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 Βοηθώντας τους 
µαθητές µας να αυξηθούν  
 
 
Χρονική διάρκεια 1 ώρα 
 
Υλικά που χρειάζονται 

 Εποπτικό 1 – Καβάλα σ’ ένα ποδήλατο 
 Εποπτικό 2 – Ιησούς ο Μεγάλος ∆άσκαλος 
 Εποπτικό 3 – ∆ιαδικασία αύξησης  
 Εποπτικό 4 – Προσευχή 
 Εποπτικό 5 – Ο Λόγος του Θεού 
 Εποπτικό 6 – Συναναστροφή 
 Ασπροπίνακας και µαρκαδόροι/ πίνακας και κιµωλίες 
 Έτοιµα παραδείγµατα τεχνικών µεθόδων διδασκαλίας 

(δες σηµείωµα εκπαιδευτή) 
 Φύλλα εργασίας εκπαιδευόµενων 

 
 

Σηµείωµα για τον εκπαιδευτή 
Στο µάθηµα αυτό υπάρχουν πολλές πρακτικές ιδέες που µπορείτε να 
µοιραστείτε µε τους εκπαιδευόµενους. Είναι σηµαντικό να έχετε στη 
διάθεσή σας πολλά παραδείγµατα για να τα 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 αναπτύξουν ένα σχέδιο µε το οποίο θα βοηθήσουν 
τους µαθητές τους να αυξηθούν στην προσευχή, τη µελέτη της Βίβλου 
και την εκκλησιαστική συναναστροφή. 

∆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 λίστα πρακτικών ιδεών, 
 
Οι εκπαιδευόµενοι πρέπει να... 
Αναπτύξουν ένα ξεκάθαρο σχέδιο, για τους επόµενους έξη µήνες, 
µε το οποίο θα βοηθήσουν τους µαθητές τους να µάθουν να 
προσεύχονται, να διαβάζουν τη Βίβλο ή να βρουν µια 
εκκλησιαστική συναναστροφή. 

 
 

ΕΕιισσααγγωωγγήή  
 
Πόσοι από σας ξέρετε να κάνετε ποδήλατο; Πώς µάθατε; 
 
Οι απαντήσεις πιθανόν να είναι, χωρίς να είναι βέβαια δεσµευτικό, κάποιες 
από τις ακόλουθες: 
Παρακολουθώντας άλλους, δοκιµάζοντας, χρησιµοποιώντας βοηθητικές 
ρόδες, έχοντας κάποιον να κρατά το ποδήλατο, κάνοντας συχνά πρακτική, 
πέφτονας συχνά. 
 
Σας ήταν αρκετό να βλέπετε κάποιον άλλο να κάνει ποδήλατο; Θα ήταν 
άραγε αρκετό να διαβάζατε ένα βιβλίο που θα περιέγραφε τη σωστή 
τεχνική για να µάθεις ποδήλατο; Γιατί; 
 
Οι εκπαιδευόµενοι το πιθανότερο είναι πως θα απαντήσουν «όχι» και θα 
εξηγήσουν πως χρειάστηκε να δοκιµάσουν οι ίδιοι πριν πραγµατικά µάθουν 
να κάνουν ποδήλατο. 
 
Αν θέλουµε να µάθουµε σ’ ένα παιδί να κάνει ποδήλατο, δεν αρκεί να του 
δείξουµε πώς να κάνει ποδήλατο ή να του πούµε πώς να κάνει ποδήλατο. 
Είναι το ίδιο άραγε κι όταν σκεφτόµαστε τον τρόπο µε τον οποίο θα 
βοηθήσουµε τους µαθητές µας να αυξηθούν πνευµατικά; Είναι άραγε 
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αρκετό να γίνουµε πρότυπα της χριστιανικής ζωής; Είναι άραγε αρκετό 
να διδάξουµε στους µαθητές για τη χριστιανική ζωή; 
 
Οι απαντήσεις των εκπαιδευόµενων ενδέχεται να ποικίλουν. ∆έξου τις 
απαντήσεις χωρίς σχόλια. 
 
Ας κοιτάξουµε στον Ιησού, το Μεγάλο ∆άσκαλο για την απάντηση. Οι 
µαθητές του Ιησού είχαν µια µοναδική ευκαιρία. 
 

