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Καθιστώντας τους 
µαθητές υπεύθυνους  
 
Χρονική διάρκεια 1 ώρα 
 
Υλικά που χρειάζονται 

 Εποπτικό 1 – 168 κουκίδες 
 Εποπτικό 2 – Αυτά που έµαθαν οι µαθητές 
 Εποπτικό 3 – Με ποιο τρόπο ανταποκρίθηκαν οι µαθητές 
 Εποπτικό 4 – Ένα ρολόι 
 Ασπροπίνακα και µαρκαδόρους/ πίνακα και κιµωλίες 
 Καλαθάκι, κόλλα και λωρίδες από χρωµατιστό χαρτί µε 
γραµµένες πάνω τους Βιβλικές αλήθειες 

 Έτοιµα παραδείγµατα δηµιουργικής διδασκαλίας (δες 
σηµείωµα εκπαιδευτή) 

 Φύλλα εργασίας εκπαιδευόµενων 
 
Σηµείωµα για τον εκπαιδευτή 
Στη σειρά αυτή υπάρχουν πολλές πρακτικές ιδέες που µπορείτε να 
µοιραστείτε µε τους εκπαιδευόµενους. Είναι σηµαντικό να έχετε στη 
διάθεσή σας πολλά παραδείγµατα για να παρουσιάσετε. Αποφύγετε να 
διαβάσετε µια λίστα µε ιδέες στους εκπαιδευόµενους καθώς είναι πολύ 
πιο εύκολο να αναπαράγουν µια ιδέα που είδαν και πειραµατίστηκαν. 
 

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

Σκοπός 
 
Οι εκπαιδευόµενοι να αφιερώσουν µέρος του χρόνου τους κάθε βδοµάδα 
µε τους µαθητές τους προκειµένου να τους καταστήσουν υπεύθυνους για 
όσα πρόσφατα έµαθαν κι ανταποκρίθηκαν.  

∆ορυφορικό 4ης Οµάδας 
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Στο τέλος αυτού του µαθήµατος, οι εκπαιδευόµενοι θα πρέπει να είναι σε 
θέση να εξηγήσουν αυτά που κατανόησαν, µε τους ακόλουθους τρόπους: 

Αν τους δοθεί  µια γνωστή Βιβλική ιστορία κι ένας σκοπός 
µαθήµατος που βασίζεται στην ανταπόκριση, 
Οι εκπαιδευόµενοι πρέπει να... 

 σκεφτούν ένα τρόπο µε τον οποίο θα καταστήσουν τους 
µαθητές υπεύθυνους γι’ αυτά που έµαθαν· 

 σκεφτούν έναν τρόπο µε τον οποίο θα καταστήσουν τους 
µαθητές υπεύθυνους για τον τρόπο που ανταποκρίθηκαν. 

 

ΕΕιισσααγγωωγγήή  
 
Πριν ξεκινήσουµε το µάθηµα για το πώς θα καταστήσουµε τους µαθητές 
υπεύθυνους για αυτά που έµαθαν, θα αφιερώσουµε µερικά λεπτά 
προκειµένου να δούµε πόσο εµείς θυµόµαστε αυτά που µάθαµε µαζί. 
 

 Χώρισε τους εκπαιδευόµενους σε δυο οµάδες. 
 Ζωγράφισε δύο µεγάλους κύκλους στον πίνακα. 
 Εξήγησε σωστά τους κανόνες.  

 Η κάθε οµάδα έχει µία ευκαιρία για να απαντήσει σωστά. Αν η 
απάντηση που δώσει είναι λάθος ή δεν ξέρει την απάντηση, τότε 
η άλλη οµάδα κερδίζει το δικαίωµα να απαντήσει. 
 Όταν η οµάδα δώσει σωστή απάντηση, ένας εκπρόσωπός της 
χρησιµοποιώντας µαρκαδόρο/ κιµωλία θα ζωγραφίσει ένα 
χαρακτηριστικό στο «πρόσωπο» της οµάδας. Χαρακτηριστικά 
είναι µάτια, στόµα, µύτη, φρύδια, αυτιά, µαλλιά κ.ά. 
 Νικήτρια είναι η οµάδα που στο τέλος του κουίζ έχει 
ζωγραφίσει στο πρόσωπο τα περισσότερα χαρακτηριστικά. Σε 
περίπτωση ισοπαλίας, ένας ανεξάρτητος κριτής θα αποφασίσει 
βάση «καλλιτεχνικής αξίας» ποιος θα είναι ο νικητής. 

 
 
Σηµείωµα για τον εκπαιδευτή 
Το κουίζ µε το πρόσωπο µπορεί να αντικατασταθεί µε οποιοδήποτε άλλο 
εποπτικό κουίζ. Επίσης, οι ακόλουθες ερωτήσεις µπορούν να 
αντικατασταθούν µε ερωτήσεις από σειρές που έχετε πρόσφατα διδάξει. 
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Εξηγήστε σωστά και µε συνέπεια τους κανόνες, καθώς στη συνέχεια θα 
κάνετε συχνά αναφορά στη δραστηριότητα αυτή ως πρότυπο κουίζ. Να 
είσαι έτοιµος να δεχτείς εναλλακτικές σωστές απαντήσεις εκτός απ’ αυτές 
που δίνονται παρακάτω.  
 

