Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου/ Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου / Πλαίσιο Επιμορφωτικών Δράσεων Αναθεωρημένων
Αναλυτικών Προγραμμάτων/ Δίκτυα Σχολείων/ Βαθμίδα Μέση Γενική/ Μάθημα Θρησκευτικά/ Τάξη Β΄ Γυμνασίου/ Λειτουργός επιμόρφωσης:
Λιάνα Παπαδοπούλου/ Παραγωγή υλικού επιμόρφωσης και διδασκαλία: Παπαδοπούλου Λιάνα/ Ημερομηνία διεξαγωγής: 19/03/2014

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΜΑΔΩΝ
ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΜΟΥ ΑΝΑΣΚΟΠΩΝΤΑΣ ΤΡΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
(Δ.Ε. 17, 21,23)

ΟΜΑΔΑ Α΄ και ΟΜΑΔΑ Δ΄
Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεχτικά από τη σελίδα 74 της Δ.Ε.17
Το ερμηνευτικό σχόλιο με αριθμό 1
Την πηγή με τίτλο « Προβλήματα των παιδιών στο σύγχρονο κόσμο».
Στη συνέχεια, κυκλώστε με χρώμα στα δύο κείμενα λέξεις κλειδιά που φανερώνουν εικόνες
υποτίμησης των γυναικών και των παιδιών:
1. Κατά τα χρόνια δράσης του Χριστού

2. Σήμερα

Έπειτα με τη συνεργασία όλων των παιδιών της ομάδας, συμπληρώστε το χαρτόνι που έχει δοθεί στην
ομάδα σας για να ανακοινώσετε την εργασία σας σε όλη την τάξη.
ΟΜΑΔΑ Β΄
Καλείστε πρώτα να διαβάσετε το παρακάτω απόσπασμα:
«Προκατάληψη ονομάζεται η άποψη που διαμορφώνει κανείς για πρόσωπα, ιδέες ή
καταστάσεις χωρίς προηγουμένως να έχει πλήρη ενημέρωση και γνώση, χωρίς να έχει
χρησιμοποιήσει τη λογική και την κριτική σκέψη».
Πηγή: Μείζον Ελληνικό Λεξικό (1997) σελίδα 967
Έπειτα να μελετήσετε με προσοχή το ερμηνευτικό σχόλιο με αριθμό 2 στη σελίδα 90 του
βιβλίου σας.
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Ακολούθως, με τη βοήθεια τεσσάρων λέξεων κλειδιών που έχετε συναντήσει διαβάζοντας και τα
δύο κείμενα: «γνώση», «λογική», «κριτική σκέψη», «φόβος» συμπληρώστε το χρωματιστό
χαρτόνι ανακοινώσεων που έχει δοθεί στην ομάδα σας.
ΟΜΑΔΑ Γ΄
Ο Ιησούς ανασταίνει ένα κορίτσι 12 ετών. Οι Ισραηλίτες θεωρούσαν πως τα παιδιά και ιδιαίτερα
τα κορίτσια μέχρι την ηλικία των 12 ετών δεν έχουν ψυχή. Με τη βοήθεια του σχήματος που
ακολουθεί και που έχετε ήδη επεξεργαστεί στο τετράδιο, παρακαλείστε να απαντήσετε στο
ερώτημα: Τι τελικά θεραπεύει ο Χριστός; Συμπληρώστε το χρωματιστό χαρτόνι ανακοινώσεων
που έχει δοθεί στην ομάδα σας.

3. Το περιβάλλον μας(άνθρωποι, σχέσεις, ο κόσμος
μας)

2. Το σώμα μας

1. Τη ψυχή μας
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ΚΟΙΝΗ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΜΑΔΩΝ:

Γίνε συ συγγραφέας και δώσε ένα τίτλο που να
αγκαλιάζει και τις τρεις ενότητες:
....................................................................................
....................................................................................
...................................................................................

ΗΗ εξύψωση της θέσης των
γυναικών και των παιδιών
από το Χριστό
(Δ.Ε. 17 σελ.73-76)

ΗΗ θεραπεία ενός παράλυτου
άνδρα στην Καπερναούμ από
το Χριστό
(Δ.Ε. 21 σελ.89-91)

ΗΗ ανάσταση από το
Χριστό ενός κοριτσιού, 12
ετών
(Δ.Ε. 23 σελ. 96-98)

ΚΑΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
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