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ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 

Επιµέλεια: ∆ηµόπουλος Χρήστος, ∆. Σχ. Νοσοκοµείου Παίδων «Π. & Α. Κυριακού»                                         
 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Θρησκευτικά Γ΄ ∆ηµοτικού 
ΤΙΤΛΟΙ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ: Ο Χριστός γεννιέται. 

                                                Πώς γιορτάζονται τα Χριστούγεννα; 
 
(Κεφάλαιο ∆΄. Με το Χριστό αλλάζει η ζωή) 
Η διδακτική πρακτική σκοπεύει στην ηθική και πνευµατική ανάπτυξη του µαθητή, η 

οποία έχει ΑΜΕΣΗ ΣΧΕΣΗ µε την εκπαίδευσή του. Το σχέδιο είναι απόλυτα συµβατό µε το 
ΑΠΣ διότι αναφέρεται σε µαθήµατα του 4ου κεφαλαίου του σχολικού βιβλίου της Γ΄ 
∆ηµοτικού και οι στόχοι άπτονται πλήρως του Αναλυτικού Προγράµµατος των 
θρησκευτικών. Σύµφωνα µε το ∆ΕΠΠΣ (∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων 
Σπουδών) γενικός σκοπός διδασκαλίας των θρησκευτικών είναι: η απόκτηση γνώσεων 
σχετικά µε την Ορθόδοξη Χριστιανική πίστη και παράδοση, η κατανόηση της 
χριστιανικής πίστης ως µέσου νοηµατοδότησης του κόσµου και της ζωής, η παροχή 
ευκαιριών στο µαθητή για κριτική επεξεργασία στερεοτύπων - παραδοχών - αξιών - 
στάσεων, καθώς και του σχετικού προβληµατισµού του και η προβολή της Ορθόδοξης 
πνευµατικότητας ως ατοµικού και συλλογικού βιώµατός του. 

 

Η ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΩ ΕΠΙ∆ΙΩΚΕΙ ΤΑ ΕΞΗΣ: 
1. Να γνωρίσει ο µαθητής ότι στο πρόσωπο της Παναγίας εκπληρώνονται οι 

προφητείες για τον ερχοµό του Χριστού, Ελευθερωτή του κόσµου. 
2. Να κατανοήσει ο µαθητής ότι η Γέννηση του Χριστού αποτελεί έµπρακτη απόδειξη 

της αγάπης του Θεού για τον άνθρωπο. 
3. Να κατανοήσει ο µαθητής ότι η Γέννηση του Χριστού αποτελεί την αρχή µιας νέας 

πορείας για τον κόσµο. 
 
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 
 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ: Ο γενικός σκοπός της συγκεκριµένης διδακτικής πρακτικής είναι να 
γνωρίσει ο µαθητής τα περιστατικά γύρω από τη Γέννηση του Χριστού και να χαρεί µε το 
γεγονός. 
 
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ: Να γνωρίσει ο µαθητής ότι η Γέννηση του Χριστού αποτελεί 
έµπρακτη απόδειξη της αγάπης του Θεού για τον άνθρωπο. Να γνωρίσει ο µαθητής ότι η 
Γέννηση του Χριστού αποτελεί το ξεκίνηµα ενός καινούργιου κόσµου. Να εντάξει το γεγονός 
στον Ιστορικό Χρόνο και να συνειδητοποιήσει τη σπουδαιότητα της εξελικτικής διαδικασίας. 
Να εκτιµήσει τον πολιτισµό της συγκεκριµένης εποχής (PAX ROMANA, LEX ROMANA) 
και να αντιληφθεί τη σπουδαιότητα και την αλληλεπίδραση του πολιτισµού αυτού µε το 
Χριστιανισµό. Να αναγνωρίζει ο µαθητής τα χαρακτηριστικά γεγονότα της περιόδου 
(CENSUS απογραφή). Να διατυπώσει σκέψεις και συµπεράσµατα σχετικά µε τη Γέννηση. 
Να αποκτήσει πρόσβαση στη θρησκευτική - ιστορική γνώση µε τη βοήθεια των ΤΛΕ. 

 
ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ: 

α. Να ενεργοποιήσει ο µαθητής τη διερευνητική µάθηση. 
β. Να αποκτήσει δεξιότητες αναλύοντας, οργανώνοντας, συλλέγοντας δεδοµένα. 
γ. Να αυτενεργήσει και να σκεφτεί δηµιουργικά και κριτικά. 
δ. Να είναι ο µαθητής αποδοτικός και ερευνητικός στη µαθησιακή διαδικασία. 
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Στο συγκεκριµένο σχέδιο µαθήµατος θεωρώ ότι αξιοποιείται ο φορητός Η/Υ του 
νοσοκοµειακού σχολείου για την προβολή σχετικών ιστοσελίδων, αν και η πρόσβαση στο 
∆ιαδίκτυο, στο Νοσοκοµείο, είναι εφικτή σε συγκεκριµένους χώρους. 

