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Η δηαπίζησζε όηη νη ΣΠΕ είλαη «αζθπθηηθά» ζπλδεδεκέλεο κε ην 

ζεκεξηλό άλζξσπν, θαηαγξάθεηαη ΚΑΙ από δηαλννύκελνπο πνπ 

πξνζπαζνύλ λα εξκελεύζνπλ ηελ πξαγκαηηθόηεηα. Γηα παξάδεηγκα ν 

Οπκπέξην Έθν ππνγξακκίδεη όηη «νη ζεκεξηλνί άλζξωπνη όρη κόλν 

ειπίδνπλ, αιιά θαη ηζρπξίδνληαη όηη κπνξνύλ λα βξνπλ ηα πάληα ζηελ 

ηερλνινγία, θαη δε δηαθξίλνπλ αλάκεζα ζε θαηαζηξεπηηθή θαη 

παξαγωγηθή ηερλνινγία. Τν παηδί πνπ παίδεη ηνλ πόιεκν ηωλ άζηξωλ 

ζηνλ ππνινγηζηή, ρξεζηκνπνηεί ην θηλεηό ηειέθωλν ζαλ θπζηθή 

πξνέθηαζε ηωλ επζηαρηαλώλ ζαιπίγγωλ, κπαίλεη ζηα chats ηνπ Internet, 

δεη κέζα ζηελ ηερλνινγία θαη δελ κπνξεί λα ζπιιάβεη όηη ζα κπνξνύζε 

λα ππάξμεη έλαο θόζκνο δηαθνξεηηθόο, έλαο θόζκνο ρωξίο ππνινγηζηέο 

θαη ηειέθωλα»  



Δε χωράει αμφιβολία πωσ οι ΣΠΕ μπορούν να προςφέρουν πολλά για να 
κατανοηθούν τα δεδομένα  που περιέχουν οι διδακτικέσ ενότητεσ και να 
κάνουν την παρουςίαςή τουσ ελκυςτική. Αυτό μάλιςτα διευκολύνεται από 
το γεγονόσ πωσ ςε αυτέσ αναδεικνύονται πολλά ιςτορικά, γεωγραφικά, 
κοινωνιολογικά κοκ ςτοιχεία που μπορούν να τα επεξεργαςτούν οι μαθητέσ 
με προγράμματα που περιέχονται ςτον υπολογιςτή τουσ και έτςι να δοθούν 
πολλέσ ευκαιρίεσ για αυτενέργεια (Marino 1983). Οπότε έτςι η γνώςη 
γίνεται εύκολη και ευχάριςτη υπόθεςη, ενώ η χαρά τησ δημιουργίασ 
ςυνοδεύει τη μάθηςη. Σο τελικό αποτέλεςμα που θα προέλθει από την 
χρήςη των ΣΠΕ είναι πωσ δύςκολα θα ξεχαςτούν τα διδακτικά αγαθά που 
αποκτήθηκαν και θα ςυμβάλλουν έτςι ςτη δημιουργία τησ ολοκληρωμένησ 
προςωπικότητασ του νέου ανθρώπου. 

 



Α. ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

1. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΑΡΣΕ 
Ένασ εννοιολογικόσ χάρτησ είναι ένα διάγραμμα που απεικονίζει 
γραφικά τη ςυςχέτιςη μεταξύ διαφόρων εννοιών. Οι εννοιολογικοί 
χάρτεσ είναι ένασ τρόποσ αναπαράςταςησ τησ ανθρώπινησ ςκέψησ, ή πιο 
ςυγκεκριμένα τρόποσ αναπαράςταςησ ενόσ κάποιου πεδίου γνώςεων. 
Πηγή: Βικιπαίδεια 

 

Προτείνεται το free εργαλείο CMAP 

 



ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΕΔΙΑΗ 
ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΑΡΣΩΝ 
CMAP 
Περιγραφή: Απλό ςτη χρήςη λογιςμικό για τη δημιουργία εννοιολογικών 
χαρτών.  

Προκειμένου να κάνετε χρήςη μιασ εφαρμογήσ πρέπει να ακολουθήςετε το 
ςύνδεςμο Downloads, να κατεβάςετε την έκδοςη του λογιςμικού που 
ταιριάζει με το λειτουργικό ςύςτημα του υπολογιςτή ςασ και εν ςυνεχεία να 
το εγκαταςτήςετε και να το εκτελέςετε τοπικά. 