Οι προτεινόµενες απαντήσεις είναι γραµµένες πλάγια. 

Ερωτήσεις κουίζ 
1. Ποιος είναι ο στόχος που θέσαµε για τους µαθητές µε τους οποίους 

εργαζόµαστε; 
Να γνωρίσουν, να αγαπήσουν και να µάθουν να υπακούν το Θεό. 
 

2. Ανάφερε δύο από τα τέσσερα πράγµατα τα οποία ο Ιησούς έκανε 
µε τους µαθητές Του προκειµένου να τους βοηθήσει να 
πλησιάσουν το στόχο αυτό. 

Ήταν το πρότυπο της αλήθειας του Θεού, έχτιζε σχέσεις, µετέδιδε 
αποτελεσµατικά την αλήθεια και προκαλούσε την ανταπόκριση. 
 

3. Τι σηµαίνει να είσαι «κινητό εποπτικό βοήθηµα» για τους µαθητές; 
Οι µαθητές µας παρακολουθούν και αντιγράφουν αυτά που κάνουµε. Η 
ζωή µας χρειάζεται να φανερώνει τις αλήθειες που διδάσκουµε. 
 

4. Στο µάθηµα, Χτίζοντας Σχέσεις, αναφέρονται τέσσερις τρόποι µε 
τους οποίους µπορούµε να γνωρίσουµε τους µαθητές µας. 
Μπορείτε να αναφέρετε δυο από αυτούς; 

Ακούστε τους, παρατηρήστε τους, δείξτε τους ενδιαφέρον, ξοδέψτε χρόνο 
µαζί τους. 
 

5. Αν θέλουµε να χτίσουµε σχέσεις µε τους µαθητές µας, χρειάζεται 
να τους γνωρίσουµε. Τι άλλο χρειάζεται να κάνουµε; 

Να τους δείξουµε πως τους εκτιµάµε. 
 

6. Ονοµάστε δύο τρόπους µε τους οποίους µπορούµε να δείξουµε σε 
έναν µαθητή µας πως τον εκτιµάµε. 

Με τον τρόπο µε τον οποίο τον υποδεχόµαστε, ξοδεύοντας χρόνο µαζί του, 
προσευχόµενοι για αυτόν ,ανταποκρινόµενοι σε προβλήµατα πειθαρχίας. 
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7. Ποιος ήταν ο σκοπός του Ιησού όταν δίδασκε τους µαθητές Του; 
Ανταπόκριση. 
 

8. Πώς ονοµάζεται αυτό το ένα πράγµα το οποίο θέλουµε τα παιδιά 
να µάθουν από τη Βιβλική περικοπή; 

Βιβλική αλήθεια. 
 

9. Ονοµάστε τα µέρη του µαθήµατος τα οποία οδηγούν τους µαθητές 
στο να ανταποκριθούν στη Βιβλική αλήθεια. 

Εισαγωγή, Βιβλικό περιεχόµενο, Περίληψη/Εφαρµογή, ∆ραστηριότητα 
ανταπόκρισης. 
 

10. Πώς µπορούµε να είµαστε σίγουροι πως ξοδεύουµε όλο µας το 
χρόνο µε τους µαθητές µας; 

Προσπάθησε όλες σου οι δραστηριότητες να έχουν στόχο τη Βιβλική 
αλήθεια. Χρησιµοποίησε τις δραστηριότητες σαν ευκαιρία εφαρµογής της 
αλήθειας. Χρησιµοποίησε τις δραστηριότητες για να χτίσεις σχέσεις. 

 

Είµαι σίγουρη πως ακούγατε προσεκτικά όταν µιλούσαµε γι’αυτά τα 
θέµατα µα πολλοί από εσάς πιθανόν να χρειάζεται να σκεφτούν πολύ ή να 
ξεφυλλίσουν τις σηµειώσεις τους προκειµένου να θυµηθούν αυτά που 
συζητήσαµε. Ο καιρός πέρασε και πολλά συνέβησαν. Είναι αναµενόµενο 
να έχουµε ξεχάσει πολλά από αυτά που έχουµε µάθει. 
Το ίδιο συµβαίνει και µε τους µαθητές. 
 
Θυµηθείτε πως η βδοµάδα έχει 168 ώρες. Πιθανόν να έχουν περάσει 167 
ώρες από τότε που είδατε για τελευταία φορά τους µαθητές σας. Οι 
µαθητές σας µπορεί να έφυγαν από την τάξη µε ξεκάθαρη γνώση της 
Βιβλικής αλήθειας και µε πραγµατική επιθυµία να την εφαρµόσουν στη 
ζωή τους, µα ο χρόνος πέρασε και πολλοί από αυτούς την ξέχασαν. 
 
∆εν µπορείτε να περιµένετε πως οι µαθητές σας θα ξεκινήσουν τη 
βδοµάδα αυτή από εκεί που σταµατήσατε την προηγούµενη. Αν θέλετε να 
βοηθήσετε τους µαθητές σας να γνωρίσουν, να αγαπήσουν και να µάθουν 
να υπακούν τον Θεό, θα πρέπει να τους καταστήσετε υπεύθυνους για τη 
µάθηση τους και ανταπόκρισή τους. 
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Όταν ξοδεύουµε χρόνο προκειµένου να κάνουµε τους µαθητές µας υπεύ-
θυνους για τη µάθησή τους, διάφορα πράγµατα µπορούν να συµβούν. 
 

