Χρησιµοποιώντας το
χρόνο µας
αποτελεσµατικά
Χρονική ∆ιάρκεια 1 ώρα
Υλικά που χρειάζονται
Εποπτικό 1 – 168 κύκλοι
Εποπτικό 2 – Γνωριµία/ Αγάπη/ Υπακοή στο Θεό
Εποπτικό 3 – Ιησούς ο Μεγάλος ∆άσκαλος
Εποπτικό 4 – Ρολόι
∆ύο καθαρές διαφάνειες για προβολέα και µαρκαδόροι
Πίνακας και µαρκαδόροι/ ή κιµωλίες
Φύλλα εργασίας για τους εκπαιδευόµενους

Τονισµένα κουτιά
Όλα τα τονισµένα κουτιά, όπως αυτό, εσωκλείουν οδηγίες για τον
εκπαιδευτή.

Σκοπός
Οι εκπαιδευόµενοι να δεσµευθούν πως θα χρησιµοποιήσουν κάθε
δραστηριότητα που περιλαµβάνεται στην ώρα τους µε τους µαθητές
προκειµένου να τους βοηθήσουν να κινηθούν προς τον στόχο που δεν
είναι άλλος από το να γνωρίσουν, να αγαπήσουν και να µάθουν να
υπακούν το Θεό.
Στο τέλος του µαθήµατος, οι εκπαιδευόµενοι θα πρέπει να µπορούν να
δείξουν αυτά που κατανόησαν µε τα ακόλουθα:
Αν δοθεί µια λίστα δραστηριοτήτων, ένα Βιβλικό εδάφιο και µια
απλή Βιβλική αλήθεια.
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Οι εκπαιδευόµενοι πρέπει να...
αποφασίσουν πώς πρέπει να χρησιµοποιηθεί η κάθε
δραστηριότητα προκειµένου να ενισχύσουν το µάθηµα.

Εισαγωγή
Σ’ αυτή τη συνάντηση θα σκεφτούµε πώς θα χρησιµοποιήσουµε το χρόνο
που έχουµε µε τους µαθητές µας. Ας αρχίσουµε προσδιορίζοντας πόσο
χρόνο έχουµε.
Ζητήστε από τους εκπαιδευόµενους να γράψουν σ’ ένα χαρτί πόσο
χρόνο έχουν κάθε εβδοµάδα µε τους µαθητές τους.
Ζητήστε από τους εκπαιδευόµενους να γράψουν από κάτω πόσο
διδακτικό χρόνο έχουν κάθε εβδοµάδα µε τους µαθητές τους.
∆είξτε το εποπτικό µε 168 κύκλους. Τοποθετείστε πάνω στο
Εποπτικό 1, µια καθαρή διαφάνεια προβολέα και χρωµατίστε έναν
κύκλο για κάθε ώρα την οποία οι εκπαιδευόµενοι περνούν µε τους
µαθητές τους κάθε εβδοµάδα.
Εξηγήστε πως η κάθε εβδοµάδα έχει 168 ώρες – ο κάθε κύκλος
αντιπροσωπεύει µια ώρα και ο κύκλος/ κύκλοι που έχει χρώµα
αντιπροσωπεύει το σύνολο της ώρας που έχουν µε τους µαθητές
τους κάθε εβδοµάδα. Αυτός είναι ο µόνος χρόνος που έχουν για να
βοηθήσουν τους µαθητές τους να γνωρίσουν, να αγαπήσουν και να
µάθουν υπακούν το Θεό.
Ρωτήστε τους εκπαιδευόµενους πόσος από αυτόν το Χρόνο είναι
χρόνος διδασκαλίας. (Οι περισσότεροι εκπαιδευόµενοι πιθανόν να
απαντήσουν πως είναι 5-20 λεπτά.)