Ηλεκτρονική Διεύθυνςη (URL): http://cmap.ihmc.us/  

Downloads: http://cmap.ihmc.us/download/  

Απαιτήςεισ Τλικού: PIII 500, 256MB RAM 

Forum - Mailing List: http://cmap.ihmc.us/Support/  

Αρχεία Βοήθειασ: Ενςωματωμένα ςτο Πρόγραμμα 

Οδηγοί Χρήςησ / Εκπαίδευςη: http://cmap.ihmc.us/Documentation/ 

 

Πηγή: http://opensoft.sch.gr/node/1647 

http://cmap.ihmc.us/Documentation/
http://opensoft.sch.gr/node/1647


Χρήςη του εννοιολογικού χάρτη ςτο μάθημα 
των Θρηςκευτικών 







2. Λογιςμικό δημιουργίασ puzzle 

Η διαδικαςία ςυμπλήρωςησ των παζλ βοηθάει το μαθητή να μαθαίνει 
«πωσ» να μαθαίνει και να αυτενεργεί. Χρηςιμεύει ςτην κατανόηςη και 
ςτην εμπέδωςη θεμάτων, αλλά και ςτην αυτοπεποίθηςη (ικανοποίηςη 
με την ολοκλήρωςη των παζλ). Σο ηλεκτρονικό παζλ ςυμβάλλει, 
εκτόσ των άλλων, και ςτην επικαιροποίηςη του μαθήματοσ 

 

 

Προτείνεται για χρήςη από το Θεολόγο το ελεύθερο λογιςμικό Swap 
puzzle  



Χαρακτηριςτικά Swap Puzzle  

Με το Swap Puzzle ανοίγουμε μια εικόνα επιλογήσ μασ , που «διαλύεται» και 
τα μέρη τησ τοποθετούνται ςτη ςωςτή θέςη. Έχει επίπεδα δυςκολίασ. Είναι το 
κλαςικό παζλ ςε ηλεκτρονική μορφή. Σο πλήθοσ των  προςπαθειών-
μετακινήςεων που γίνονται για τη ςυμπλήρωςη τησ εικόνασ προςμετρώνται 
και αξιολογούνται με αριθμητική βαθμολογία. 

 

Χαρακτηριςτικά:  

o        Πολύ εύκολο παιχνίδι 

o        Μετρήςτε τον αριθμό των πράξεων ανταλλαγήσ 

o        Εμφάνιςη ποςοςτού ςτην  ολοκληρωμένη εικόνα 

o        Προςαρμοςμένα επίπεδα δυςκολίασ 

o        Χρόνοσ ταχύτητά  χρηςιμοποιώντασ το ρολόι ςτην επάνω δεξιά γωνία 

o        Ειδικό εφέ όταν ένασ γρίφοσ λύνεται 



Η ανακάλυψη των λέξεων γίνεται με τη ςύνθεςη παζλ. 
υγκεκριμένα, ο/η θεολόγοσ (:ενδεχομένωσ ςε ςυνεργαςία 
με τον υπεύθυνο του εργαςτηρίου Πληροφορικήσ) έχει 
τοποθετήςει ςτον Η/Τ κάθε ομάδασ το ελεύθερο λογιςμικό 
Swap puzzle (download και εγκατάςταςή του από  
swappuzzle-setup.exe ). Κάθε ομάδα, αφού επιλέξει μία 
από τισ εικόνεσ που έχει αποθηκευμένεσ και θέλει να 
χρηςιμοποιήςει, ακολουθεί ςτο λογιςμικό την εξήσ 
διαδρομή: Game-Open picture- Φάκελοσ που έχει 
τοποθετήςει την εικόνα- 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). 





3. ταυρόλεξο 

Η επίλυςη ςταυρολέξου βοηθάει τουσ μαθητέσ να 
ανακαλύψουν τη γνώςη με τρόπο ευχάριςτο και 
δημιουργικό. Ειδικά, όταν αποτελεί μέροσ ενόσ 
ομαδοςυνεργατικού τρόπου διδαςκαλίασ καλλιεργεί και τη 
δεξιότητα τησ ςυνεργαςίασ, ςυμβάλλοντασ ςτην ομαλή 
ένταξη όλων των μαθητών ςτη χολική κοινότητα. 

 

Προτείνεται για τη δημιουργία ηλεκτρονικού ςταυρόλεξου 
το εργαλείο δημιουργίασ ςταυρόλεξων Crossword Labs 
https://crosswordlabs.com/ ) 

 



Πωσ λειτουργεί 







Ιστοσελίδες ως εργαλεία 

μάθησης 

Εθόζνλ ππάξρεη δπλαηόηεηα ζύλδεζεο 

ηεο ηάμεο ζην δηαδίθηπν, πνιιέο 

ηζηνζειίδεο κπνξεί λα ρξεζηκεύζνπλ 

σο εξγαιεία κάζεζεο. )Ο ηξόπνο 

ρξήζεο ηνπο ελαπόθεηηαη ζηελ 

επξεκαηηθόηεηα ηνπ δηδάζθνληα  θαη 

ζηηο αλάγθεο ηεο ηάμεο ηνπ 



Παράδειγμα 
Η εικόνα που ακολουθεί βρίςκεται ςτο Χριςτιανικό και Βυζαντινό Μουςείο Αθηνών. 
Παρουςιάζονται  η Ανάληψη του προφήτη Ηλία και ςκηνέσ του βίου του.  Να 