 Μπορούµε να διορθώσουµε κάποια παρανόηση –ίσως να έφυγαν 
από την τάξη µπερδεµένα µε κάποιο µέρος του µαθήµατος. 

 Μπορούµε να θυµίσουµε στους µαθητές την αλήθεια –ίσως να 
ξέχασαν και όλο το µάθηµα. 

 Μπορούµε να εφαρµόσουµε ξανά την αλήθεια στη ζωή των 
µαθητών –ίσως να σχεδίαζαν να θέσουν την αλήθεια σε εφαρµογή 
κι έπειτα να το ξέχασαν. 
 

∆εν µπορούµε να υποθέτουµε πως οι µαθητές µας καταλαβαίνουν, 
θυµούνται και θέτουν σε εφαρµογή τη Βιβλική αλήθεια κάθε βδοµάδα. 

 
∆ιατύπωση του σκοπού 

 
Προσευχή µου είναι στο τέλος αυτού του µαθήµατος να αφιερώσετε 
µέρος του χρόνου σας µε τους µαθητές σας κάθε βδοµάδα, προκειµένου 
να τους καταστήσετε υπεύθυνους γι’ αυτά που έχουν µάθει και 
ανταποκριθεί. 
 

ΠΠααρροουυσσίίαασσηη  
 
Όταν µιλήσαµε για τη διδασκαλία του Βιβλικού µαθήµατος, είπαµε πως 
οι µαθητές µας χρειάζεται να γνωρίσουν τη Βιβλική αλήθεια και να 
ανταποκριθούν σ’ αυτήν. Συνεπώς, πρέπει να τους καταστήσουµε 
υπεύθυνους για τη γνώση και ανταπόκρισή τους στη Βιβλική αλήθεια. 
 

 Παρουσιάστε όσες περισσότερες υποδείξεις µπορείτε στους 
εκπαιδευόµενους. Αποφύγετε να διαβάσετε απλά τη λίστα µε τις 
ιδέες. 

 Μετά το µάθηµα, αφήστε τα δείγµατα σε κάποιο χώρο όπου οι 
εκπαιδευόµενοι θα µπορούν να τα µελετήσουν πιο προσεκτικά και 
να σας κάνουν ερωτήσεις. 
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1. Με ποιο τρόπο καθιστούµε τους µαθητές 
υπεύθυνους για αυτά που έµαθαν; 

 
 

 Κάνε ερωτήσεις 
 
Κάνε ερωτήσεις για το µάθηµα της προηγούµενης βδοµάδας όταν κάνεις 
εισαγωγή στο µάθηµα αυτής της βδοµάδας ή όταν ψάλετε ένα σχετικό 
ύµνο ή στη διάρκεια µιας συζήτησης. Η τελευταία φορά που άκουσαν οι 
µαθητές σου το µάθηµα της προηγούµενης βδοµάδας δεν θα πρέπει κατ’ 
ουδένα τρόπο να είναι η προηγούµενη βδοµάδα. 
 

 Χρησιµοποίησε δηµιουργικά κουίζ 
 

Τα κουίζ είναι ένας από τους πλέον εύκολους και ευχάριστους τρόπους, 
µε τον οποίο µπορούµε να καταστήσουµε τους µαθητές υπεύθυνους για 
αυτά που έµαθαν. Το µάθηµα αυτό ξεκίνησε µε ένα απλό κουίζ. Κάθε 
φορά που η οµάδα σας απαντούσε σωστά, προσθέτατε κάτι στην εικόνα. 
Η οµάδα η οποία είχε τα περισσότερα χαρακτηριστικά στην εικόνα 
κέρδισε το διαγωνισµό. 
Υπάρχουν πολλών ειδών κουίζ. 

Κουίζ Πρόσθεσης/Αφαίρεσης 
Οι οµάδες προσθέτουν ή αφαιρούν κοµµάτια κάθε φορά που 
δίνουν σωστή απάντηση. 
Παράδειγµα: 

 σκύλος και κόκαλα, κλόουν και µπαλόνια, δέντρο και πουλιά 
 

Κουίζ Αγωνιστικά 
Οι οµάδες µετακινούν το πιόνι τους κάθε φορά που δίνουν σωστή 
απάντηση. 
Παράδειγµα: 

 αγωνιστικά αυτοκίνητα πάνω σε πίστα, πάπιες µέσα σε ένα 
ποτάµι, δροµείς στον στίβο. 
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Κουίζ Βαθµών 
Οι οµάδες διαλέγουν κοµµάτια χαρτί µε άγνωστα σε αυτές 
βαθµολογία κάθε φορά που δίνουν σωστή απάντηση. 
Παράδειγµα: 

 εικόνες που στο πίσω µέρος τους κρύβουν αριθµούς, µπαλόνια 
που έχουν µέσα κοµµάτια χαρτί, καρτέλες µέσα σε πουγκί 

 
Κουίζ µε διάφορους Βαθµούς ∆υσκολίας 
Οι οµάδες διαλέγουν να απαντήσουν σε δύσκολη ερώτηση που 
αντιστοιχεί σε 3 βαθµούς, σε µέτρια ερώτηση που αντιστοιχεί σε 2 
βαθµούς ή σε εύκολη ερώτηση που αντιστοιχεί σε 1 βαθµό. 
Παράδειγµα 

 Λωρίδες χαρτί από τρία διαφορετικά χρώµατα, τρία µπαλόνια 
διαφορετικού χρώµατος µέσα στα οποία έχεις βάλει λωρίδες 
µε ερωτήσεις, τρεις διαφορετικές σακούλες µε λωρίδες 
ερωτήσεων.  