 Είδαν τον Ιησού να σηκώνεται νωρίς και να 
ξοδεύει χρόνο µιλώντας µε τον Πατέρα Του. 
(Μάρκος 1:35-37) 

 Άκουσαν τον Ιησού να προσεύχεται σε 
διάφορες περιστάσεις. (Μάρκος 6:41, 
Λουκάς 11:1) 

 Άκουσαν τον Ιησού να διδάσκει ένα µεγάλο 
πλήθος για την προσευχή. (Ματθαίος 6:5-8) 

 
Ο Ιησούς ήταν το τέλειο µοντέλο και ο τέλειος δάσκαλος αλλά παρόλ’ 
αυτά οι µαθητές Του είπαν, «Κύριε, δίδαξέ µας να προσευχόµαστε!» 
(Λουκάς 11:1) Αυτό που εννοούσαν ήταν, «∆είξε µας πώς να κάνουµε 
αυτό που κάνεις Εσύ». Έβλεπαν τον Ιησού να προσεύχεται, Τον άκουγαν 
να προσεύχεται και Τον άκουγαν να κηρύττει για την προσευχή, µα 
ήθελαν κάτι περισσότερο απ’ αυτό. Ήθελαν ο Ιησούς να τους βοηθήσει 
να προσεύχονται µόνοι τους. 
 
Η ίδια αλήθεια ισχύει και για τους µαθητές µας. Αν θέλουµε οι µαθητές 
µας να γνωρίσουν, να αγαπήσουν και να µάθουν να υπακούν τον Θεό, 
χρειάζεται να τους βοηθήσουµε να αυξηθούν στα βασικά πεδία της 
χριστιανικής ζωής. Χρειάζεται να µάθουν να προσεύχονται, να διαβάζουν 
τη Βίβλο και να βρουν µια εκκλησιαστική συναναστροφή. 
 

∆ιατύπωση του σκοπού 
Η προσευχή µου είναι στο τέλος αυτού του µαθήµατος να αναπτύξετε ένα 
σχέδιο βάσει του οποίου θα βοηθήσετε τους µαθητές σας να αυξηθούν 
στην προσευχή, στη µελέτη της Βίβλου και να αποκτήσουν µια 
εκκλησιαστική συναναστροφή. 



  Περπατώντας µε το Μεγάλο ∆άσκαλο,  Copyright © 2004 BCM International  Απαγορεύεται η Ανατύπωση              Βοηθώντας τους µαθητές µας να αυξηθούν 

 
4

 

ΠΠααρροουυσσίίαασσηη  
 
Είναι πολλά αυτά που οι µαθητές µας χρειάζεται να µάθουν για τη 
χριστιανική ζωή καθώς µεγαλώνουν. Ωστόσο, σ΄αυτό το µάθηµα θα 
επικεντρωθούµε σε τρία βασικά σηµεία: προσευχή, µελέτη της Βίβλου 
και εκκλησιαστική συναναστροφή. Αν οι µαθητές µας πρόκειται να 
αυξηθούν σαν πιστοί, πρέπει να µπορούν να µιλούν στο Θεό, να 
µαθαίνουν από το Λόγο Του και να συναναστρέφονται ανελλιπώς µε τους 
δικούς Του. 
Αν οι περισσότεροι από τους µαθητές σας δεν είναι πιστοί, είναι άραγε 
σηµαντικό να τους βοηθήσετε σ’αυτά τα πεδία; 
 
Οι απαντήσεις των εκπαιδευόµενων ενδέχεται να ποικίλουν. 
 
Πιστεύω πως είναι σηµαντικό να βοηθήσουµε όλους τους µαθητές µας να 
αυξηθούν στα πεδία της προσευχής, της µελέτης της Βίβλου και της 
εκκλησιαστικής συναναστροφής. Κι ενώ τα τρία αυτά πεδία δεν είναι 
υποκατάστατα της σωτηρίας, είναι όµως θεµελιώδη σε µια σχέση µε το 
Θεό. Ο µη πιστός ο οποίος δεν έχει ιδέα πώς να µιλήσει στο Θεό θα 
αγωνιστεί να Του µιλήσει για οτιδήποτε – συµπεριλαµβανοµένης της 
ανάγκης του για Σωτήρα. Ο µη πιστός ο οποίος δεν γνωρίζει τίποτα για το 
Λόγο του Θεού θα αγωνιστεί προκειµένου να βρει το Ιωάννης 3:16 ή ένα 
οποιοδήποτε άλλο εδάφιο. Ο µη πιστός ο οποίος φοβάται την εκκλησία δε 
θα προσπαθήσει να βρει εκεί τις απαντήσεις που ψάχνει. Όταν 
αφιερώσουµε χρόνο προκειµένου να βοηθήσουµε τους µαθητές µας στα 
πεδία αυτά, βοηθάµε τους πιστούς µαθητές µας να αυξηθούν και βοηθάµε 
τους µη πιστούς µαθητές µας να αποκτήσουν µια θεµελιώδη κατανόηση 
της χριστιανικής ζωής. 
Το να βοηθήσουµε τους µαθητές µας να µάθουν να προσεύχονται, να 
µελετούν τη Βίβλο και να αποκτήσουν µια εκκλησιαστική συναναστροφή 
είναι µια διαδικασία – όπως η εκµάθηση του ποδήλατου. 
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Πώς µπορούµε να βοηθήσουµε τους µαθητές µας να µάθουν; 
 

 Να τους δείξουµε 
Οι µαθητές µας χρειάζεται να µας βλέπουν να είµαστε το πρότυπο 
γι’ αυτά που µαθαίνουν. 
 

