
 

 

 

 

 

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ  

ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ 

 

Θεματική Ενότητα 1 του Φακέλου μαθήματος Θρησκευτικών της Β΄ Γυμνασίου. 

ΔΕ: «Εικονομαχία: Η σύγκρουση για τις εικόνες. Εικονόφιλοι και εικονομάχοι» 

 

ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 

1. H ΔΕ θα διδαχτεί σε τμήμα 25 μαθητών Β΄ Τάξης Γυμνασίου ημιαστικής περιοχής την 5η 

και 6η  ώρα. 

Επομένως ο/η  θεολόγος  θα λάβει υπόψη του την κούραση των μαθητών, οπότε θα πρέπει 

να παρουσιάσει ένα «φρέσκο» μάθημα, στο οποίο θα συμμετάσχει η τάξη με ενδιαφέρον. 

2. Το τμήμα έχει πρόσβαση τις συγκεκριμένες διδακτικές ώρες στο εργαστήριο 

Πληροφορικής του σχολείου (έχει προηγηθεί συνεννόηση με τους συναδέλφους καθηγητές 

Πληροφορικής . 

3. Οι μαθητές δημιουργούν 5 ομάδες αποτελούμενες από 5 άτομα. 

4. Προσδοκώμενο αποτέλεσμα: Να μάθουν οι μαθητές πως/τον τρόπο να γνωρίσουν την 

Εικονομαχία, μαθαίνοντας για την Εικονομαχία 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ  

Το Πρόγραμμα Σπουδών προβλέπει τέσσερα δίωρα για τη διδασκαλία της ΘΕ. Προτείνεται 

το ένα δίωρο να αφιερωθεί στην Εικονομαχία, εφόσον χρησιμοποιηθούν ΤΠΕ. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

1η διδακτική ώρα 

1η δραστηριότητα 

Χρόνος: 15΄ 

1 ΣΤΟΧΟΣ: Οι μαθητές να ανακαλύψουν μόνοι τους τις λέξεις-κλειδιά του μαθήματος, με 

λογισμικό των ΤΠΕ. Αυτές είναι ΕΙΚΟΝΑ, ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΟΙ, ΕΙΚΟΝΟΦΙΛΟΙ, ΙΣΑΥΡΟΙ, Ζ΄ ΟΙΚ. 

ΣΥΝΟΔΟΣ, και έχουν τοποθετηθεί σε αντίστοιχες εικόνες με σχετικές παραστάσεις που 

βρίσκονται στην επιφάνεια εργασίας του Η/Υ. 

2.  Η ανακάλυψη των λέξεων γίνεται με τη σύνθεση παζλ. Συγκεκριμένα, ο/η θεολόγος (:σε 

συνεργασία με τον υπεύθυνο του εργαστηρίου Πληροφορικής) έχει τοποθετήσει στον Η/Υ 

κάθε ομάδας το ελεύθερο λογισμικό Swap puzzle (download και εγκατάστασή του 

από  swappuzzle-setup.exe ). Κάθε ομάδα, αφού επιλέξει μία από τις 5 εικόνες της 

επιφάνειας εργασίας, ακολουθεί στο λογισμικό την εξής διαδρομή: Game-Open picture- 

Επιφάνεια εργασίας- Επιλογή εικόνας-Άνοιγμα. Έτσι η εικόνα τοποθετείται στο λογισμικό. 

Κατόπιν ακολουθείται η διαδρομή Game-New- Easy (επιλέγεται το easy, για να μη χρειαστεί 

χρόνος αρκετός). 

 



 

 

 
Εικόνα 1 

 

3. Τα μέλη των ομάδων –ανά ομάδα- συνεργάζονται και δημιουργούν το παζλ. 

Ανακοινώνουν τη λέξη-κλειδί που τους αντιστοιχεί στην ολομέλεια. Όλες καταγράφονται 

στον πίνακα. Ακολουθεί μικρή συζήτηση. 

 

2η δραστηριότητα (Χρόνος 30΄) 

1. ΣΤΟΧΟΣ: Να ανακαλύψουν οι μαθητές τα γεγονότα της Εικονομαχίας. 