περιγράψεισ την εικόνα, αφού κάνεισ επίςκεψη ςτον ιςτότοπό τησ  
byzantinemuseum.gr/el/search/?bxm=1576 



ΛΟΓΙΜΙΚΟ 

 Με τον όρο λογιςμικό υπολογιςτών ή λογιςμικό 
(αγγλ. software) ορίζεται η ςυλλογή από 
προγράμματα υπολογιςτών, διαδικαςίεσ και 
οδηγίεσ χρήςησ που εκτελούν οριςμένεσ εργαςίεσ 
ςε ένα υπολογιςτικό ςύςτημα. 

Πηγή: 
www.wordreference.com/definition/software. 
Princeton University, Princeton, NJ.  

http://www.wordreference.com/definition/software


Λογιςμικό για το μάθημα των Θρηςκευτικών 

1. την ιςτοςελίδα του παιδαγωγικού Ινςτιτούτου, που τώρα έχει 
αντικαταςταθεί από το ΙΕΠ,  παρέχεται λογιςμικό θρηςκευτικών για 
το Γυμνάςιο και το Λύκειο που είναι παρωχημένο, αλλά δεν παύει να 
είναι χρήςιμο για αρκετέσ ενότητεσ του μαθήματοσ. 

  

 

 



1. Γυμνάςιο 



Σο αποςυμπιέζουμε πατώντασ autoRun.exe 













2. Λύθεην 

















Πληροφόρηςη: Σο λογιςμικό Bible Works 

Σο Bible  works είναι λογιςμικό απαραίτητο για τουσ αςχολούμενουσ 
με βιβλικά θέματα. Εκτόσ από την Αγία Γραφή ςτισ πρωτότυπεσ 
γλώςςεσ (εβραΰκά, ελληνικά) περιέχει τισ μεταφράςεισ τησ ςε πολλέσ 
άλλεσ γλώςςεσ (λατινικά, και όλεσ τισ ςύγχρονεσ -αγγλικά, 
γαλλικά….βιετναμέζικα, κινέζικα, ςουαχίλι κ.α.). Σαυτόχρονα 
περλαμβένει πολλά άλλα κείμενα (Αποςτολικοί Πατέρεσ, Απόκρυφα 
κ.α. ςτισ πρωτότυπεσ γλώςςεσ τουσ, λεξικά, υπομνήματα, χάρτεσ και 
πολλά άλλα). Αυτή τη ςτιγμή κυκλοφορεί η 10η έκδοςή του, και όπωσ 
έχουν πληροφορήςει οι εκδότεσ τουσ δεν πρόκειται να υπάρξει 
καινούρια. 











Πληροφόρηση: Λογισμικό με 

ηχογραφημένη όλη την Αγία Γραφή 

Πρόκειται για λογιςμικό που περιλαμβάνει ηχογραφημένη 
ςτη δημοτική ολόκληρη την Αγία Γραφή, ειςαγωγή ςτα 
βιβλία τησ και ανάλυςη 

 

 









ΕΝΑΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΘΡΗΚΕΤΣΙΚΩΝ 
ΜΕ ΧΡΗΗ ΣΠΕ 

Ένα «πείραμα» παρουςίαςησ μαθήματοσ Ηθικήσ με τη βοήθεια των ΣΠΕ είναι 
εφικτό  (;) και «προκαλεί», αφού θα ςυνέδεε τουσ προβληματιςμούσ που έχουν 
ωσ αφετηρία παραδοςιακέσ χριςτιανικέσ αξίεσ με τισ νέεσ τεχνολογίεσ. Και θα 
έδειχνε ότι ένα ςύγχρονο μέςον θα μπορούςε να προςφέρει ςημαντική βοήθεια 
ςτην ανάδειξη αρχών και προβληματιςμών που όλοι έχουν.  

Επιλέγεται λοιπόν, προσ επίρρωςη των παραπάνω, μία διδακτική ενότητα που 
φαντάζει «προκλητική» με τίτλο «Σα δύο φύλα».  

 



Η «ΠΑΡΕΜΒΑΗ»ΣΩΝ ΣΠΕ  

• Μέςα κοινωνικήσ δικτύωςησ  

• Φύλλα εργαςίασ  

• Ψηφιακό διάγραμμα τησ ενότητασ  

• Ψηφιακή επεξεργαςία του μαθήματοσ  
Σα μέςα κοινωνικήσ δικτύωςησ είναι διαδικτυακοί τόποι που περιέχουν 
υλικό που παράγεται από τουσ χρήςτεσ του διαδικτύου, και δημοςιεύεται 
από αυτούσ .  