 Να τους διδάξουµε 
Χρειάζεται να εξηγήσουµε στους µαθητές µας γιατί είναι 
σηµαντικό να µάθουν, όπως και γιατί χρειάζεται να κάνουν πράξη 
αυτά που µαθαίνουν. 
 

 Να τους βοηθήσουµε να εξασκηθούν µαζί 
µας 

Να δώσουµε στους µαθητές µας την ευκαιρία να εξασκήσουν αυτά 
που µαθαίνουν, όσο είναι µαζί µας, προκειµένου να τους 
βοηθήσουµε και να τους ενθαρρύνουµε. 
 

 Να τους βοηθήσουµε να εξασκηθούν µόνοι 
τους 

Να δώσουµε στους µαθητές µας την ευκαιρία να δοκιµάσουν 
µόνοι τους αυτά που µαθαίνουν και να µας ενηµερώσουν 
προκειµένου να τους ενθαρρύνουµε και να τους βοηθήσουµε. 
 

 Να τους βοηθήσουµε να κάνουν αυτά που 
µαθαίνουν µέρος της ζωής τους 

Να παροτρύνουµε τους µαθητές µας να συνεχίσουν να κάνουν 
ανελλιπώς αυτά που έµαθαν. Εµείς χρειάζεται να συνεχίσουµε να 
τους ενθαρρύνουµε και να τους στηρίζουµε. 

 
Παρουσιάστε όσο το δυνατό περισσότερες προτάσεις από τις ακόλουθες 
στους εκπαιδευόµενους. Αποφύγετε να διαβάσετε τη λίστα µε τις ιδέες. 
Μετά το τέλος του µαθήµατος, αφήστε τα δείγµατα σε έναν χώρο όπου οι 
εκπαιδευόµενοι θα µπορούν να τα µελετήσουν πιο προσεκτικά και να σας 
κάνουν ερωτήσεις. Κατευθύνετε την προσοχή των εκπαιδευόµενων στα 
Φύλλα Εργασίας Α-Γ. 
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1. Προσευχή 
 
Υποθέτουµε πως οι µαθητές σάς βλέπουν να προσεύχεστε τακτικά και 
τους έχετε διδάξει για την προσευχή, ας εξετάσουµε µερικούς τρόπους µε 
τους οποίους µπορείτε να τους βοηθήσετε να µάθουν... 
 

 για τι να προσεύχονται 
 πώς να καταλάβουν πότε µια προσευχή  έχει 
απαντηθεί 

 πώς να υπερνικήσουν την αµηχανία να προσευχηθούν 
µεγαλόφωνα 

 πώς να προσεύχονται µόνοι τους περισσότερο 
αποτελεσµατικά  

 
Τρόποι να βοηθήσετε τους µαθητές σας να γνωρίζουν για το τι να 
προσεύχονται 
 

 ∆ηµιουργήστε µια ρόδα προσευχής 
Ζωγραφίστε πάνω σ’ ένα χαρτί έναν κύκλο και χωρίστε τον σε 
φέτες. Σε κάθε φέτα γράψτε κάτι για το οποίο µπορούν να 
προσεύχονται τα παιδιά. Καλύψτε τον κύκλο µε έναν άλλο 
χάρτινο κύκλο που θα του λείπει µια φέτα. Στερεώστε τον πάνω 
στον άλλο κύκλο µε ένα διπλόκαρφο και στριφογυρίστε τον 
προκειµένου στη φέτα που λείπει, να εµφανιστεί ένα αίτηµα 
προσευχής. 

 
 Χρησιµοποιήστε ένα κύβο προσευχής 

Κολλήστε εικόνες ή λέξεις στις πλευρές ενός κύβου και ρίξτε 
τον κύβο προκειµένου να εµφανιστεί ένα αίτηµα προσευχής. 
Επιτρέψτε στους µαθητές να κρατούν τον κύβο ενόσω προσεύ-
χονται. 

 
 Φτιάξτε ένα άλµπουµ προσευχής µε 
φωτογραφίες 
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Τοποθετήστε µια φωτογραφία ή ένα πρόσφατο γράµµα ιεραπο-
στόλου σε κάθε σελίδα. 

 
 

 Συγκεντρώστε µια σειρά από φωτογραφίες 
Συγκεντρώστε µια σειρά από φωτογραφίες οι οποίες θα θυµί-
ζουν στους µαθητές πράγµατα για τα οποία µπορούν να 
προσευχηθούν. Επιτρέψτε σε εθελοντές να επιλέξουν µια 
φωτογραφία και να προσευχηθούν. 