2. Η ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ:  

 Επίσκεψη της αρχικής σελίδας του «Φωτόδεντρου»   

( photodentro.edu.gr/aggregator/ ). Στην ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ γράφουν τη 

λέξη ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑ. Στο μενού που ανοίγεται επιλέγουν τη 

δραστηριότητα ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ : ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑ. 

 Επισκέπτονται τη δραστηριότητα. Αρχικά τη διεύθυνση αναφοράς  

photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-1243 

που περιέχει τα χαρακτηριστικά της. 

 Στη συνέχεια την προβολή αντικειμένου 

photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/1243 (χρειάζεται η 

εγκατάσταση στο φυλλομετρητή που χρησιμοποιείται, ενός 

πρόσθετου flash). Μετακινώντας τον κέρσορα της δραστηριότητας 

στις ημερομηνίες εμφανίζονται τα γεγονότα της Εικονομαχίας. 

 

 
Εικόνα  2 

 



 

 

 Ο /Η θεολόγος όλο αυτό το διάστημα λύνει απορίες, κάνει 

επεξηγήσεις, και γενικά βοηθάει στην κατανόηση των γεγονότων 

της Εικονομαχίας. 

 Στη συνέχεια οι ομάδες καλούνται να δημιουργήσουν ηλεκτρονικό 

εννοιολογικό χάρτη με κεντρική έννοια «ΟΙ ΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 

ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ».  

Χρησιμοποιείται το ελεύθερο λογισμικό CMap (download 

ελληνικής έκδοσης από 

(el.vessoft.com/software/windows/download/cmaptools ). 

Κάθε ομάδα ανακοινώνει τη δουλειά της στις υπόλοιπες με τη 

βοήθεια του κεντρικού Η/Υ του εργαστηρίου Πληροφορικής. Ο 

χάρτης θα μπορούσε να έχει την εξής μορφή: 

 
 

Εικόνα  3. Δείγμα εννοιολογικού χάρτη με το ελεύθερο λογισμικό CMap. 

Πηγή: Φωτόδεντρο (photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/1137 ) 

 

2η διδακτική ώρα 

1η δραστηριότητα (Χρόνος 25΄ ) 

1. ΣΤΟΧΟΣ: Να ανακαλύψουν οι μαθητές τα επιχειρήματα των Εικονόφιλων και των 

Εικονομάχων. 

2. H ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ:  

 Οι μαθητές επισκέπτονται την αρχική σελίδα του «Φωτόδεντρου» 

(photodentro.edu.gr/aggregator/).  

 Γράφουν τη λέξη ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑ στην αναζήτηση. Στο παράθυρο 

που ανοίγεται επιλέγουν την τρίτη δραστηριότητα του μενού 

«Ανάγνωση ιστορικών πηγών (Εικονομαχία)». 

 Κλικ στο εικονίδιο της δραστηριότητας. Ανοίγεται η οθόνη 

αναφοράς (photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-

8521-8351 ). Στη συνέχεια κλικ στη διεύθυνση φυσικού πόρου 

(photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/8351 ). 



 

 

 Κλικ στο βέλος. Εμφανίζονται τα επιχειρήματα Εικονομάχων και 

Εικονόφιλων τόσο από πρωτογενείς πηγές, όσο και από κείμενα 

θεολόγων και ιστορικών. 

 Διαβάζονται τα επιχειρήματα. Συζήτηση στην ομάδα. Λήψη 

απόφασης που καταγράφεται (κείμενο), στο ειδικό μέρος της 

δραστηριότητας. Σε ολομέλεια πλέον όλη η τάξη οδηγείται σε 

τελικό συμπέρασμα που επικεντρώνεται στις αποφάσεις της Ζ΄ 

Οικουμενικής Συνόδου. 

2η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (Χρόνος 20΄) 

1. ΣΤΟΧΟΣ: Η εμπέδωση ως αναφορά στο σήμερα (δουλεύουμε συλλογικά και 

ανακαλύπτουμε) 

2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

 Έχει δημιουργηθεί από τον/την θεολόγο μία ηλεκτρονική 

έρευνα με θέμα «Η δύναμη της εικόνας». 