Σόποι κοινωνικής 

δικτύωσης  
Γνωςτοί είναι το facebook (www.facebook.com), to 
twitter (twitter.com ), το Instagram 
(www.instagram.com/?hl=el). Αφού δημιουργηθεί 
λογαριαςμόσ ςε αυτούσ οι χρήςτεσ μπορούν να 
ανταλλάξουν πληροφορίεσ και ψηφιακό υλικό, να 
διαδώςουν τησ απόψεισ τουσ κ.α.  

 



ΠΡΟΟΦΗ 

την προκειμένη περίπτωςη είναι ςημαντικό να διευκρινιςτεί εδώ ότι 
ςτη διαδικαςία που θα ςχετίζεται με τα μέςα κοινωνικήσ δικτύωςησ, 
θα είναι καίρια η ςυμβολή του διδάςκοντα, που θα ελέγχει και όλο το 
ςχετικό υλικό για το οποίο θα γίνει λόγοσ ςτη ςυνέχεια.  

Επειδή θα χρηςιμοποιηθεί το facebook προώπόθεςη είναι να έχει (ή 
να δημιουργήςει) προςωπικό λογαριαςμό του , τον οποίο θα 
διαχειρίζεται απαραίτητα ο ίδιοσ, επειδή το ζήτημα είναι πολύ 
ευαίςθητο. Σαυτόχρονα οφείλει να μη δημιουργηθεί η παραμικρή 
παρεξήγηςη που θα ζημιώςει τον ίδιο και το έργο του. Για αυτό θα 
ζητήςει με υπεύθυνη δήλωςη τη ςυναίνεςη των κηδεμόνων των 
μαθητών που θα είναι ανήλικοι, για να μπορούν να ςυμμετέχουν ςε 
αυτή τη φάςη τησ διδαςκαλίασ.  



ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 

Ο καθηγητήσ  δημιουργεί μία ομάδα του facebook, ςτην οποία δίνει 
το όνομα «Σα δύο φύλα ςτη χριςτιανική διδαςκαλία». Προςκαλεί να 
γίνουν μέλη τησ ςυγκεκριμένα άτομα που τα γνωρίζει, και πιςτεύει 
ότι μπορούν να καταθέςουν απόψεισ που θα είναι χρήςιμεσ για την 
εξέλιξη του προβληματιςμού που θα αναπτυχθεί ςτην τάξη. Είναι 
ςίγουρο, επειδή το θέμα, πάντα προκαλεί ενδιαφέρον, πωσ θα 
ακουςτούν ποικίλεσ θέςεισ.  

τα φύλλα εργαςίασ που θα δημιουργηθούν με ένα πρόγραμμα 
επεξεργαςίασ κειμένου, θα καταγραφούν οι ςκέψεισ των μαθητών που 
θα αποτελέςουν τη βάςη για το διάλογο που θα επακολουθήςει ςτην 
τάξη.  
 



Διάγραμμα της ενότητας  

Σο διάγραμμα τησ ενότητασ θα χρηςιμεύςει για να έχουν οι 
μαθητέσ μία ςυνθετική εικόνα του μαθήματοσ, απαραίτητη 
για να μπορέςουν να έρθουν ςε διάλογο με τισ θέςεισ που 
περιέχει. Για τη δημιουργία του θα χρηςιμοποιηθεί 
λογιςμικό εννοιολογικού χάρτη. Με αυτό θα ςυνδεθούν τα 
βαςικά ςημεία του μαθήματοσ μεταξύ τουσ, και θα υπάρξει 
μία χρήςιμη οπτικοποίηςή του.  

 

 



ψηφιακή επεξεργασία  

Η ψηφιακή επεξεργαςία του μαθήματοσ, που θα 
περιλαμβάνει εικόνεσ και ςχετικά κείμενα, θα 
γίνει με λογιςμικό που θα επιτρέπει την εξαγωγή 
του υλικού ςε μορφή flash, και θα αναδείξει τουσ 
προβληματιςμούσ και τα ςυμπεράςματα τησ 
τάξησ για το ζήτημα.  

 

 



ΣΟ ΕΝΑΡΙΟ 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΗ 
Είναι απαραίτητο για την υλοποίηςη του ςεναρίου του μαθήματοσ να βρεθεί 
κατάλληλοσ χώροσ ςτον οποίο θα αξιοποιηθούν όλεσ οι δυνατότητεσ που 
προςφέρουν οι ΣΠΕ. Σέτοιοι θα μπορούςαν να είναι το εργαςτήριο ΣΠΕ του 
ςχολείου ή αίθουςα που να διαθέτει διαδραςτικό πίνακα (Breivik & Gee 
2006). Βέβαια αυτό δεν είναι πάντα εύκολο εξαιτίασ των ζητημάτων που 
ανακύπτουν κατά τη διάρκεια τησ ςχολικήσ καθημερινότητασ, εντούτοισ οι 
ςυγκεκριμένοι χώροι θα ήταν ενδεδειγμένοι για την παρουςίαςη ενόσ 
μαθήματοσ διαλόγου που φιλοδοξεί να έχει τισ Νέεσ Σεχνολογίεσ ωσ εργαλείο 
για την κατανόηςη των ςτοιχείων του. 