 
 Χρησιµοποιήστε ένα κουτί µε αιτήµατα 
προσευχής 

Ζητήστε από τους µαθητές να γράψουν σε ένα κοµµάτι χαρτί 
πριν το µάθηµα ένα αίτηµα προσευχής. Την ώρα της 
προσευχής, ζητήστε από εθελοντές να τραβήξουν ένα χαρτί από 
το κουτί και να προσευχηθούν για το αίτηµα. 

 
Τρόποι να βοηθήσετε τους µαθητές σας να καταλάβουν πότε µια 
προσευχή έχει απαντηθεί 
 

 Κρατήστε ένα ηµερολόγιο προσευχής της 
τάξης 

Κάθε βδοµάδα κάντε µια ανασκόπηση του ηµερολογίου 
προκειµένου να δείτε τους τρόπους µε τους οποίους ο Θεός 
απάντησε στα αιτήµατα των προηγούµενων βδοµάδων. 

 
 Φτιάξτε δύο κουτιά που θα γράφουν 
«Προσευχή για...» και «Ευχαριστία στο Θεό για...» 

Γράψτε σε λωρίδες χαρτιού καινούργια αιτήµατα προσευχής 
και ρίξτε τις στο κουτί της προσευχής. ∆ιαβάζετε κάθε βδοµάδα 
τα αιτήµατα προσευχής και µεταφέρετε αυτά που έχουν 
απαντηθεί στο κουτί της ευχαριστίας. 

 
 Φτιάξτε χάρτινες αλυσίδες προσευχής και 
ευχαριστίας 
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Παρόµοια µε τα κουτιά προσευχή κι ευχαριστία όµως αντί να 
ρίχνετε τις λωρίδες µε τα αιτήµατα στο κουτί, κολλήστε µε 
κόλλα τις λωρίδες και φτιάξτε θηλιές προκειµένου να 
σχηµατιστεί µια χάρτινη αλυσίδα. Μεταφέρετε τη θηλιά µε το 
αίτηµα που έχει απαντηθεί από τον Θεό στην αλυσίδα της 
ευχαριστίας. Κρεµάστε τις αλυσίδες στο µπροστινό µέρος της 
τάξης σε όλη τη διάρκεια του µαθήµατος.  

 
 

 ∆ηµιουργήστε «γκράφιτι ευχαριστίας» 
Πάρε ένα πολύ  µεγάλο χαρτί ή  χαρτόνι. ∆ώσετε µαρκαδόρους 
στα παιδιά για να γράψουν προσευχές ευχαριστίας στο Θεό και 
να το κρεµάσουν κάπου που κι άλλοι να µπορούν να το δουν. 

 
 Θυµηθείτε το φανάρι της κυκλοφορίας 

Χρησιµοποίησε το φανάρι σαν ένα παράδειγµα για τις διαφο-
ρετικές απαντήσεις που δίνει ο Θεός στις προσευχές µας. Ο 
Θεός δεν απαντά πάντοτε µε το ναι (πράσινο), κάποιες φορές 
απαντά µε το όχι (κόκκινο) και κάποιες άλλες µε το περίµενε 
(κίτρινο) και αυτό γιατί Εκείνος ξέρει το καλύτερο για µας. 

 
Τρόποι να βοηθήσετε τους µαθητές να υπερνικήσουν την αµηχανία 

 Ζητείστε από τους µαθητές να γράψουν µια 
προσευχή πριν τη συνάντησή σας ώστε να τη διαβάσουν 
δυνατά την ώρα της προσευχής. 

 
 Παρουσιάστε τους απλά δείγµατα προσευχής. 
Παράδειγµα: 

  «Σε αγαπώ γιατί...» 

 «Λυπάµαι γιατί... 

 «Σε ευχαριστώ για...» 

 «Σε παρακαλώ µπορείς...» 
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Ίσως ακόµα να δώσετε στους µαθητές σας το πρώτο µέρος 
µιας πρότασης και να τους ζητήσετε να τη συµπληρώσουν ο 
καθένας µε τη σειρά του. 
Παράδειγµα: 

 «Σε ευχαριστώ Θεέ για...» 
 

 Όταν πρόκειται να προσευχηθούν 
περισσότεροι του ενός µαθητές, δώστε στον 
πρώτο να κρατά ένα αντικείµενο το οποίο θα 
δώσει στον επόµενο όταν εκείνος τελειώσει. 
Αυτό βοηθά το επόµενο µαθητή να ξέρει 
πότε είναι η σειρά του να προσευχηθεί, 
αποφεύγοντας µε τον τρόπο αυτό σύγχυση 
και αµηχανία. Αν το παιδί αυτό δεν θέλει να 
προσευχηθεί, µπορεί απλά να δώσει το 
αντικείµενο στο επόµενο παιδί. 

