
 

7.  Ανακαλύπτοντας τα κείμενα της Καινής Διαθήκης  (4 δίωρο) 

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ   
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

ΒΑΣΙΚΑ   
ΘΕΜΑΤΑ  

ΕΝΔΕΙΚΤ ΙΚΕΣ   
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

Οι μαθητές: 
α) διαπιστώνουν ότι η Καινή 
Διαθήκη είναι βασική πηγή 
πληροφοριών για τη ζωή της 
πρώτης Εκκλησίας  
β) εξηγούν τη σημασία του 
όρου «Ευαγγέλιο» 
γ) διακρίνουν τα είδη των 
βιβλίων της Καινής Διαθήκης 
και εξηγούν τον ρόλο τους στη 
ζωή των πρώτων χριστιανών 
δ)  εξασκούνται στην 
αναζήτηση και εύρεση βιβλικών 
εδαφίων και μαθαίνουν να 
χρησιμοποιούν την Καινή 
Διαθήκη  

I. Ευαγγέλια	
i.   Μιλώντας για τον Χριστό 
στον κόσμο 
ii. Ποιοι, πότε και για ποιους 

έγραψαν τα Ευαγγέλια – Οι 
4 Ευαγγελιστές	

II. Πράξεις	των	Αποστόλων	
i. Ποιος και γιατί έγραψε το 

βιβλίο των Πράξεων	

III. Επιστολές		
i. «Η αγάπη μου είναι μαζί με 

όλους σας»	(Α Κορ 16, 24) 	
ii. «να διαβαστεί η επιστολή σε 

όλους τους αδελφούς» (Α 
Θεσ 5, 27): Οι Απόστολοι 
επικοινωνούν και 
καθοδηγούν τα μέλη της 
πρώτης Εκκλησίας	

IV. Μαθαίνουμε	να	
χρησιμοποιούμε	την	Καινή	
Διαθήκη:		
Ονομασίες βιβλίων, 
συντομογραφίες, κεφάλαια, 
στίχοι	

Α.		ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	
1. Συνέντευξη με έναν Ευαγγελιστή γύρω από τη συγγραφή του κειμένου του (I.ii) 
2. Σενάριο: «Το ταξίδι μιας επιστολής» (Προς Ρωμαίους). Ένας συνεργάτης του Παύλου 

αναλαμβάνει να μεταφέρει την επιστολή από την Κόρινθο που βρίσκεται ο Απόστολος στη Ρώμη 
που ετοιμάζεται να πάει. Μέσα που χρησιμοποιεί, δυσκολίες και κίνδυνοι που αντιμετωπίζει, 
απαιτούμενος χρόνος κ.ά. Παρουσίαση σκηνών (ΙΙΙ) 

3. Παρουσίαση σκηνής με δάσκαλο σε ρόλο: Οι επιστολές Β Ιω και Γ Ιω διαβάζονται στην 
κοινότητα (ΙΙΙ) (στόχος: Διερεύνηση αντιδράσεων, συναισθημάτων, σκέψεων, κλίματος που 
δημιουργείτο, όταν οι χριστιανοί παραλάμβαναν την επιστολή) (ΙΙΙ) 

4. Γράφουν μια αναφορά για ένα περιστατικό που συνέβη στο σχολείο. Στην ανάγνωση των 
κειμένων που ακολουθεί αναδεικνύονται στοιχεία που ο καθένας πρόσθεσε και που είναι 
σημαντικά για την πολύπλευρη κατανόηση του γεγονότος (στόχος: Η κατανόηση των 
ιδιαιτεροτήτων και της συμπληρωματικότητας των Ευαγγελίων) (Ι)  

Β.		ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ	/	ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	
1. Επίλυση προβλήματος: Η σημασία των συμβόλων των Ευαγγελιστών (Ι) 
2. Η αρχή και το τέλος των επιστολών του Παύλου (ΙΙΙ) 
3. Artful Thinking («συνδέω, επεκτείνω, προκαλώ»): Σελίδα από τις Επιστολές από τον κώδικα του 

Βατικανού (ΙΙΙ) 
4. Βρίσκουμε τους τόπους των Επιστολών στον χάρτη (ΙΙΙ) 
5. Artful Thinking («παιχνίδι επεξεργασίας»): Μικρογραφίες Ευαγγελιστών από χειρόγραφα 

Ευαγγελίων (I.ii) 

Γ.		 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ	ΕΚΦΡΑΣΗΣ	
1. Σύνταξη του «διαβατηρίου» των Ευαγγελιστών (όπου συμπεριλαμβάνονται στοιχεία που 

γνωρίζουμε γι’ αυτούς) (I.ii) 
2. Οι μαθητές χρωματίζουν ασπρόμαυρα σύμβολα των Ευαγγελιστών και φτιάχνουν δικά τους 

μοντέρνα, γραμμικά σκίτσα (I.ii)	

Δ.		ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ	/	ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ	/	ΔΡΑΣΕΙΣ	
1. Επίσκεψη σε ναό: Η θέση των Ευαγγελιστών στην εικονογράφηση (I.ii) 

Ε.		 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ,	ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ	ΚΑΙ	ΑΣΚΗΣΕΙΣ	ΑΠΟ	ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ	
1. Λογισμικο ΣΤ΄ ταξης: Η	αλήθεια	καταγράφεται	


