
Έλα «θαζεκεξηλό» 
κάζεκα 

Θξεζθεπηηθώλ  
ζην ζύγρξνλν ζρνιείν 

Ληθόιανο Ξαύινπ 



• Α. Πηνηρεηώδεο πξνεηνηκαζία 

Αθόκε θαη γηα ην πιένλ «θαζεκεξηλό» ζξεζθεπηηθό κάζεκα απαηηείηαη λα 
ππάξρεη κία ζηνηρεηώδεο πξνεηνηκαζία, αιιηώο θηλνύκαζηε ζε 
«αραξηνγξάθεηα λεξά». Απηή ζα πεξηιακβάλεη: 

Λα ζθεθηνύκε ην ζθνπό ηεο δηδαζθαιίαο 

Ξνηνη είλαη νη ιόγνη πνπ δηδάζθεηαη ε ζπγθεθξηκέλε ελόηεηα; Ρη ζα 
πξνζθέξεη ζηνπο καζεηέο; Ξσο ζα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο 
πξνζσπηθόηεηάο ηνπο; Ρη θαηλνύξην ζα γλσξίζνπλ; Ρη ζα παξακείλεη 
(δηδαθηηθή εκπεηξία) θαη δε ζα μεραζηεί ηελ επόκελε δηδαθηηθή ώξα; 



«Νη καζεηέο καο καζαίλνπλ πώο λα 
καζαίλνπλ» 

Δίλαη απαξαίηεην λα ζθεθηνύκε ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζα 
ζπκκεηέρνπλ νη καζεηέο ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο θαη ζα βξίζθνπλ νη 
ίδηνη ηελ θαηλνύξηα γλώζε. Ξέξα από ηελ «θιαζηθή» πιένλ 
νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδν δηδαζθαιίαο κπνξνύλ λα αλαηεζνύλ 
κεκνλσκέλεο εξγαζίεο ζε θάζε καζεηή, λα δνπιέςνπλ ζε κέξνο θεηκέλνπ 
πνπ ζα δνζεί θαη λα γίλεη ζύλζεζε ζηε ζπλέρεηα, λα δνζεί κία 
δξαζηεξηόηεηα (πρ ζηαπξόιεμν) θνθ 

 



Τπρνπαηδαγσγηθέο – Θνηλσληθέο 
πξνϋπνζέζεηο  

Αφού γνωρίζουμε τους μαθητές μας, θα προσαρμόσουμε τη 
διδασκαλία μας στο μαθησιακό επίπεδο της τάξης, ώστε το 
διδακτικό αντικείμενο να κατανοηθεί όσο το δυνατό καλύτερα. 

Οι μαθητές κάθε σχολείου αντανακλούν χαρακτηριστικά του 
περιβάλλοντός τους  (οικογενειακό, αστικό-ημιαστικό-αγροτικό, 
εργατικές συνθήκες των κηδεμόνων τους κ.α.). Πιθανό να μην 
υπάρχει στην τάξη και κοινωνική ομοιογένεια.  

Ο καθηγητής, μέσω της παρουσίασης κάθε ενότητας βοηθάει στην 
απάλειψη ανισοτήτων και προσπαθεί, μέσα σε παιδαγωγικά 
πλαίσια, να δώσει στο μέτρο του δυνατού, έγκυρη και υπεύθυνη 
γνώμη για ζητήματα που απασχολούν.  