 
 
Τρόποι να βοηθήσετε τους µαθητές σας να προσεύχονται µόνοι τους 
 

 ∆είξτε στους µαθητές τον τρόπο µε τον οποίο 
µπορούν να φτιάξουν µια δική τους λίστα 
προσευχής. 

 
 Φτιάξτε µαζί µε τους µαθητές σας 
ηµερολόγια προσευχής και δείξτε τους πώς 
να σηµειώνουν τις προσευχές που έχουν 
απαντηθεί. 

 
 Ανάθεσε στα παιδιά κάθε βδοµάδα αιτήµατα 
και προκλήσεις προσευχής. 

Παράδειγµα: 

 Μια προσευχή ευχαριστίας κάθε πρωί την ώρα του 
πρωινού. 

 Προσευχή για κάποιον/κάποια µε την οποία δεν τα πάτε 
πολύ καλά 
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 Μάθετε έναν απλό ύµνο προσευχής και ψάλτε τον κάθε 
πρωί µόλις ξυπνήσετε  (εσείς θα τους µάθετε έναν ύµνο 
προσευχής).  

 Πριν πέσετε στο κρεβάτι για ύπνο, σκεφτείτε κάτι που 
κάνατε στη διάρκεια της µέρας, και δεν ήταν σωστό και 
ζητήστε συγνώµη από τον Θεό. 

 
Ζητήστε από τους εκπαιδευόµενους να προσθέσουν ιδέες που έχουν 
χρησιµοποιήσει ή έχουν δει να εφαρµόζονται µε επιτυχία. 
 
 

2. Μελέτη της Βίβλου 
 
Υποθέτουµε πως οι µαθητές σας βλέπουν να µελετάτε τακτικά τη Βίβλο 
σας και τους έχετε διδάξει πόσο σηµαντική είναι η Βίβλος, ας εξετάσουµε 
τρόπους µε τους οποίους µπορείτε να τους βοηθήσετε να... 
 

 φέρνουν και να φροντίζουν τη Βίβλο τους, 
 

 βρουν το «δρόµο» τους µέσα στη Βίβλο, και 
 

 διαβάζουν τη Βίβλο τους για το δικό τους καλό. 
 
Τρόποι να βοηθήσετε τους µαθητές σας να φέρνουν και να 
φροντίζουν τη Βίβλο τους 
 

 Αν κάποιοι από τους µαθητές σας δεν έχουν δική τους Βίβλο 
δώστε τους την ευκαιρία να την αποκτήσουν 
παρακολουθώντας τακτικά τα µαθήµατα ή µαθαίνοντας τα 
εδάφια για αποστήθιση. 

 
 Ενθάρρυνε τους µαθητές να φέρνουν τη Βίβλο τους κάθε 
βδοµάδα. Μπορείτε ακόµα να τους δελεάσετε δίνοντας 
πόντους σε άτοµα ή σε οµάδες. 
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 Χρησιµοποιείτε εσείς οι ίδιοι τη Βίβλο σας και ενθαρρύνετε 
τους µαθητές να χρησιµοποιούν τη δική τους – ιδιαίτερα στη 
διάρκεια του µαθήµατος και στην εκµάθηση του εδαφίου για 
αποστήθιση. 

 
Τρόποι να βοηθήσετε τους µαθητές σας να βρουν το «δρόµο» τους 
µέσα στη Βίβλο 
 

 ∆ίδαξε τους µαθητές ένα τραγούδι που θα 
τους βοηθήσει να µάθουν τα βιβλία της 
Βίβλου. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε απλές 
µελωδίες παιδικών τραγουδιών. 

 ∆ηµιουργήστε δραστηριότητες, πριν το 
µάθηµα ή κατά τη διάρκεια του µαθήµατος, 
στις οποίες οι µαθητές θα πρέπει να 
τοποθετήσουν τα βιβλία της Βίβλου µε τη 
σωστή σειρά. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε 
σπιρτόκουτα σαν µικρά βιβλία που πρέπει να 
τοποθετηθούν στο ράφι, παλιούς 
τηλεφωνικούς καταλόγους που πρέπει να 
τοποθετηθούν ο ένας πάνω στον άλλο ή 
κάρτες που πρέπει να τοποθετηθούν στο 
πάτωµα. 

 
 Κάντε µεγέθυνση µια σελίδα της Βίβλου 
προκειµένου να δείξετε στους µαθητές πώς 
είναι σχεδιασµένη η Βίβλος σε βιβλία, 
κεφάλαια και εδάφια.  

 
 Φτιάξτε µε τα παιδιά έναν Π∆/Κ∆ 
σελιδοδείκτη τον οποίο µπορούν να 
τοποθετήσουν στη Βίβλο τους ανάµεσα στην 
Παλαιά και Καινή ∆ιαθήκη. Κολλήστε ένα 
φθαρµένο κοµµάτι χαρτί στην πλευρά της 
Παλαιάς ∆ιαθήκης και µια εικόνα του Ιησού 
στην πλευρά της Καινής ∆ιαθήκης. 

