υ  τα θέματα:  

Φ.Ε.1.  βρείτε τραγούδια μεγάλων Ελλήνων συνθετών, που μιλούν για την γυναίκα.  

Φ.Ε.2.  βρείτε πίνακες ζωγραφικής Ελλήνων ζωγράφων, που έχουν ως θέμα τους το παιδί.  

Φ.Ε.3. συγκεντρώστε από εφημερίδες και περιοδικά εικόνες, που να δείχνουν 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν γυναίκες και παιδιά σε όλον τον κόσμο σήμερα.  

Φ.Ε.4. «Σύγχρονη περίπτωση λιθοβολισμού γυναίκας. Η γυναίκα αυτή (βλ. φωτό) από 

την Νιγηρία καταδικάσθηκε το 2002 σε θάνατο με λιθοβολισμό από ισλαμικό δικαστήριο, 

γιατί απέκτησε το παιδί που κρατά στην αγκαλιά της, χωρίς να είναι παντρεμένη. Ύστερα 

από πολλές διεθνείς παρεμβάσεις ματαιώθηκε η εκτέλεσή της». Πως κρίνετε παρόμοιες 

τακτικές; Ισχύει κάτι παρόμοιο στο χριστιανικό κόσμο; Γιατί δεν έχουμε γυναίκες ιέρειες 

στις περισσότερες εκφάνσεις χριστιανισμού;  

Φ.Ε.5.  Όλοι ισότιμοι  

"Δεν υπάρχει πια Ιουδαίος και ειδωλολάτρης,  

 δεν υπάρχει δούλος και ελεύθερος,  

 δεν υπάρχει άντρας και γυναίκα·  
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 όλοι σας είστε ένας, χάρη στον Ιησού) Χριστό ". Γαλ 3, 28   

Ποιες κοινωνικές προεκτάσεις έδωσε στο Δυτικό πολιτισμό το παραπάνω εδάφιο του Απ. 

Παύλου; 

                                                                                                (γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις,  9’ ) 

6. Παρουσίαση στην ολομέλεια της τάξης των επεξεργασμένων θεμάτων από τους 

μαθητές                                                      (γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις, 5Χ4 =20΄) 

7. Διάλεξη από μένα για ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής ομάδας και συζήτηση με 

τους μαθητές για τη σύγχρονη πραγματικότητα για τη θέση της γυναίκας και των 

παιδιών.                                                                          (γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις, 2’) 

8. Αυτοαξιολόγηση των μαθητών με τη χρήση του πίνακα και βαθμολόγηση με 1-5 : 

 

 
              (δεξιότητες, γνώσεις, στάσεις,  3 λεπτά) 
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Ακολουθεί συγκεντρωτικός πίνακας για δική μας χρήση και αξιολόγηση της μαθησιακής 

διαδικασίας : 
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