Κι ενώ πιθανόν ξοδεύεις µόνο 15 λεπτά για να διδάξεις το Βιβλικό
µάθηµα, θέλω να σε παρακινήσω να διδάξεις όλο το Χρόνο που έχεις στη
διάθεσή σου. Ο χρόνος που έχουµε είναι πολύτιµος: δεν έχουµε την
πολυτέλεια να τον σπαταλάµε. Το να χρησιµοποιήσουµε όλο µας το
Χρόνο για να διδάξουµε, δεν σηµαίνει να σταθούµε όρθιοι και να µιλάµε
συνέχεια· σηµαίνει πως όλα όσα κάνουµε µε τους µαθητές θα πρέπει να
τους βοηθήσουν να πλησιάσουν περισσότερο το στόχο µας που είναι να
γνωρίσουν, να αγαπήσουν και να µάθουν να υπακούν το Θεό.
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Αν αναλογιστούµε τον τρόπο µε τον οποίο ο Ιησούς δίδασκε τους
µαθητές Του, θα δούµε πως δεν οριοθετούσε το χρόνο Του σε «ώρες
διδασκαλίας». Υπήρχαν σίγουρα φορές όπου ο Ιησούς κήρυττε και
δίδασκε σε συγκεκριµένο χρόνο, όπως στην Επί του Όρους Οµιλία, µα
υπήρχαν τόσες άλλες στιγµές στις οποίες ο Ιησούς χρησιµοποιούσε
διάφορα περιστατικά προκειµένου να διδάξει. Στην «τάξη» του Ιησού,
καµιά ευκαιρία δεν πήγαινε χαµένη.
Κατεύθυνε το ενδιαφέρον των εκπαιδευόµενων στο Φύλλο εργασίας Α.
Χώρισε τους εκπαιδευόµενους σε µικρές οµάδες.
Ανάθεσε σε κάθε οµάδα µία από τις ακόλουθες περικοπές:
Ματθαίος 17:24-27· Μάρκος 4:35-41· Λουκάς 11:1-4·
Λουκάς 21:1-4
∆ώσε οδηγίες στην κάθε οµάδα.
Χρονικό όριο: 5 λεπτά.
Συζητήστε τις ακόλουθες ερωτήσεις:
Ποιο είναι το θέµα της περικοπής;
Τι δίδαξε ο Ιησούς στους µαθητές Του;
Ζήτησε από τους εκπαιδευόµενους να γράψουν τις απαντήσεις
τους στο Φύλλο εργασίας Α.
Προειδοποίησε τους εκπαιδευόµενους όταν τους έχει µείνει µόνο
ένα λεπτό.
∆ώσε την ευκαιρία στις οµάδες να µοιραστούν τα συµπεράσµατά τους.
Οι απαντήσεις των εκπαιδευόµενων πρέπει να είναι παρόµοιες µε τις
ακόλουθες:
1. Οι φοροεισπράκτορες πήγαν να συλλέξουν το φόρο του ναού.
(Ματθαίος 17:24-27) Ο Ιησούς διδάσκει στον Πέτρο για τη θέση
Του σαν Γιο του Θεού και τη µέριµνα του Θεού.
2. Οι µαθητές πανικοβάλλονται στην τρικυµία. (Μάρκος 4:35-41) Ο
Ιησούς τους φανερώνει τη δύναµή Του και τους επιπλήττει για την
έλλειψη πίστης.
3. Οι µαθητές βλέπουν τον Ιησού να προσεύχεται και Του ζητούν να
τους µάθει να προσεύχονται. (Λουκάς 11:1-4) Ο Ιησούς δράττει τη
στιγµή και τους διδάσκει την Προσευχή του Κυρίου.
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4. Μια φτωχή χήρα τοποθετεί την προσφορά της στο Ναό (Λουκάς
21:1-4) Ο Ιησούς χρησιµοποιεί το παράδειγµά της για να διδάξει
τους µαθητές για την προσφορά.

∆ιατύπωση του σκοπού
Προσευχή µου είναι στο τέλος αυτού του µαθήµατος να δεσµευτείτε πως
θα χρησιµοποιείτε κάθε δραστηριότητα που περιλαµβάνεται στο χρόνο
που έχετε µε τους µαθητές σας έτσι που να τους βοηθήσετε να πλησιάσουν περισσότερο το στόχο που είναι να γνωρίσουν, να αγαπήσουν και
να µάθουν να υπακούν το Θεό.