Ξαξέρνληαο γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο 
ζηνπο καζεηέο καο 

Στρατηγική: 

Θα περιλαμβάνει τα εξής: 

• Αυτοαξιολόγηση   

• Διέγερση του ενδιαφέροντος των μαθητών και ενημέρωση  

• Προτάσεις για μία αποδοτική διδακτική ώρα 

• Συμπεράσματα 

 

 

 



Απηναμηνιόγεζε ή ελδνζθόπεζε 

Λα ηνληζηεί όηη ε αμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ γίλεηαη ζε όιε ηε δηδαθηηθή 
ώξα, θαη δελ πξέπεη λα απνηειεί εηδηθό κέξνο ηεο.  Νπόηε θαιό είλαη 
αξρηθά ν θαζεγεηήο κε έλαλ ζύληνκν ιόγν λα ππελζπκίδεη ηα ζεκαληηθά 
πνπ έρνπλ παξνπζηαζηεί. Δίλαη απαξαίηεην λα ζπκκεηέρνπλ νη καζεηέο 
ζε απηή ηε δηαδηθαζία γηα λα κπνξεί λα γίλεη ε απηναμηνιόγεζε ηνπ 
δηδάζθνληα (ηη δίδαμα, ηη γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο απέθηεζαλ νη καζεηέο 
κνπ, έκαζαλ –θαη εδώ- λα καζαίλνπλ πώο λα καζαίλνπλ θνθ) 



To checkpoint ηνπ καζήκαηνο 

Όζν ελδηαθέξνπζα θαη λα είλαη γηα εκάο ε ελόηεηα ζα πξέπεη λα 
ελδηαθέξεη θαη ηνπο καζεηέο. Γηαηί, αλ δνζεί ακέζσο κία δξαζηεξηόηεηα, 
γίλεη ε παξνπζίαζε θιπ κάιινλ δε ζα βνεζήζεη. Γηα απηό απαηηείηαη 
«θάηη» πνπ ζα θξαηήζεη ηνπο καζεηέο ζε εγξήγνξζε, ζα είλαη ε αθεηεξία 
θαη ην ζεκείν αλαθνξάο ηνπ καζήκαηνο. Απηό κπνξεί λα είλαη έλα κία 
είδεζε πνπ ζα ηνπο ελδηαθέξεη, έλα γεγνλόο από ην κηθξόθνζκν ηνπ 
ζρνιείνπ, έλα αλέθδνην θνθ. Θαη βέβαηα, πάληα αλαθέξεηαη ζε απηό ην 
ζεκείν «ηι» θα απαζχολήζει ηη διδακηική ώρα. Λα αηζζάλνληαη νη 
καζεηέο όηη δε ζα πάεη ρακέλε θαη πξάγκαηη ζπκκεηείραλ ζε νπζηαζηηθή 
δηαβνύιεπζε. 



Ζ «αγσλία ηνπ ηεξκαηνθύιαθα πξηλ ην πέλαιηη» ή  

«Ρη λα θάλσ γηα λα είλαη απνδνηηθή ε δηδαθηηθή ώξα» 

Λα γίλεη επεμεξγαζία κηαο πεγήο (πξσηνγελήο ή δεπηεξνγελήο) 

Λα γίλεη κία δξαζηεξηόηεηα επεμεξγαζίαο 

Λα θάλσ ην κάζεκα δαζθαινθεληξηθό θαη λα κηιήζσ γηα ηα δηδαθηηθά 
αγαζά πνπ πξνζθέξεη ε θαηλνύξηα ελόηεηα 

Λα παξαθνινπζήζεη ε ηάμε έλα θηικ, θαη κεηά λα γίλεη ζπδήηεζε 

Λα πξαγκαηνπνηήζεη κία δηδαθηηθή επίζθεςε (ζε θνληηλό ηόπν)  ή εθόζνλ 
ην επηηξέπνπλ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο, ν ρώξνο θαη πξνζθέξεηαη ε ελόηεηα 
λα δηεμαρζεί ην κάζεκα ζε αλνηρηό ηόπν 

Λα γξάςνπλ νη καζεηέο έλα θείκελν επαλάιεςεο θαη λα γίλεη ζπδήηεζε 
ζε απηά πνπ γξάθηεθαλ  

 



Ππκπεξάζκαηα 

Ρειεηώλνληαο γίλεηαη  ζύληνκε αλαθεθαιαίσζε, ώζηε ε ηάμε λα γλσξίδεη 
ηη δηδάρηεθε. Δίλαη απαξαίηεηε.  