Ο µαθητής: 
1. Εισάγεται στην αναζήτηση και την επεξεργασία της πληροφορίας. 
2. Χρησιµοποιώντας ψηφιακό κείµενο αναζητεί, εντοπίζει και επεξεργάζεται την 

πληροφορία του διαδικτύου. 
 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 1-4 διδακτικές ώρες ανάλογα µε τη διενέργεια των δραστηριοτήτων. 
 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 
Ο µαθητής θα γνωρίσει τα περιστατικά της Γέννησης του Χριστού, θα γνωρίσει τη 
συµµετοχή των αγγέλων στο γεγονός της Θείας Γέννησης, θα κατανοήσει το νόηµα του 
απολυτίκιου των Χριστουγέννων, θα γνωρίσει χριστουγεννιάτικη ήθη και έθιµα της πατρίδας 
µας, θα µάθει από το παρελθόν για να µπορέσει να συνεχίσει τις παραδόσεις µας στο µέλλον. 

 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 (πρόταση για αφόρµηση) 
Έχει βρεθεί από το εποπτικό υλικό του σχολείου µια εικόνα της Γέννησης του Χριστού και 
εκτίθεται στο µαθητή. Βάζουµε στο CD player το απολυτίκιο των Χριστουγέννων και 
αφήνουµε το µαθητή να το ακούσει. Εξηγούµε και εισαγάγουµε το µαθητή στην ατµόσφαιρα 
των ηµερών. 
 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 (πρόταση κύριου διδακτικού στόχου) 
Η Γέννηση του Χριστού αποτελεί έµπρακτη απόδειξη της αγάπης του Θεού για τον άνθρωπο 
και ξεκίνηµα ενός καινούργιου κόσµου. Τα χρόνια που γεννήθηκε ο Χριστός επικρατούσε 
µεγάλη αναστάτωση στον κόσµο. Ο ερχοµός του Θεανθρώπου στη γη έγινε για τη σωτηρία 
των ανθρώπων. Ο παλαιός κόσµος έπρεπε να αλλαχθεί κι ένας καινούργιος κόσµος, για το 
καλό των ανθρώπων, να έρθει. Η νέα ζωή που γεννήθηκε µε το Χριστό θα έφερνε και την 
ελευθερία. Ο µαθητής κατανοεί πως η έκφραση χαράς των ανθρώπων συνδέεται άµεσα µε 
τον τρόπο ζωής τους και πως το χαρµόσυνο γεγονός του ερχοµού του Χριστού στη γη, 
ενώθηκε µε την καθηµερινή µας ζωή, µε τέτοιο τρόπο ώστε να εκδηλώνεται από γενιά σε 
γενιά άµεσα και απλά. 
 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3 (Καταγραφή των χαρακτηριστικών – Συγκεφαλαίωση – Εµπέδωση 

των διδακτικών στόχων) 
Μετά τη διεξοδική παρουσίαση του συγκεκριµένου κοσµοϊστορικού γεγονότος προτρέπω το 
µαθητή να καταγράψει βασικά χαρακτηριστικά: ο τόπος που έλαβε χώρα το γεγονός, τα 
βασικά πρόσωπα. Προτρέπω το µαθητή να κατανοήσει σηµαντικές έννοιες όπως: απογραφή, 
καταγωγή, φάτνη, έθιµα, παράδοση. 
 
ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
1ο φύλλο εργασίας 
Χρησιµοποιώντας ένα φυλλοµετρητή ο µαθητής µπαίνει σε διευθέτηση και βρίσκει σχετικές 
εικόνες από τη Γέννηση και τα Χριστουγεννιάτικα Ήθη και Έθιµα της πατρίδας µας. Επιλέγει 
τις εικόνες που θέλει και τις µεταφέρει σε φύλλα αρχείου Word. Κάτω από κάθε εικόνα 
γράφει ένα τίτλο ή ένα κείµενο. 
 

2ο φύλλο εργασίας 
Με τη βοήθεια του θρησκευτικού χάρτη, του ιστορικού άτλαντα της εποχής, του βιβλίου της 
Ιστορίας της ∆΄ ∆ηµοτικού, καθώς και του Η/Υ ο µαθητής βλέπει την ιστορική γραµµή και 
µπορεί πια να καταλάβει την τοποθέτηση στο χρόνο της Γέννησης του Χριστού. 
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ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΑΖΙ ΤΟΥ Ο ∆ΑΣΚΑΛΟΣ 
Σχολικό εγχειρίδιο Θρησκευτικών 
Σχολικό εγχειρίδιο Ιστορίας 
Ιστορικό - θρησκευτικό χάρτη 
Ιστορικό Άτλαντα 
Φορητό Η/Υ 
Φορητό πίνακα για τη διευκόλυνση του παιδιού που είναι στο κρεβάτι 
∆ιευθύνσεις από ιστοσελίδες 