 



1η φάση σεναρίου 

Η παρουςίαςη αρχίζει με ςυζήτηςη που ςτηρίζεται ςτισ απόψεισ που 
καταγράφηκαν ςτην ομάδα του facebook «Σα δύο φύλα ςτη 
χριςτιανική διδαςκαλία».  

 

 



ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΑΠΟΨΕΙ 

«Χριςτιανική διδαςκαλία για τα δύο φύλα; Τπάρχει τέτοια;»  

«Η Χριςτιανική διδαςκαλία για τα δύο φύλα ςτηρίζεται πάνω ςτα 
λόγια του Αποςτόλου Παύλου “Και ο άνδρασ και η γυναίκα είναι 
ιςότιμοι”»  

«Η Εκκληςία απαγορεύει τισ προγαμιαίεσ ςχέςεισ. Ενδιαφέρεται μόνο 
για την αναπαραγωγή παιδιών, και όχι για τη χαρά που δίνει το 
πληςίαςμα των ανθρώπων»  

« Η αγάπη είναι ζήτημα ανθρώπινησ χημείασ και όχι κανόνων που 
επιβάλλει η οποιαδήποτε διδαςκαλία» 

 

Ακούγονται και οι απόψεισ τησ τάξησ 

 



2η φάςη ςεναρίου 

Οι μαθητέσ χωρίζονται ςε ομάδεσ εργαςίασ. Δίνονται φύλα 
εργαςίασ που δημιουργήθηκαν με ελεύθερο λογιςμικό 
επεξεργαςίασ κειμένου που περιλαμβάνει ςχετικέσ 
ερωτήςεισ οι οποίεσ πρέπει να απαντηθούν από την τάξη.  

 



Σν 1ν θύιιν εξγαζίαο επηθεληξώλεηαη 

ζε έλαλ ζρνιηαζκό ζθέςεσλ ηνπ Αγίνπ 

Ισάλλε ηνπ Χξπζνζηόκνπ 

 





2ο φύλλο εργαςίασ 



χολιαςμόσ 

Οι μαθητέσ καλούνται να ςχολιάςουν με τη βοήθεια των 
εικόνων που παρέχει το διαδίκτυο (θα χρηςιμοποιήςουν τη 
μηχανή αναζήτηςησ τησ Google/ενότητα Εικόνεσ 
χρηςιμοποιώντασ τισ λέξεισ «αγάπη» και «γάμοσ») 
ςτιγμιότυπα που αφορούν τισ ςχέςεισ των δύο φύλων. 
Κάποιεσ εικόνεσ είναι χαρακτηριςτικέσ και θα βοηθήςουν 
να αναδειχτεί ένασ προβληματιςμόσ που θα προςεγγίςει 
βαθύτερεσ πτυχέσ του ζητήματοσ. Έτςι, για παράδειγμα, 
κάποια από αυτέσ παρουςιάζει δύο νεόνυμφουσ 
αγκαλιαςμένουσ ενώ ςε απόςταςη ςτέκεται κάποιοσ άλλοσ 
ςκεπτικόσ, κάποια άλλη δύο ανθρώπουσ μεγάλησ ηλικίασ 
να αγκαλιάζονται τρυφερά, ενώ ςε μία τρίτη ένα ζευγάρι 
έχει γυριςμένη την πλάτη ο ένασ ςτον άλλο  



3η φάση σεναρίου 

Σο ψηφιακό διάγραμμα δεν έχει ςχέςη με τον εννοιολογικό 
χάρτη που ςτοχεύει να αναδείξει τισ βαςικέσ έννοιεσ ενόσ 
ςώματοσ κειμένου. Σο ψηφιακό διάγραμμα 
χρηςιμοποιώντασ βαςικέσ αρχέσ ή έννοιεσ παρέχει μία 
πανοραμική εικόνα, και αναδεικνύει τισ διαδρομέσ που θα 
ακολουθήςουν οι μαθητέσ για να μπορέςουν να κάνουν δικά 
τουσ τα διδακτικά αγαθά. Μπορεί να περιέχει οριςμούσ, 
ςύντομεσ περιγραφέσ και ότι άλλο νομίζει ο δημιουργόσ του 
πωσ χρειάζεται για να μπορέςει να προβάλλει κύρια 
ςημεία. 