 

 



Γηαπίζησζε 
Δίλαη απηνλόεην όηη έλα απαηηεηηθό θαη επηθαηξνπνηεκέλν κάζεκα  ζα 
δηαλζηζηεί κε  ρξήζε ΡΞΔ, ζύγρξνλεο κάζεηνθεληξηθέο κεζόδνπο 
δηδαζθαιίαο, ζηξαηεγηθέο πνπ ζα ην θάλνπλ ελδηαθέξνλ θνθ.  

 

 

 



ΒΑΠΗΘΝ ΕΖΡΖΚΑ 
Ξσο νη καζεηέο ζα κπνξνύλ λα δηαρεηξίδνληαη ηε «ζξεζθεπηηθή γλώζε», 

όηαλ ζα ηειεηώζνπλ ηηο ζρνιηθέο ηνπο ζπνπδέο. 
 

Ζ απάληεζε πξέπεη λα έρεη σο πξνϋπόζεζε ηελ πξνζπάζεηα γηα ελεξγνπνίεζε 
ηνπ ελδηαθέξνληνο θαη ηεο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηώλ ζηα δξώκελα ηνπ 
καζήκαηνο. Δίλαη αλάγθε δειαδή λα βξεζνύλ ηξόπνη γηα λα απνκνλσζνύλ 
μεπεξαζκέλα κνληέια δηδαζθαιίαο πνπ δελ βνεζνύλ λα θεληξίδεηαη ε πξνζνρή 
ησλ καζεηώλ.  

Γηα λα γίλεη βέβαηα απηό ρξεηάδεηαη θαη ε θαηάιιειε ζηήξημε από ην ζρνιηθό 
βηβιίν, πνπ ζα είλαη πιένλ εξγαιείν γηα ην δάζθαιν θαη ηνπο καζεηέο, θαη όρη 
έλα αθόκε εγρεηξίδην, ηνπ νπνίνπ ζα γίλεηαη κόλν ε ζηείξα απνζηήζηζή ηνπ.  

Δπνκέλσο ηα πεξηερόκελά ηνπ είλαη αλάγθε λα έρνπλ σο θέληξν ηνπο κία βάζε 
πνπ ζα πξνθαιεί ελδηαθέξνλ, ελώ ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζα πεξηιακβάλεηαη ε 
δηαρξνληθόηεηα, γηα λα κελ πεξηζσξηνπνηείηαη ζεσξνύκελε αλεπίθαηξε, θαη ηα 
ζηνηρεία γύξσ από ηα νπνία ζα θηλνύληαη νη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο.  

Ρέινο, πξέπεη λα ρξεζηκεύεη σο αθεηεξία γηα λα κπνξεί ν καζεηήο λα 
επεμεξγάδεηαη ν ίδηνο δεκηνπξγηθά ηε ζξεζθεπηηθή κάζεζε. 

 



ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ:  
Νη πεγέο ζηα Θξεζθεπηηθά 

Νη πεγέο ζηε δηδαζθαιία ησλ Θξεζθεπηηθώλ είλαη έλαο  επξύο 
ζπλδπαζκόο θεηκέλσλ πνπ ζα κπνξεί λα βνεζήζεη ην καζεηή λα 
ζρεκαηίζεη κία πιήξε εηθόλα ηεο δηδαθηηθήο ελόηεηαο πνπ ζα ηνπ 
πξνζθεξζεί από ην εγρεηξίδην. Νη πεγέο δειαδή κπνξεί λα πξνέξρνληαη 
από πξσηνγελέο πιηθό πνπ ζα πεγάδεη από ηηο ηεξέο γξαθέο ηνπ 
ρξηζηηαληζκνύ (:Απνθάιπςε) θαη ησλ ζξεζθεηώλ, από ηα έξγα 
ζξεζθεπηηθώλ πξνζσπηθνηήησλ, από ηζηνξηθέο καξηπξίεο πνπ ζρεηίδνληαη 
κε ην πεξηερόκελν ηεο δηδαθηηθήο ελόηεηαο, αιιά θαη από παξαζέζεηο 
απνζπαζκάησλ από έξγα έγθπξσλ εξεπλεηώλ (πνπ δε ζα είλαη 
απαξαίηεηα κόλν ζενιόγνη) 