 
  Επαναλάβετε µε τους µαθητές σας τη δοµή 
της Βίβλου. Μπορείτε να παίξετε ένα 
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παιχνίδι όπου πάνω σε µια µεγάλη κόλλα 
χαρτί θα χωρίσετε τη Βίβλο σε µέρη (νόµος, 
ιστορία, ποίηση, προφητείες, ευαγγέλια, 
επιστολές) γραµµένα µε διαφορετικού 
χρώµατος κραγιόνια. Τα παιδιά πρέπει να 
γράψουν όσο το δυνατό πιο γρήγορα τα 
βιβλία της Βίβλου που αντιστοιχούν σε κάθε 
κατηγορία µε το κατάλληλο χρώµα κραγιόνι.  

 
 Παρουσιάστε στα παιδιά «Βιβλική 
εκγύµναση». Αν δεν έχετε ήδη χρησιµοποιήσει 
Βιβλική εκγύµναση, κάντε το µιας και είναι 
ένας διασκεδαστικός και αποτελεσµατικός 
τρόπος να διδάξετε τους µαθητές σας να 
βρίσκουν εύκολα τα εδάφια της Βίβλου. 

 
Αν οι εκπαιδευόµενοι έχουν µαζί τις Βίβλους τους, δείξτε τους πώς 
γίνεται µια Βιβλική εκγύµναση κάνοντας µια µαζί σας. 

 
Οδηγίες για τη Βιβλική εκγύµναση. 

 Τα σπαθιά στις θήκες (οι µαθητές κρατούν τη Βίβλο στη 
µασχάλη τους) 

 
 Τραβήξετε τα σπαθιά (οι µαθητές κρατούν τη Βίβλο πάνω από 
το κεφάλι τους) 

 
 Η δασκάλα λέει την παραποµπή 

 
 Οι µαθητές επαναλαµβάνουν την παραποµπή 

 
 Έφοδος (οι µαθητές αγωνίζονται ποιος θα βρει πρώτος το 
Βιβλικό εδάφιο) 

 
 Ο πρώτος που διαβάζει τις πρώτες λέξεις του εδαφίου έρχεται 
στο µπροστινό µέρος της τάξης 
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 Τέλος – αφού έχετε επαναλάβει την άσκηση και µε άλλα 
εδάφια, και υπάρχουν αρκετοί µαθητές στο µπροστινό µέρος 
της τάξης, ο καθένας τους διαβάζει δυνατά το εδάφιο που 
βρήκε. Επαναλάβετε την άσκηση µε τους µαθητές που είναι 
µπροστά προκειµένου να βγει ένας νικητής. 

 
Τρόποι να βοηθήσετε τους µαθητές σας να διαβάζουν µόνοι τους τη 
Βίβλο  
 

 Ανάθεσε στους µαθητές να διαβάσουν κατά 
τη διάρκεια της βδοµάδας, Βιβλικά 
αποσπάσµατα τα οποία έχουν σχέση µε το 
µάθηµα.  (Βοηθήµατα Βιβλικής Μελέτης.) 
 

 Σηµειώστε την πρόοδο των µαθητών στη 
µελέτη της Βίβλου είτε κολλώντας 
αυτοκόλλητα σε κάποιο διάγραµµα ή µε 
βαθµούς. 
 

 Βοηθήστε τους µαθητές να οργανώσουν ένα 
Βιβλικό ηµερολόγιο στο οποίο θα 
σηµειώνουν αυτά που έχουν διαβάσει (κεφά-
λαια ή εδάφια), αυτά που έχουν µάθει και 
πώς ανταποκρίθηκαν εκείνη τη µέρα σ’ αυτό 
που διάβασαν. 
 

 ∆ώστε στους µαθητές φύλλα ανταπόκρισης 
για τα Βιβλικά αναγνώσµατα.  (Αν 
χρησιµοποιείτε τα «Βήµατα Πίστης» 
χρησιµοποιείστε τα φύλλα ανταπόκρισης που 
υπάρχουν στα παραρτήµατα των βιβλίων του 
δασκάλου.) 

Παράδειγµα: 

 «Σήµερα διάβασα _____________. Με έκανε να νιώσω 
_____________». ∆ώστε την ευκαιρία σε κάθε µαθητή 
να ζωγραφίσει ένα πρόσωπο το οποίο θα απεικονίζει την 
αντίδρασή του. 
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 ∆είξτε στους µαθητές πώς να σηµειώνουν 
σωστά στη Βίβλο τους. 

Παράδειγµα: 

 Οι µαθητές µπορούν να ζωγραφίσουν ένα µικρό λουκέτο 
δίπλα στα εδάφια που έχουν αποστηθίσει ή να 
υπογραµµίσουν τα αγαπηµένα τους εδάφια στην 
καθηµερινή τους µελέτη.   