 
Παιχνίδια κουίζ 
Χρησιµοποίησε ένα γνωστό παιχνίδι που να καλύπτει τις ανάγκες 
σου. Οι οµάδες παίζουν κάθε φορά που δίνουν σωστή απάντηση. 
Παράδειγµα: 

 Τρίλιζα,  φιδάκια και σκάλες  
 
∆εν χρειάζεται να είστε «καλλιτέχνες»  προκειµένου να χρησιµοποιήσετε 
διασκεδαστικά κουίζ στο πρόγραµµά σας. Στα φύλλα εργασίας θα βρείτε 
µια λίστα από κουίζ στα οποία µπορείτε να χρησιµοποιήσετε αντικείµενα 
που πιθανόν να υπάρχουν ήδη στο σπίτι σας. 
 

 Ενσωµάτωσε ένα σύστηµα επανάληψης 
Υπάρχει διδακτικό υλικό µε δικό του σύστηµα επανάληψης. Για 
παράδειγµα: Βήµατα Πίστης, Τόµος 1 Καινή ∆ιαθήκη, «Ποιος είναι ο 
Ιησούς;» Κάθε µάθηµα και εδάφιο αποστήθισης παρέχει και µια 
απάντηση στην ερώτηση, «Ποιος είναι ο Ιησούς;» 
Κάθε βδοµάδα η δασκάλα επαναλαµβάνει προηγούµενες απαντήσεις και 
εδάφια για αποστήθιση όταν παρουσιάζει το καινούργιο µάθηµα και 
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εδάφιο για αποστήθιση. Οι απαντήσεις τοποθετούνται στο διάγραµµα 
επανάληψης το οποίο χρησιµοποιείται σε όλη τη διάρκεια του βιβλίου. 
Όλα τα παιδιά παίρνουν κάθε βδοµάδα σπίτι τους µια κάρτα µε το 
σχετικό εδάφιο. 
Αν το υλικό που χρησιµοποιείτε δεν περιλαµβάνει σύστηµα επανάληψης, 
θα ήταν καλό να φτιάξετε ένα απλό εποπτικό σύστηµα το οποίο θα 
χρησιµοποιείτε τακτικά προκειµένου να κάνετε επανάληψη στα 
προηγούµενα µαθήµατα. 
 

 Χρησιµοποίησε δραστηριότητες και παιχνίδια 
Υπάρχουν πολλές δραστηριότητες τις οποίες µπορείτε να 
χρησιµοποιήσετε προκειµένου να καταστήσετε τα παιδιά υπεύθυνα για 
αυτά που έχουν µάθει. Οι ακόλουθες ιδέες σκοπό έχουν να σας 
βοηθήσουν να σκεφτείτε. 

Παζλ µε εικόνες –βρείτε εικόνες που απεικονίζουν ιστορίες που 
έχετε διδάξει. Κόψτε την κάθε εικόνα σε λωρίδες και ανακατέψτε 
τις µέσα σε ένα κουτί. Οι µαθητές πρέπει να φτιάξουν την κάθε 
εικόνα παζλ και να βρουν πια ιστορία παριστάνει. 
 
Ταίριασµα καρτών –φτιάξτε δύο οµάδες από κάρτες οι οποίες 
αντιστοιχούν η µία στην άλλη (Βιβλικοί χαρακτήρες και 
περιγραφές, Βιβλικές ιστορίες και Βιβλικές αλήθειες, εδάφια για 
αποστήθιση και παραποµπές). Οι µαθητές πρέπει να ταιριάξουν τις 
κάρτες. 
 
Κάρτες διαδοχής –φτιάξτε µια οµάδα από κάρτες που θα γράψετε 
πάνω σε κάθε µία ένα βιβλίο της Βίβλου. Οι µαθητές πρέπει να τα 
βάλουν µε τη σωστή σειρά. Μπορείτε ακόµα, να γράψετε µια 
σειρά γεγονότων της Βίβλου και να ζητήσετε από τους µαθητές να 
τα βάλουν µε χρονική σειρά. 
 