Παρουσίαση
Ρωτήστε τους εκπαιδευόµενους ποιες δραστηριότητες περιλαµβάνονται στο χρόνο που έχουν µε τους δικούς τους µαθητές.
Καταγράψτε τις απαντήσεις τους στον πίνακα και αν χρειάζεται,
παρακινείστε τους να απαντήσουν.
Ενώ εσείς γράφετε τη λίστα στον πίνακα, ζητήστε από τους
εκπαιδευόµενους να αντιγράψουν τη λίστα στο Φύλλο εργασίας Α.
Οι απαντήσεις πιθανόν να είναι, χωρίς να είναι βέβαια δεσµευτικό, κάποιες
από τις ακόλουθες:
Άνοιγµα
Κλείσιµο
Υµνωδία
Εδάφιο για αποστήθιση
Προσευχή
Προσφορά
Βιβλικό µάθηµα
Χειροτεχνία
Παιχνίδι
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Κολατσιό
Παιχνίδι επανάληψης
Κουίζ
Βιβλική εκγύµναση (ένα παιχνίδι το οποίο βοηθά τους µαθητές να
βρίσκουν εύκολα περικοπές και εδάφια της Αγίας Γραφής)
Κουκλοθέατρο/ ∆ραµατοποίηση
Ειδικά θέµατα διδασκαλίας (παράδειγµα: ιεραποστολές, µαθαίνοντας τα βιβλία της Αγίας Γραφής)
Υπευθυνότητα (Απολογισµός κατά πόσο έβαλαν σε εφαρµογή το
µάθηµα της προηγούµενης εβδοµάδας)
Στο µάθηµα ∆ιδάσκοντας για ανταπόκριση συζητήσαµε τον τρόπο µε τον
οποίο το µάθηµά µας πρέπει να χτίζεται γύρω από µια Βιβλική αλήθεια.
Προκειµένου, όµως, να χρησιµοποιήσουµε το χρόνο µας αποτελεσµατικά, κάθε δραστηριότητά µας θα πρέπει επίσης να χτίζεται γύρω από µια
Βιβλική αλήθεια.
Γράψτε «Βιβλική αλήθεια» στο κέντρο της προτεινόµενης λίστας
δραστηριοτήτων που έχετε γράψει στον πίνακα.
Χρειάζεται να σκεφτούµε τον τρόπο µε τον οποίο θα χρησιµοποιήσουµε
την κάθε δραστηριότητα που επιλέγουµε ώστε να ενδυναµώσουµε τη
Βιβλική αλήθεια που διδάσκουµε.
Για κάθε δραστηριότητα που θα επιλέξουν οι εκπαιδευόµενοι, ρωτήστε
τον τρόπο µε τον οποίο αυτή θα ενδυναµώσει την παρουσίαση του
µαθήµατος που χρησιµοποιείται στο ∆ιδάσκοντας για ανταπόκριση.
∆ιευρύνετε όπου χρειάζεται τις απαντήσεις των εκπαιδευόµενων.
Ιστορία: Μάρκος 2:1-12
Βιβλική αλήθεια: Ο Θεός θέλει να φέρουµε τους φίλους µας στον
Ιησού.
Οι απαντήσεις µπορεί να υπάρχουν στα παρακάτω αλλά δεν περιορίζονται
µόνο σε αυτές:
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Βιβλικό µάθηµα
Μην ξεχάσετε να περιλάβετε τη δραστηριότητα εφαρµογής και
ανταπόκρισης του µαθήµατος. Βοήθησε τους µαθητές να κάνουν ένα
σχέδιο και να πουν σε κάποιον φίλο τους για τον Ιησού.
Υµνωδία
Επιλέξτε ύµνους µαρτυρίας. Προτείνετε κάποιους που είναι γνωστοί
στους εκπαιδευόµενους.
Εδάφιο για αποστήθιση
Επιλέξτε ένα εδάφιο που δίνει έµφαση την ανάγκη για µαρτυρία.
(Παραδείγµατα: Μάρκος 16:15· Λουκάς 8:39· Πράξεις 1:8α) Εξηγήστε
τη σηµασία του εδαφίου για αποστήθιση και χρησιµοποιήστε την
ευκαιρία αυτή να επαναλάβετε τη Βιβλική αλήθεια που παρουσιάζεται
στο µάθηµα.
Προσευχή
Χρησιµοποιήστε την ώρα προσευχής προκειµένου να προσευχηθείτε για
φίλους που δε γνωρίζουν τον Ιησού. Ζητήστε τη βοήθεια του Θεού για
να τους πείτε για τον Ιησού.
Χειροτεχνία
Η χειροτεχνία θα πρέπει να δίνει έµφαση στην ιστορία· για
παράδειγµα, οι µαθητές µπορούν να φτιάξουν µικρές κούκλες που
να παρουσιάζουν τον παράλυτο και να τις τοποθετήσουν πάνω σε
ένα µικρό κοµµάτι ύφασµα.
Ή
Η χειροτεχνία θα πρέπει να δίνει έµφαση στη Βιβλική αλήθεια·
για παράδειγµα, οι µαθητές µπορούν να φτιάξουν προσκλήσεις
που θα τις δώσουν στους φίλους τους προσκαλώντας τους στην
εκκλησία ή σε κάποια χριστιανική εκδήλωση.
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Σκοπός της χειροτεχνίας είναι να ενδυναµώσει το µάθηµα και καθώς
θα την πάρουν στο σπίτι τους να τους το υπενθυµίζει.
Επανάληψη/ Κουίζ
Ο χρόνος επανάληψης θυµίζει στους µαθητές προηγούµενα µαθήµατα
και ακόµα µπορεί να ενδυναµώσει το καινούργιο µάθηµα· για
παράδειγµα, το εποπτικό επανάληψης µπορεί να είναι η εικόνα µιας
οροφής µε κολληµένα πάνω κεραµίδια. Σε κάθε σωστή απάντηση
αφαιρούν ένα κεραµίδι µέχρι να ανοίξουν µια τρύπα στην οροφή.
Βιβλική εκγύµναση
Τα εδάφια που θα επιλεγούν για να βρουν οι µαθητές πρέπει να είναι
σχετικά µε τη µαρτυρία. Ζήτησε από τους µαθητές να διαβάσουν δυνατά
το εδάφιο που βρίσκουν. Ρώτησε µε ποιο τρόπο σχετίζονται τα εδάφια
αυτά µε τη µαρτυρία.
Κολατσιό
Ίσως θα µπορούσες να φτιάξεις ένα κολατσιό που θα τονίζει την
ιστορία· για παράδειγµα, µικρά «τζίντζερµπρεντ ανθρωπάκια» µπορούν
να χρησιµοποιηθούν στην επανάληψη της ιστορίας πριν φαγωθούν από
τους µαθητές.
Παιχνίδι
Θα µπορούσες να φτιάξεις έναν αγώνα δρόµου µε εµπόδια. Οµάδες των
τεσσάρων µαθητών πρέπει να βρουν το δρόµο τους ανάµεσα στα
εµπόδια κουβαλώντας µια µικρή κουβέρτα κι ένα µεγάλο µαξιλάρι.
Κερδίζει η οµάδα που έκανε το µικρότερο χρόνο να περάσει ανάµεσα
στα εµπόδια χωρίς να της πέσει το µαξιλάρι.
Κουκλοθέατρο/ ∆ραµατοποίηση
Θα µπορούσες να παρουσιάσεις ένα σύντοµο θεατρικό που να
αναφέρεται σε ένα µαθητή που προσπαθεί να πει σε έναν φίλο του για
τον Ιησού. Ανέφερε τα εµπόδια που αντιµετωπίζει.
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Άλλα
Ενθάρρυνε τους εκπαιδευόµενους να είναι δηµιουργικοί καθώς
σκέφτονται τον τρόπο µε τον οποίο µια δραστηριότητα µπορεί να δώσει
έµφαση σε µια Βιβλική αλήθεια. Ωστόσο, βοήθησε τους να
αναγνωρίσουν πως δεν µπορεί κάθε δραστηριότητα να ενδυναµώσει το
µάθηµα. Κάποιες δραστηριότητες, όπως η προσφορά ή διδασκαλία των
βιβλίων της Αγίας Γραφής, εκπληρώνουν άλλο σκοπό .