 
 Ζητείστε τη βοήθεια και την ενθάρρυνση των 
γονιών για τους µαθητές. 

 
 Ξεχωρίστε µια Κυριακή όπου αντί να κάνετε το 
κανονικό σας µάθηµα, θα διδάξετε στους 
µαθητές σας  τον τρόπο µε τον οποίο θα έχουν 
την «ήσυχη τους ώρα».  Να δώσετε έµφαση 
στα Βοηθήµατα Βιβλικής Μελέτης. (Τα 
βοηθήµατα έχουν κάθε µέρα εδάφια που πρέπει 
να διαβάζουν και να απαντούν σε ερωτήσεις.) 

 
Ζητήστε από τους εκπαιδευόµενους να προσθέσουν ιδέες που έχουν 
χρησιµοποιήσει ή έχουν δει να εφαρµόζονται µε επιτυχία. 
 

3. Εκκλησιαστική Συναναστροφή 
 
Ας υποθέσουµε πως πηγαίνετε τακτικά στην εκκλησία και έχετε 
διδάξει τους µαθητές σας πόσο σηµαντική είναι η συναναστροφή µε 
άλλους πιστούς, ας εξετάσουµε τρόπους µε τους οποίους µπορείτε να 
βοηθήσετε τους µαθητές σας να αποκτήσουν συναναστροφή µε 
άλλους πιστούς µε το... 

 να γνωρίσουν µεγαλύτερους σε ηλικία 
πιστούς, 
 

 να υπηρετήσουν άλλους πιστούς σαν µέρος 
της συναναστροφής, και 
 

 να λατρέψουν στο χώρο της εκκλησίας. 
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Τρόποι να βοηθήσετε τους µαθητές σας να γνωρίσουν µεγαλύτερους 
σε ηλικία πιστούς   
 

 Προσκαλέστε στην τάξη επισκέπτες που θα 
απαντήσουν στο ερώτηµα: «Ποια είναι η 
δουλειά µου;». Ίσως θελήσετε να καλέσετε 
µουσικούς, τον ιεροκήρυκα, αυτόν/ήν που 
φροντίζει για την καθαριότητα της 
εκκλησίας, ή έναν ιεραπόστολο. 

 
 ∆ώστε στα παιδιά εργασίες που απαιτούν 
επαφή µε µεγαλύτερους πιστούς.  

Παράδειγµα: 

 Ρώτησε τρεις ανθρώπους από την εκκλησία ποιο είναι το 
αγαπηµένο τους εδάφιο και γιατί. 

 Πες στους µαθητές να σηµειώσουν στη Βίβλο τους  το 
όνοµα του ανθρώπου δίπλα στο αγαπηµένο του εδάφιο.   

 
 Αν είναι δυνατό, συνδέστε τον κάθε µαθητή 
σας µε έναν µεγαλύτερο πιστό στην εκκλησία 
ο οποίος θα ενδιαφέρεται και θα προσεύχεται 
ανελλιπώς γι’ αυτόν. 

 
 Οργανώστε µια δραστηριότητα για όλες τις 
ηλικίες που θα ενθαρρύνει τους µαθητές να 
κάνουν παρέα µε πιστούς διαφόρων ηλικιών. 

 
 Καλέστε  ένα «πάνελ ειδικών» µε πιστούς 
διαφόρων ηλικιών οι οποίοι θα απαντήσουν 
σε ερωτήσεις των µαθητών σας. 

 
Τρόποι να βοηθήσετε τους µαθητές σας να υπηρετήσουν άλλους σαν 
µέρος της συναναστροφής  
 

 Οργανώστε ένα οµαδικό έργο υπηρεσίας 
όπως το µάζεµα των σκουπιδιών από τον 
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περίβολο της εκκλησίας ή να µαζέψετε 
τρόφιµα και να τα δώσετε σε µια οικογένεια 
που έχει ανάγκη. 

 
 Γράψτε γράµµατα ή κάρτες σε ανθρώπους 
της εκκλησίας για τους οποίους 
προσεύχονται οι µαθητές σας. 

 
 
 
Τρόποι να βοηθήσετε τους µαθητές σας να µάθουν να λατρεύουν στο 
χώρο της εκκλησίας 
 

 Βοηθήστε τους µαθητές να µάθουν να µοιράζονται 
αυτά που µαθαίνουν µε την εκκλησία. 

 
 Παρακολουθείστε µαζί µε τους µαθητές µια ιδιαίτερη 
ώρα της εκκλησίας, όπως για παράδειγµα µια βάφτιση 
ή την ώρα της θείας κοινωνίας. 

 
 Οργανώστε στην εκκλησία µια ώρα οικογενειακής 
λατρείας για όλες τις ηλικίες. 