Εδώ δημιουργήθηκε με το ελεύθερο λογιςμικό CMap 



το ςυγκεκριμένο ψηφιακό διάγραμμα ωσ βαςικέσ αρχέσ του 
χρηςιμοποιήθηκαν το ρήμα «γιγνώςκω», η έννοια «ο έρωτασ ςτην 
Εκκληςία», η έννοια «ο δεςμόσ δύο ανθρώπων» και η έννοια 
«ςεξουαλικότητα».  

Ο διδάςκων για να είναι ςυνεπήσ με τισ αρχέσ διαλόγου που είναι 
απαραίτητοσ για τέτοια ζητήματα, όταν παρουςιάςει το ψηφιακό 
διάγραμμα οφείλει να τονίςει πωσ και αυτό είναι μία αφετηρία 
ςυζήτηςησ. Δε θα ήταν άςχημο λοιπόν με βάςη τη ςυνομιλία που θα 
επακολουθήςει να δημιουργηθεί και ένα δεύτερο διάγραμμα που θα 
περιλαμβάνει τισ απόψεισ που ακούςτηκαν κατά τη διάρκεια τησ 
παρουςίαςησ του μαθήματοσ . Σο ενδιαφέρον εδώ είναι πωσ αυτό θα 
δημιουργούνταν με τη ςυνεργαςία των μαθητών, και έτςι όλη η τάξη 
θα ςυμμετείχε ςτην καταςκευή του.  

 





4η φάςη ςεναρίου 

Η ψηφιακή επεξεργαςία θα χρηςιμεύςει για να μπορέςουν 
οι μαθητέσ να «ανοίξουν» διάλογο με κείμενα και εικόνεσ 
που ςυνδέονται με τη χριςτιανική διδαςκαλία. Ο διδάςκων 
χρηςιμοποιεί αρχείο flash, (που εδώ έχουν δημιουργηθεί με 
το πρόγραμμα Adobe Flash CS 5,5 με τη χρήςη ςχετικού 
κώδικα), και έτςι επιτυγχάνει τη διαδραςτικότητα που θα 
κεντρίςει το ενδιαφέρον τησ τάξησ.  

Βαςικό ςυςτατικό είναι τρεισ εικόνεσ από ςχολικό 
εγχειρίδιο τησ Γ΄ Λυκείου. Οι δύο προέρχονται από τη 
διδακτική ενότητα 11 που αναφέρεται ςτα δύο φύλλα και 
η τρίτη από τη ΔΕ 12 «Η οικογένεια».  



Η «φιλοςοφία» τησ δραςτηριότητασ ςτηρίζεται ςτη ςχέςη εικόνων-
κειμένων. Η αρχική οθόνη του flash περιέχει καταρχήν τον τίτλο του 
μαθήματοσ και ςτη ςυνέχεια την επεξήγηςη «Κάνε κλικ πάνω ςε κάθε 
εικόνα για να δεισ ςκέψεισ που έχουν καταγραφεί για τη ςχέςη των 
δύο φύλων». Πατώντασ ο μαθητήσ τον κέρςορα (που παίρνει τη μορφή 
χεριού) ςτην πρώτη εικόνα που είναι ςκηνή από το ςυναξάρι των 
ςυζύγων αγίασ Ναταλίασ και αγίου Αδριανού εμφανίζεται το κείμενο 
«Έρωτασ είναι το ξεκλείδωμα τησ ύπαρξησ ςτον Άλλον». Η δεύτερη 
εικόνα, για την οποία υπογραμμίζεται πωσ τα ανθρώπινα κεφάλια που 
εικονίζονται είναι εντυπωςιακά μεγαλύτερα απ' όςο ο,τιδήποτε άλλο, 
ώςτε έτςι να δηλώνεται η προτεραιότητα του ανθρώπινου προςώπου 
και τησ ςχέςησ ςυνδέεται με το απόςπαςμα από το Άςμα Αςμάτων 
(μεταγραφή Γ. εφέρησ) «Βάλε με ςφραγίδα ςτην καρδιά ςου, ωςάν 
ςφραγίδα ςτο μπράτςο ςου• είναι δυνατή η αγάπη ςαν το θάνατο, και 
ςκληρόσ ο πόθοσ ςαν τον άδη•». Σέλοσ η τρίτη εικόνα έχει ωσ 
επεξήγηςη «Αλληγορία πάνω ςτην οδυνηρή πλευρά τησ ζωήσ. το 
ζευγάρι που δεν κατορθώνει να επικοινωνήςει, ο μεν άντρασ παίρνει 
μορφή φώκιασ, η δε γυναίκα αναποδογυρίζει» \ ςυνδέεται με το χωρίο 
από το αποςτολικό Ανάγνωςμα τησ ακολουθίασ τον γάμου «ο καθένασ 
ν' αγαπάει τη γυναίκα του όπωσ αγαπάει τον εαυτό του, και η γυναίκα 
να ςέβεται τον άντρα τησ».  