Εφαρµογή
Στρέψε την προσοχή των εκπαιδευόµενων στο Φύλλο εργασίας Β.
Χώρισε τους εκπαιδευόµενους σε οµάδες των δύο ή τριών ατόµων.
∆ώσε οδηγίες στις οµάδες πώς να εργαστούν.
Χρονικό όριο: 15 λεπτά
Επέλεξε µία από τις ακόλουθες Βιβλικές αλήθειες που
βρίσκονται στο Μάρκος 2:1-12
Μόνο ο Θεός συγχωρεί την αµαρτία
Όσο µεγάλο και αν είναι το πρόβληµα ο Ιησούς µπορεί
να βοηθήσει.
Ο Θεός ανταµείβει την πίστη.
Η αµαρτία είναι το µεγαλύτερό µας πρόβληµα.
Ο Θεός µπορεί να κάνει το αδύνατο.
Συζητείστε µε ποιο τρόπο κάθε µία από τις ακόλουθες
δραστηριότητες µπορεί να δώσει έµφαση στο µάθηµα: υµνωδία,
προσευχή, εδάφιο για αποστήθιση, χειροτεχνία, Βιβλική
εκγύµναση.
Ενθάρρυνε τους µαθητές να σχηµατίσουν γρήγορα οµάδες και
σηµείωσε το χρόνο που αρχίζουν.
Προειδοποίησε τις οµάδες όταν τους έχουν µείνει µόνο πέντε
λεπτά.
∆ώσε την ευκαιρία στις οµάδες να µοιραστούν τις προτάσεις τους.