Προσδιορισµός αντικειµένων –δείξτε στους µαθητές αντικείµενα 
τα οποία σχετίζονται µε Βιβλικές ιστορίες που έχετε διδάξει. Οι 
µαθητές πρέπει να προσδιορίσουν τη Βιβλική ιστορία που 
αντιπροσωπεύει το κάθε αντικείµενο. 
Παραδείγµατα: 

 µαλλί –Ο Ιησούς ως ο Καλός Βοσκός 



  Περπατώντας µε το Μεγάλο ∆άσκαλο,  Copyright © 2004 BCM International  Απαγορεύεται η Ανατύπωση       Καθιστώντας τους µαθητές µας υπεύθυνους        

 
9

 ψωµί –Ο Ιησούς τάισε 5.000 ανθρώπους 
 λούτρινο γαϊδουράκι –θριαµβική είσοδος 
 νόµισµα –η προδοσία του Ιούδα 

 
Σύντοµα κουίζ –χρησιµοποιήσετε χρονόµετρο προκειµένου να δείτε 
πόσες ερωτήσεις µπορεί να απαντήσει η οµάδα σωστά µέσα σε συγκε-
κριµένο χρόνο. 
 

  ∆είξτε προηγούµενο υλικό 
Αν έχετε τη δυνατότητα, τοποθετείστε γύρω στο δωµάτιο προηγού-
µενο εποπτικό υλικό και εργασίες µαθητών. 
 

2. Με ποιο τρόπο καθιστούµε τους µαθητές υπεύθυνους 
για τον τρόπο που έχουν ανταποκριθεί; 
 

 Πες τους ότι θα τους κάνεις ερωτήσεις 
 

Όπως κι εµείς, έτσι και οι µαθητές µας πιο εύκολα θα κάνουν κάτι αν 
γνωρίζουν πως πρόκειται να ερωτηθούν γι’ αυτό. Οι περισσότεροι 
µαθητές δεν έχουν συνηθίσει να θεωρούνται υπεύθυνοι για αντα-
πόκριση. Ίσως χρειαστεί να επιµείνουµε για βδοµάδες όπου θα 
φαίνεται πως κανένας τους δεν ανταποκρίνεται στη Βιβλική αλήθεια. 
Ωστόσο, αν συνεχίσουµε µε επιµονή να τους καθιστούµε υπεύθυνους, 
θα έρθει η στιγµή όπου θα ανταποκρίνονται  µε µεγαλύτερη συνέπεια. 
 

 Κάνε ερωτήσεις 
 
Μπορούµε να προκαλέσουµε µία αυθόρµητη ανταπόκριση των 
µαθητών στη διάρκεια συζητήσεων σε τυχαίες συναντήσεις , καθώς 
και στις τακτικές συναντήσεις µαζί τους (Κυριακό, Παιδική Λατρεία). 
 

 Ενθάρρυνε εµπειρίες 
 
Ώρα µοιράσµατος εµπειρίας –ενθάρρυνε τους µαθητές οι οποίοι 
έκαναν πράξη τη Βιβλική αλήθεια της προηγούµενης βδοµάδας να 
µοιραστούν τις εµπειρίες τους µε την οµάδα. 
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Αρχεία δηλώσεων –ζήτησε από τους µαθητές, όταν φτάνουν στην τά-
ξη, να σηµειώνουν τι θυµούνται και πώς ανταποκρίθηκαν στο µάθηµα 
της προηγούµενης βδοµάδας. (Κρατάς ένα αρχείο µε τις δηλώσεις τους 
προκειµένου  να παρακολουθήσεις την πρόοδο τους.) 
 

Πίνακας ζωγραφικής –προµήθευσε τα παιδιά µε κεροµπογιές και 
µεγάλα κοµµάτια χαρτί ή κιµωλίες και µαυροπίνακα. ∆ώσε στους 
µαθητές την ευκαιρία να ζωγραφίσουν αυτά που έµαθαν και τον τρόπο 
µε τον οποίο ανταποκρίθηκαν στο µάθηµα της προηγούµενης 
βδοµάδας. 
 
 Κράτησε επαφή στη διάρκεια της βδοµάδας 

 
Ζήτησε την άδεια των γονιών, προκειµένου να έχεις επαφή µε ένα 
διαφορετικό µαθητή κάθε βδοµάδα µε σκοπό να µάθεις την πρόοδο 
που έκανε µε αυτά που έµαθε. 
 

 Γονική υποστήριξη 
Ενηµέρωνε τους πιστούς γονείς για το µάθηµα της κάθε βδοµάδας έτσι 
που να ενθαρρύνουν κι αυτοί τα παιδιά να ανταποκριθούν. 
 
Στείλε µια κάρτα  σπίτι την οποία θα συµπληρώνουν οι γονείς όταν µια  
Βιβλική αλήθεια γίνεται πράξη. 
 
 Επέστρεψε τις κάρτες υπόσχεσης 
 
Στο τέλος κάθε µαθήµατος, παροτρύνετε τα παιδιά να δεσµευτούν στον 
τρόπο ανταπόκρισης γράφοντάς τον. Ίσως θελήσετε να κρατήσετε τις 
κάρτες ανταπόκρισης των µαθητών κλειστές και να τις επιστρέψετε 
µετά από καιρό θυµίζοντάς τους έτσι την υπόσχεσή τους. 

 
Οι δάσκαλοι συχνά ρωτούν, «Για όλα αυτά δεν χρειάζεται πολύς χρόνος;» 
Συχνά νιώθουµε πως υπάρχουν τόσα πολλά που πρέπει να γίνουν στη 
διάρκεια του προγράµµατος που είναι δύσκολο να προσθέσουµε κι άλλα. 
Ίσως χρειάζεται να αναθεωρήσουµε το χρόνο µας δηµιουργικά. 
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Υπάρχουν δύο τρόποι που µπορούν να µας βοηθήσουν να το κάνουµε 
αυτό. 
 