Σο αρχικό stage τησ δραςτηριότητασ 



ύνδεςη εικόνασ με κείμενο 







ΔΙΑΠΙΣΨΕΙ 

Ένα μάθημα που αφορά ηθικά ζητήματα ςίγουρα δεν 
προςφέρεται για να αναδείξει την εποπτικότητα που 
προςφέρουν οι ΣΠΕ. Και ςίγουρα είναι ένα δύςκολο 
αντικείμενο διδαςκαλίασ, αν ςκεφτεί κάποιοσ ότι ο 
διδάςκων παρουςιάζει θέςεισ με τισ οποίεσ ενδεχομένωσ να 
μη ςυμφωνούν όλοι οι μαθητέσ, και ιδίωσ οι έφηβοι των 
17-18 ετών, που βρίςκονται μάλιςτα ςε μία κρίςιμη 
καμπή τησ ζωήσ τουσ.  



Εντούτοισ ςτο ςενάριο που ςυζητάμε έγινε προςπάθεια να 
αναδειχθούν οι προβληματιςμοί τησ ςχολικήσ τάξησ με τισ 
ΣΠΕ . Ο ρόλοσ τουσ μάλιςτα δεν ήταν βοηθητικόσ, αλλά 
είχαν ουςιαςτική ςυμβολή και παρέμβαςη, αφού μέςω 
αυτών έγινε καταγραφή ςκέψεων για το θέμα, και 
ςυνέβαλαν ςτη ςύνθεςη και ςτην ανάδειξη κειμένων που 
τοποθετούςαν το πολύπλοκο ζήτημα τησ χριςτιανικήσ 
διδαςκαλίασ για τισ προςωπικέσ ανθρώπινεσ ςχέςεισ ςτην 
πραγματική του διάςταςη που απέχει βέβαια από 
ηθικιςτικέσ και παραδοςιαρχικέσ ερμηνείεσ.  



Κάτω από αυτή την προοπτική χρηςιμοποιήθηκε μέςο κοινωνικήσ 
δικτύωςησ, το facebook, πρόγραμμα επεξεργαςίασ κειμένου, 
πρόγραμμα καταςκευήσ χάρτη διαγράμματοσ τησ ενότητασ και 
ψηφιακό υλικό ςε μορφή flash. Με αυτό τον τρόπο ένα μάθημα που 
διερευνούςε ςυμπεριφορέσ απέκτηςε εποπτικότητα και έδωςε ευκαιρία 
ςτουσ μαθητέσ να το προςεγγίςουν όχι ωσ ένα θεωρητικό αντικείμενο 
(με όποιεσ δυςκολίεσ αυτό ςυνεπάγεται), αλλά ωσ άςκηςη με ψηφιακό 
περιεχόμενο.  

Οι ΣΠΕ δηλαδή αναδείχτηκαν και εδώ χρήςιμα εργαλεία, που 
προςφέρουν προτάςεισ ουςιαςτικήσ παρέμβαςησ, ακόμη και ςε ΔΕ του 
θρηςκευτικού μαθήματοσ που θεωρούνται δύςκολεσ ςτην προςέγγιςή 
τουσ.  

 



ΥΨΣΟΔΕΝΣΡΟ 

Σο Φωτόδεντρο είναι ο Εθνικόσ υςςωρευτήσ Εκπαιδευτικού Περιεχομένου 
για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευςη. Αποτελεί την 
κεντρική e-υπηρεςία του Τπουργείου Παιδείασ για την ενοποιημένη 
αναζήτηςη και διάθεςη ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου ςτα ςχολεία. 
Είναι ανοιχτό ςε όλουσ, μαθητέσ, δαςκάλουσ, γονείσ αλλά και κάθε 
ενδιαφερόμενο. 

το Φωτόδεντρο - υςςωρευτή Εκπαιδευτικού Περιεχομένου μπορείτε να 
αναζητήςετε με ενιαίο τρόπο και από ένα κεντρικό ςημείο, ψηφιακό 
εκπαιδευτικό υλικό για τη ςχολική εκπαίδευςη, που βρίςκεται είτε ςτα 
αποθετήρια «Φωτόδεντρο» του Τπουργείου Παιδείασ είτε ςε άλλα, 
«εξωτερικά» αποθετήρια ή εκπαιδευτικέσ πύλεσ. Παρέχει δηλαδή έναν 
κεντρικό «κατάλογο» με το ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό του Τπουργείου 
Παιδείασ για τη ςχολική εκπαίδευςη. (Πηγή: 
http://photodentro.edu.gr/aggregator/ ) 

http://photodentro.edu.gr/aggregator/


photodentro.edu.gr/aggregator/ 

http://photodentro.edu.gr/aggregator/








































ΦΟΛΙΚΑ ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΑ ΘΡΗΚΕΤΣΙΚΨΝ 

ΕΜΠΛΟΤΣΙΜΕΝΑ ΜΕ ΧΗΥΙΑΚΟ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ 

το «Ψηφιακό ςχολείο» (https://dschool.edu.gr/)είναι αναρτημένοι 
εμπλουτιςμένοι φάκελοι θρηςκευτικών με ψηφιακό υλικό. Είναι τησ 
Α΄ και Β΄  Λυκείου 