 



Γηαηί λα ςάμσ λα βξσ πεγέο; 

 Γηαηί ζα κε βνεζήζνπλ λα νξγαλώζσ θαιύηεξα ην κάζεκά κνπ 

 Γηαηί γλσξίδσ ηα ελδηαθέξνληα ηεο ηάμεο κνπ 

 Γηαηί ζα βάισ ην δηθό κνπ ιηζαξάθη ζηελ παηδαγσγηθή δηαδηθαζία 

 Γηαηί κνπ ην δήηεζαλ νη καζεηέο κνπ 

 

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΗ: ΡΝ ΙΗΘΝ ΞΝ ΘΑ ΓΥΠΥ ΓΔ ΜΔΦΔΓΔΗ 
ΑΞΌ ΡΝ ΑΛΑΙΡΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΘΑΗ ΡΝΠ ΠΡΝΣΝΠ Ρεο ΔΛΝΡΖΡΑΠ 

 



Ξνπ κπνξώ λα βξσ ηηο πεγέο πνπ 
ρξεηάδνκαη; 
Πην δηαδίθηπν μεθηλώληαο από πύιεο αλαδήηεζεο, αθνύ δώζνπκε απαξαίηεηα 
ζηνηρεία 

Πε ινγηζκηθά πνπ πεξηέρνπλ θείκελα αξραίσλ Διιήλσλ ζπγγξαθέσλ θαη 
Ξαηέξσλ ηεο Δθθιεζίαο 

Πηελ Patrologia Graeca ηνπ JP Migne (βξίζθεηαη νιόθιεξε ςεθηνπνηεκέλε ζηε 
δηεύζπλζε https://www.documentacatholicaomnia.eu/25_20_40-
_Imagines.html ) 

Πην TLG (Thesaurus Linguae Graece), πνπ πεξηέρεη όιε ζρεδόλ ηελ αξραία θαη 
βπδαληηλή γξακκαηεία (εθόζνλ είλαη εθηθηή ε πξόζβαζε ζε απηό.) 

Πηε «Θξεζθεπηηθή θαη Ζζηθή Δγθπθινπαηδεία» 

Kαη βεβαίσο ζε ζρεηηθό έληππν πιηθό (πρ Βηβιηνζήθε Διιήλσλ Ξαηέξσλ θαη 
Δθθιεζηαζηηθώλ Ππγγξαθέσλ, πνπ πεξηέρεη θαη ηε κεηάθξαζε)  

 

https://www.documentacatholicaomnia.eu/25_20_40-_Imagines.html
https://www.documentacatholicaomnia.eu/25_20_40-_Imagines.html
https://www.documentacatholicaomnia.eu/25_20_40-_Imagines.html


Σξήζε πξσηνγελώλ  
θαη δεπηεξνγελώλ πεγώλ  

Γίλεηαη δηακνηξαζκόο ηνπ θεηκέλνπ 

Εεηείηαη από ηελ ηάμε (θαη ηώξα από ηελ e ηάμε) λα ην δηαβάζεη θαη λα 
ζεκεηώζεη παξαηεξήζεηο, απνξίεο θνθ 

Δπηθέληξσζε ζηηο ιέμεηο-θιεηδηά ηνπ θεηκέλνπ 

Ππδήηεζε γηα ηηο έλλνηεο πνπ πεξηέρεη 

Δπεμεξγαζία ηνπ θεηκέλνπ κε δξαζηεξηόηεηεο 

 