1. Χρησιµοποίησε το χρόνο που υπάρχει πριν ή και µετά το πρόγραµ-
µα. Υπάρχουν µαθητές που έρχονται νωρίτερα και συζητούν µετα-
ξύ τους ή τρέχουν πάνω κάτω και δηµιουργούν προβλήµατα. Μπο-
ρείτε στην αίθουσα να δηµιουργήσετε για τους µαθητές που έρχο-
νται νωρίτερα, γωνιές δραστηριοτήτων που έχουν σχέση µε την 
υπευθυνότητα, προκειµένου να απασχοληθούν πριν το µάθηµα. 
 

2. Συνηθίστε να βγαίνετε από το κανονικό σας πρόγραµµα πραγµατο-
ποιώντας βδοµάδα επανάληψης. Μια φορά µπορείτε να αντικατα-
στήσετε το µάθηµα µε το να οργανώσετε ένα επαναληπτικό κουίζ 
που θα καλύπτει την ύλη των προηγούµενων έξι βδοµάδων. 
Κάποια άλλη φορά µπορείτε να χωρίσετε τους µαθητές σε οµάδες 
και να τοποθετήσετε δραστηριότητες που έχουν σχέση µε την 
υπευθυνότητα σε διάφορα σηµεία της τάξης. Οι οµάδες συγκε-
ντρώνουν βαθµούς για τη δουλειά που κάνουν σε κάθε δραστη-
ριότητα. Αυτές τις δραστηριότητες µπορείτε να τις κάνετε αφού 
προηγουµένως προγραµµατίσετε τα µαθήµατα όλης της χρονιάς 
και δείτε  ότι έχετε διαθέσιµες Κυριακές.  

 
Αν είναι σηµαντικό να καταστήσουµε τους µαθητές υπεύθυνους, είναι 
εξίσου σηµαντικό να αφιερώσουµε χρόνο για να το κάνουµε. 
 

ΠΠρραακκττιικκήή  
 

 Κατεύθυνε την προσοχή των εκπαιδευόµενων στα Φύλλα 
Εργασίας Α, Β, Γ και ∆. 

 Ζήτησε από τους εκπαιδευόµενους να εργαστούν σε ζευγάρια. 
 ∆ώσε οδηγίες για οµαδική εργασία. 
 
Χρονική διάρκεια: 8 λεπτά 

 Βιβλικό Μάθηµα: Μάρκος 2:1-12 
 Βιβλική αλήθεια και ανταπόκριση: οι µαθητές θα µάθουν 
πως χρειάζεται να φέρουν τους φίλους τους στον Ιησού και 
να ανταποκριθούν προσκαλώντας κάποιον φίλο τους στο 
µάθηµα της επόµενης βδοµάδας. 
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Χρησιµοποιείστε τα Φύλλα Εργασίας, και συζητήστε: 

1. Τι µπορείτε να κάνετε αυτή τη βδοµάδα προκειµένου 
να καταστήσετε τους µαθητές υπεύθυνους για αυτά 
που έµαθαν; 

2. Τι µπορείτε να κάνετε αυτή τη βδοµάδα προκειµένου 
να καταστήσετε τους µαθητές υπεύθυνους για τον 
τρόπο που ανταποκρίθηκαν; 

 Ενθάρρυνε τις οµάδες να σχηµατιστούν γρήγορα και σηµείωσε το 
χρόνο εκκίνησης. 

 Προειδοποίησε τους εκπαιδευόµενους όταν τους έχει µείνει ένα 
µόνο λεπτό. 

 Ζήτησε από τις οµάδες να αναφέρουν επιγραµµατικά τη συζήτησή 
τους. 
 
Οι απαντήσεις πιθανόν να είναι, χωρίς να είναι βέβαια δεσµευτικό, 
ιδέες που ακουστήκαν στη διάρκεια του µαθήµατος. 
 

ΠΠρρόόκκλληησσηη  
 

Συχνά, στη διάρκεια των εβδοµαδιαίων µαθηµάτων, φορτώνουµε τους 
µαθητές µας µε ένα καλάθι γεµάτο Βιβλικές αλήθειες που είναι άσχετες 
µεταξύ τους. 
 
∆είξτε ένα καλάθι και ρίξτε µέσα λωρίδες χρωµατιστού χαρτιού µε 
γραµµένες ποικίλες Βιβλικές αλήθειες. 
 
Ανακαλύπτουµε πως οι µαθητές µας έχουν πολλές λωρίδες µα, δεν έχουν 
ιδέα πως ταιριάζουν µεταξύ τους. Επειδή οι λωρίδες δεν έχουν σύνδεση η 
µία µε την άλλη, χάνονται και οι µαθητές τις ξεχνούν. Για το λόγο αυτό, 
οι µαθητές µπορεί να µεγαλώσουν µε µια ατελή εικόνα του ποιος είναι ο 
Θεός και το τι σηµαίνει να Τον γνωρίσουν, να Τον αγαπήσουν και να 
µάθουν να Τον υπακούν. Ωστόσο, όταν αφιερώσουµε χρόνο προκειµένου 
να καταστήσουµε τους µαθητές µας υπεύθυνους για αυτά που έµαθαν, 
συµβαίνει το ακριβώς αντίθετο. 
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Βγάλε από το καλάθι τις χρωµατιστές λωρίδες χαρτί. Καθώς µιλάς, 
κόλλησε τις λωρίδες, φτιάχνοντας κρίκους, έτσι που να δηµιουργηθεί µια 
χάρτινη αλυσίδα και τοποθέτησε την µέσα στο καλάθι. 
 