Χρησιμοποιείται το online ελεύθερο πρόγραμμα kahoot 

(η ελληνική  σελίδα με πληροφορίες για το πρόγραμμα 

και τη διαδικασία είναι  edtech.gr/kahoot/ ). Ο διδάσκων 

έχει δημιουργήσει       λογαριασμό και την άσκηση, την 

οποία αποθηκεύει. Μεταφέρεται στην οθόνη 

δραστηριοτήτων (create.kahoot.it/l/ ), και επιλέγει 

«survey». 

 Οι ομάδες πληκτρολογούν στο δικό τους υπολογιστή 

kahoot.it, και εμφανίζεται η εικόνα  5. 

 

 
Σχήμα 4 

 



 

 

 
Εικόνα 5 

 

 Το δημιουργημένο κουίζ προβάλλεται την οθόνη του 

υπολογιστή του/της θεολόγου που επιλέγει ‘Play’ 

(Εικόνα 4). Εμφανίζεται ένας αριθμός PIN ο οποίος είναι 

το κλειδί εισόδου στη δραστηριότητα  για τους μαθητές. 

Δίνεται ο αριθμός  στους μαθητές, και αναγράφεται στη 

σχετική φόρμα (Game PIN).  Κατόπιν Enter, στη συνέχεια 

κάθε ομάδα γράφει στη φόρμα που εμφανίζεται το 

Nickname που έχει επιλέξει  → ΟΚ, go και…  αρχίζει η 

δραστηριότητα. 

 Οι ερωτήσεις είναι οι εξής: 

 Τι μπορεί να κάνει ο άνθρωπος με 

την εικόνα; 

 Ο άνθρωπος σήμερα ζει στην εποχή 

των εικόνων. Σωστό ή λάθος; 

 Πως θα σου φαίνονταν ένας κόσμος 

χωρίς ηλεκτρονικούς υπολογιστές; 

 Οι εικόνες αποτελούν βιβλία για 

τους αγράμματους. 

 Από τις τέσσερις απαντήσεις επιλέγονται οι ορθές. 

ΣΧΟΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Οι ερωτήσεις της δραστηριότητας συνδέονται γενικά, με την 

επίδραση που έχει η εικόνα στη ζωή του σημερινού ανθρώπου, ενώ, κλιμακωτά,   με την 

τελευταία εξειδικεύεται το θέμα,  και συνδέεται η Εικονομαχία με το σήμερα που βιώνουν 

οι μαθητές μας. 



 

 

ΕΠΟΜΕΝΩΣ: Με την τελευταία δραστηριότητα ένα ιστορικό/θεολογικόγεγονός  με 

επίκεντρο την εικόνα, μεταφέρεται στο σήμερα. Έτσι γίνεται η επικαιροποίηση του 

μαθήματος, και η τάξη αισθάνεται ότι μιλάει για καταστάσεις οικείες.   

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

1. Όπως διαπιστώθηκε, για τη διδασκαλία χρησιμοποιήθηκαν δύο ελεύθερα λογισμικά, το 

αποθετήριο «Φωτόδεντρο» και ένα online πρόγραμμα του διαδικτύου. Η απαραίτητη 

προϋπόθεση ήταν να διατεθεί το εργαστήριο Πληροφορικής. Βέβαια το ιδανικό θα ήταν να 

δημιουργούνταν, αν δεν υπάρχει ήδη,  στο σχολείο «Αίθουσα Εφαρμογών  ΤΠΕ».   

 

2. Η διδασκαλία έδειξε ότι η χρήση των ΤΠΕ συνέδεσε ένα γεγονός που έχει 

θεολογικές/ιστορικές διαστάσεις με τη σημερινή εποχή και το μικρόκοσμο των μαθητών. 

Έτσι προκλήθηκε το ενδιαφέρον, και επιτεύχθηκε η ανακάλυψη της γνώσης με τρόπο 

ευχάριστο και ωφέλιμο ταυτόχρονα. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το  σενάριο μαθήματος θα δημοσιευτεί και στην ιστοσελίδα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

blogs.sch.gr/npavlou 
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