Η ςυνηθιςμένη διαδρομή για να τα βρούμε είναι η εξήσ: 

Διαδραςτικά ςχολικά βιβλία- Δείτε το υλικό ανά μάθημα- 
Θρηςκευτικά Α΄ (ή Β΄) Λυκείου –διδακτικό πακέτο (βιβλία pdf). 

Ανοίγουμε το διδακτικό πακέτο - Εμπλουτιςμένο Βιβλίο Μαθητή (22-
0245) 13.21MB 

 

https://dschool.edu.gr/


τισ διδακτικέσ ενότητεσ υπάρχουν ςύμβολα που δηλώνουν 
την ύπαρξη ψηφιακού υλικού. Κάνουμε κλικ με το mouse 
ςε ένα από αυτά.  

 
 

 



Μεταφερόμαστε στην ανάλογη σελίδα του Υωτόδεντρου, 

όπου υπάρχει σχετική δραστηριότητα. 

ΠΡΟΟΦΗ: Κάποιες σελίδες μπορεί να είναι ανενεργές. 

Κάνουμε πάντα σχετικό έλεγχο 



ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΠΟΤ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 

ΔΗΜΙΟΤΡΓΗΘΕΙ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ 

• ΑΡΧΕΙΑ FLASH 

• 1.Λέμεηο-θιεηδηά ηνπ καζήκαηνο. Ο ζηόρνο ηεο δξαζηεξηόηεηαο είλαη λα καδέςνπλ νη καζεηέο 

ηηο ιέμεηο-θιεηδηά ηνπ καζήκαηνο. Έηζη, κε παηγληώδε ηξόπν θαη κόλνη ηνπο απνθηνύλ 

δηδαθηηθή εκπεηξία ησλ βαζηθώλ ζεκείσλ ηνπ καζήκαηνο 

•   Παξάδεηγκα δξαζηεξηόηεηαο 

 

 







ΕΠΙΜΕΣΡΟ: ΣΟ ΛΟΓΙΜΙΚΟ  

Manna Bible Maps  

Σο λογιςμικό Manna Bible Maps περιέχει ενότητεσ με βιβλικούσ 
χάρτεσ και εικόνεσ.  Η δομή του είναι φιλική ςτο χρήςτη και μπορεί να 
βοηθήςει αρκετά ςτη διδαςκαλία ΔΕ του μαθήματοσ των 
Θρηςκευτικών. 

 

Σο λογιςμικό είναι χωριςμένο ςε ενότητεσ που είναι ορατέσ κατά τη 
χρήςη του ςτη δεξιά πλευρά του, που διαθέτει και κατάλληλα 
εικονίδια. Παράλληλα ςτο κάτω μέροσ δίνονται και απαραίτητεσ 
επεξηγήςεισ για τισ τοποθεςίεσ και τα πρόςωπα, αρκεί ο χρήςτησ να 
«πατήςει» τον κέρςορα πάνω ςτο όνομα που τον ενδιαφέρει. 

 

 

 

 



Παράδειγμα: Σο ταξίδι του Ιωνά 

Η τάξη πηγαίνει ςτην ενότητα “Journeys” και ςτη 
ςυνέχεια ςτην υποενότητα “Jonah”. H αρχική ςκηνή 
παρουςιάζει τισ τοποθεςίεσ που έχουν ςυνδεθεί με την 
περιπέτεια του Ιωνά. 

τη ςυνέχεια πατώντασ το κουμπί του play αρχίζει να 
ξετυλίγεται η περιπέτεια του Ιωνά. 

το λογιςμικό υπάρχει η δυνατότητα, εκτόσ από την 
πλήρη παρουςίαςη ςε μορφή ταινίασ, να παρακολουθούν οι 
μαθητέσ το ταξίδι του προφήτη βήμα-βήμα, πατώντασ τα 
ςχετικά κουμπιά που υπάρχουν ςτην οθόνη. 

Αφού ολοκληρωθεί η παρουςίαςη έχει ςχηματιςτεί μία 
ολοκληρωμένη εικόνα για τισ περιπέτειεσ του Ιωνά και για 
τα χαρακτηριςτικά του ταξιδιού του. 

 



Παράδειγμα: Σο ταξίδι του Ιωνά 



 