Περπατώντας µε το Μεγάλο ∆άσκαλο, Copyright © 2004 BCM International Απαγορεύεται η Ανατύπωση
Βασικό Μάθηµα: Χρησιµοποιώντας το χρόνο µας αποτελεσµατικά

8

Οι προτάσεις των εκπαιδευόµενων θα ποικίλουν µα πρέπει να έχουν
ξεκάθαρη σχέση είτε µε το θέµα της ιστορίας είτε µε τη Βιβλική αλήθεια.
Οι προτάσεις πιθανόν να είναι παρόµοιες µε εκείνες που παρουσιάστηκαν
προηγουµένως.

Πρόκληση
Σκεφτείτε πόσο λίγο χρόνο έχουµε µε τους µαθητές µας! Ίσως να µας
καταβάλλει η σκέψη όλων όσων επηρεάζουν την νεαρή σε ηλικία ζωή
τους. Ο λίγος χρόνος που έχουµε µαζί τους είναι πολύτιµος και χρειάζεται
να τον χρησιµοποιήσουµε όλο προκειµένου να βοηθήσουµε τους µαθητές
µας να κινηθούν προς το στόχο που είναι να γνωρίσουν, να αγαπήσουν
και να µάθουν να υπακούν το Θεό.
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Α»

Χρησιµοποιώντας το χρόνο µας
αποτελεσµατικά
∆ιατύπωση του Σκοπού:
Προσευχή µου είναι στο τέλος αυτού του µαθήµατος να δεσµευτείτε πως θα
χρησιµοποιείται κάθε δραστηριότητα που περιλαµβάνεται στο χρόνο σας µε τους
µαθητές προκειµένου να τους βοηθήσετε να πλησιάσουν περισσότερο το στόχο που
είναι να γνωρίσουν, να αγαπήσουν και να µάθουν να υπακούν το Θεό.

Όλa όσα κάνουµε στη διάρκεια του χρόνου που
έχουµε µε τους µαθητές µας πρέπει να τους
βοηθήσουν να κινηθούν προς τον στόχο.

Βιβλική Περικοπή:______________________
1. Ποιο είναι το θέµα της περικοπής;

2. Τι δίδαξε ο Ιησούς τους µαθητές Του;

Ποιες δραστηριότητες θα µπορούσες να περιλάβεις στο χρόνο που έχεις µε
τους µαθητές σου;
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Β»— ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΟΛΟ ΜΑΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ

Βιβλική περικοπή: Μάρκος 2:1-12
Βιβλική αλήθεια: (Σηµείωσε τη Βιβλική αλήθεια που επέλεξες.)
____________________________________________________
Επέλεξε µία από τις ακόλουθες Βιβλικές αλήθειες.
Μόνο ο Θεός συγχωρεί την αµαρτία· Όσο µεγάλο και αν είναι το πρόβληµα ο Ιησούς µπορεί να
βοηθήσει· Ο Θεός ανταµείβει την πίστη· Η αµαρτία είναι το µεγαλύτερό µας πρόβληµα· Ο Θεός
µπορεί να κάνει το αδύνατο.
Σχεδίασε πώς θα µπορούσες να χρησιµοποιήσεις τις παρακάτω δραστηριότητες προκειµένου να
ενδυναµώσεις το µάθηµα.
Υµνωδία:

Προσευχή:

Εδάφιο για αποστήθιση:

Χειροτεχνία:

Βιβλική εκγύµναση:
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