Καθιστώντας τους µαθητές υπεύθυνους για αυτά που έµαθαν δεν τους 
βοηθά µόνο να θυµούνται τις αλήθειες µα και να τις συνδέσουν µεταξύ 
τους. Βοηθάµε µε τον τρόπο αυτό τους µαθητές να χτίσουν γέφυρες από 
το ποιος είναι ο Θεός στο τι σηµαίνει να γνωρίσουν, να αγαπήσουν και να 
µάθουν να Τον υπακούν. Οι Βιβλικές αλήθειες δεν είναι πια αταίριαστα 
κοµµάτια που ξεχνιούνται εύκολα, µα κοµµάτια µιας µεγάλης αλυσίδας. 
 
Μην ξεχνάτε πως η βδοµάδα έχει 168 ώρες! ∆εν µπορείτε να περιµένετε 
πως οι µαθητές θα ξεκινήσουν αυτή τη βδοµάδα εκεί όπου σταµατήσατε 
την προηγούµενη! Αν θέλετε να βοηθήσετε τους µαθητές σας να 
γνωρίσουν, να αγαπήσουν και να µάθουν να υπακούν τον Θεό, πρέπει να 
τους καταστήσετε υπεύθυνους για τη µάθηση και ανταπόκρισή τους. 
 



  Περπατώντας µε το Μεγάλο ∆άσκαλο,  Copyright © 2004 BCM International  Απαγορεύεται η Ανατύπωση       Καθιστώντας τους µαθητές µας υπεύθυνους        

 
14

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α  

ΚΚααθθιισσττώώννττααςς  ΤΤοουυ  ΜΜααθθηηττέέςς  
ΥΥππεεύύθθυυννοουυςς  
 

Σκοπός: 
Προσευχή µου είναι στο τέλος αυτού του µαθήµατος να αφιερώσετε 
µέρος του χρόνου σας µε τους µαθητές σας προκειµένου να τους 
καταστήσετε υπεύθυνους αυτών που έχουν µάθει και ανταποκριθεί. 

 Καθιστώντας τους µαθητές υπεύθυνους για αυτά που 
ΈΜΑΘΑΝ 

 

√ Κάνε ερωτήσεις 
 

√ Χρησιµοποίησε δηµιουργικά κουίζ (Πρόσθεσης/Αφαίρεσης 
κουίζ, Αγωνιστικά κουίζ, Κουίζ Βαθµών, Κουίζ µε διάφορους 
Βαθµούς ∆υσκολίας, Παιχνίδια κουίζ) 
 

√ Ενσωµάτωσε ένα σύστηµα επανάληψης 
 

√ Χρησιµοποίησε δραστηριότητες και παιχνίδια (Παζλ µε 
εικόνες, ταίριασµα καρτών, Κάρτες διαδοχής,  Προσδιορισµός 
αντικειµένων,  Σύντοµα κουίζ,) 
 

√  ∆είξτε προηγούµενο υλικό 
 
 

Μερικές εύκολες ιδέες κουίζ για να ξεκινήσετε 
Πολλά από τα αντικείµενα που έχουµε σπίτι µπορούν να χρησιµο-
ποιηθούν για να δηµιουργήσουµε ένα δηµιουργικό κουίζ. Η λίστα 
που ακολουθεί έχει σαν σκοπό να σας κάνει να σκεφτείτε! 

 

• Χτίσιµο πλαστικών ποτηριών (περίπου 20 όµοια πλαστικά 
ποτήρια) 
Σκοπός: να φτιάξουν τον ψηλότερο πύργο. Οι οµάδες παίρνουν 
ένα ποτήρι για κάθε σωστή απάντηση. Η κάθε οµάδα επιλέγει 
τον τρόπο µε τον οποίο θα τοποθετήσει τα ποτήρια, αν όµως ο 
πύργος πέσει, ξεκινούν από την αρχή! 
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• Πέρνα Το πακέτο (ένα αντικείµενο περνά από κάθε µαθητή/χρονό-

µετρο ή µουσική) 
Σκοπός: να παραµείνουν στο παιχνίδι. Ο τελευταίος που θα µείνει είναι 
ο νικητής. Τα παιδιά δίνουν το αντικείµενο από χέρι σε χέρι µέχρι να 
σταµατήσει το χρονόµετρο ή η µουσική. Το παιδί που κρατά το 
αντικείµενο όταν το χρονόµετρο ή η µουσική σταµατήσει πρέπει να 
απαντήσει σωστά στην ερώτηση που θα του γίνει προκειµένου να 
παραµείνει στο παιχνίδι. 
 

• ∆ιάφορα ρούχα (γάντια, καπέλο, κασκόλ και άλλα αντικείµενα για κάθε 
οµάδα) 
Σκοπός: να ντύσουν τον εκπρόσωπο της οµάδας.  
Η οµάδα παίρνει ένα ρούχο για κάθε σωστή απάντηση. 
 

• Κατσαρόλα µε σπαγγέτι (µεγάλη κατσαρόλα µε καπάκι/ µαγειρεµένο 
σπαγγέτι ή κορδόνια µε διαφορετικό µάκρος) 
Σκοπός: να δηµιουργήσουν το µακρύτερο ενωµένο σπαγγέτι/ ή κορδόνι.  
Τα σπαγγέτι πρέπει να κρέµονται έξω από την κατσαρόλα µε τρόπο 
όµως που τα παιδιά να µην µπορούν να δουν πόσο µακριά είναι τα 
κοµµάτια. Οι µαθητές επιλέγουν ένα κοµµάτι για κάθε σωστή απάντηση 
και τα βάζουν σε σειρά στο πάτωµα. 
 

• Πινγκ Πονγκ (τουλάχιστον τέσσερις σηµαδεµένες µπάλες πινγκ πονγκ 
µέσα σ’ ένα πουγκί) 
Σκοπός: να συγκεντρώσουν τους περισσότερους βαθµούς.  
Η κάθε µπάλα είναι σηµαδεµένη µε διαφορετικό χρώµα. Οι οµάδες 
παίρνουν µία µπάλα από το πουγκί κάθε φορά που απαντούν σωστά.  
Οι πόντοι µπορεί να είναι κατανεµηµένοι ως εξής: κόκκινο –1, µπλε –2, 
µαύρο –3, πράσινο -4. 
 

• Στρώσιµο τραπεζιού (δύο ανθεκτικά σερβίτσια) 
Σκοπός: να γίνουν η πρώτη οµάδα που θα στρώσει το τραπέζι.. 
Η οµάδα παίρνει ένα πιάτο, πιρούνι, µαχαίρι, ποτήρι ή άλλο κοµµάτι του 
σερβίτσιου για κάθε σωστή απάντηση. 
 

• Χριστουγεννιάτικο δέντρο (µικρό δέντρο και διαφορετικού χρώµατος 
στολίδια) 
Σκοπός: να κρεµάσουν τα περισσότερα στολίδια µε το χρώµα της 
οµάδας τους στο δέντρο. Η οµάδα παίρνει ένα στολίδι για κάθε 
σωστή απάντηση. 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  «Β» - ΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Γ» - ΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ 
 

• Σκηνή από τη Βίβλο (δύο σκηνικά φανελογραφίας και ίσου αριθµού 
φιγούρες φανελογραφίας για την κάθε οµάδα) 
Σκοπός: να είναι οι πρώτοι που θα ολοκληρώσουν τη Βιβλική σκηνή 
που προτείνεις. Οι οµάδες προσθέτουν µια φιγούρα για κάθε σωστή 
απάντηση που δίνουν. Έξτρα πόντοι δίνονται όταν η οµάδα αναγνωρίσει 
από ποια ιστορία της Βίβλου είναι παρµένη η σκηνή. 
 

• Πρόσωπο κλόουν (δύο µπαλόνια ή χάρτινα πιάτα και µαρκαδόρους) 
Σκοπός: να ζωγραφίσουν το πρόσωπο ενός κλόουν µε όση 
δηµιουργικότητα µπορούν. Οι οµάδες ζωγραφίζουν ένα χαρακτηριστικό 
για κάθε σωστή απάντηση. Οι γραβάτες µπορούν να βαθµολογηθούν 
βάσει της δηµιουργικότητας. 
 

 Καθιστώντας τους µαθητές υπεύθυνους για τον τρόπο µε τον 
οποίο ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΗΚΑΝ 

 

√ Πες τους ότι θα τους κάνεις ερωτήσεις 
 
 

√ Κράτησε επαφή στη διάρκεια της βδοµάδας 
 
 

√ Ενθάρρυνε µαρτυρίες 
 
 

√ Κάνε ερωτήσεις 
 
 

√ Ζήτησε Γονική υποστήριξη 
 

 

√ Επέστρεψε τις κάρτες υπόσχεσης 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «∆» - ΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ 
 
 
Το µάθηµα της προηγούµενης βδοµάδας 
Μάρκος 2:1-12 (Ο παράλυτος άνδρας και οι τέσσερις φίλοι του) 
Η Βιβλική αλήθεια της προηγούµενης βδοµάδας και η ανταπόκριση 
Οι µαθητές θα µάθουν πως πρέπει να φέρουν τους φίλους τους στον Ιησού και 
να ανταποκριθούν καλώντας έναν φίλο τους στο µάθηµα της επόµενης 
βδοµάδας. 

1. Τι µπορείτε να κάνετε αυτή τη βδοµάδα προκειµένου να καταστήσετε 
τους µαθητές υπεύθυνους για αυτά που έµαθαν; 

 
 
 
 
 
 

2. Τι µπορείτε να κάνετε αυτή τη βδοµάδα προκειµένου να καταστήσετε 
τους µαθητές υπεύθυνους για τον τρόπο που ανταποκρίθηκαν; 