 
 Ελέγξτε το πρόγραµµά σας προκειµένου να δείτε τι 
µπορείτε να κάνετε ώστε να προετοιµάσετε τους 
µαθητές σας για να λατρέψουν το Θεό στην εκκλησία. 

 
Παράδειγµα: 

 Μπορείτε να κάνετε λογία για ένα συγκεκριµένο 
σκοπό. 

 
 Κάνετε ένα «εκπαιδευτικό ταξίδι» σε µια λατρεία και 
δώστε στους µαθητές ένα «φύλλο εργασίας» το οποίο 
θα συµπληρώσουν ενόσω την παρακολουθούν. 
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Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε όλες ή κάποιες από τις 
ακόλουθες ερωτήσεις. 

 
 Σε τι αναφέρονταν οι ύµνοι που ψάλλαµε; 
 Ποιο ήταν το θέµα της προσευχής; 
 Ποια ήταν η Βιβλική περικοπή που διαβάστηκε; 
 Τι πιστεύετε πως µπορούµε να µάθουµε απ’ όσα είπε ο 
ιεροκήρυκας; 
 Προσέξτε για κάποιο παράδειγµα (µια ιστορία που µπορεί να 
δώσει έµφαση στο θέµα του κηρύγµατος). Τι έλεγε; 
 Τι ήταν αυτό που µάθατε και το οποίο µπορείτε να θέσετε τη 
βδοµάδα αυτή σε εφαρµογή; 

 
Ζητήστε από τους εκπαιδευόµενους να προσθέσουν ιδέες που έχουν 
χρησιµοποιήσει ή έχουν δει να εφαρµόζονται µε επιτυχία. 
 
 
Αναφερθήκαµε σε πολλές ιδέες· ωστόσο, ο στόχος µας είναι η αλλαγή 
ζωής. Επιδρώντας στους µαθητές µας για να φέρουµε µια αλλαγή ζωής 
είναι µια διαδικασία. Ποια είναι τα βήµατα αυτής της διαδικασίας; 
 
∆ώστε την ευκαιρία στους εκπαιδευόµενους να ανταποκριθούν. 
Συµπληρώστε στις απαντήσεις εφόσον χρειάζεται. 
 

 Τους δείχνουµε 
 

 Τους διδάσκουµε 
 

 Τους βοηθάµε να εφαρµόσουν αυτά που 
µαθαίνουν µαζί µας 

 
 Τους βοηθάµε να τα εφαρµόσουν µόνοι τους 
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 Τους βοηθάµε να κάνουν αυτά που 
µαθαίνουν µέρος της ζωής τους 

 
Πιθανόν λίγοι µόνο από τους µαθητές µου  πηγαίνουν στην εκκλησία. Με 
ποιο τρόπο µπορώ να τους βοηθήσω να αυξηθούν στα ακόλουθα πεδία; 
 
Οι απαντήσεις πιθανόν να είναι, χωρίς να είναι βέβαια δεσµευτικό, κάποιες 
από τις ακόλουθες: 
 

 Πώς θα τους δείξω πως η εκκλησία είναι σηµαντική; 
Πηγαίνοντας τακτικά ο ίδιος στην εκκλησία δείχνω ένα καλό 
πρότυπο. 

 
 Πώς θα τους διδάξω για την εκκλησία; 

∆ιδάσκοντας ένα µάθηµα για το πόσο σηµαντικό είναι να 
είσαι ενεργό µέλος µιας εκκλησίας. 

 
 Πώς θα τους βοηθήσω να έρθουν µαζί µου στην εκκλησία; 

Οργανώνοντας ένα «εκπαιδευτικό ταξίδι» σε µια ιδιαίτερη 
ώρα λατρείας. 

 
 Πώς θα τους βοηθήσω να µάθουν να πηγαίνουν µόνοι τους 

στην εκκλησία; 
∆ίνοντας στους µαθητές ένα φύλλο εργασίας και ζητώντας 
τους να πάνε αυτή τη βδοµάδα στην εκκλησία προκειµένου να 
το συµπληρώσουν. Στους µαθητές που θα πάνε ίσως δώσω 
ένα µικρό δώρο. 

 
 Πώς θα τους βοηθήσω να κάνουν την εκκλησία µέρος της 

ζωής τους; 
Με το να είµαι διαθέσιµος/διαθέσιµη να µεταφέρω στην 
εκκλησία µαθητές που δεν µπορούν να πάνε µόνοι τους. 
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Βοηθώντας τους µαθητές µας να αυξηθούν στα πεδία αυτά είναι µια 
διαδικασία που ξεκινά µε παράδειγµα ζωής και τελειώνει µε αλλαγή 
ζωής. 
 

ΕΕφφααρρµµοογγήή  
 

 Κατεύθυνε την προσοχή των εκπαιδευόµενων 
στο Φύλλο Εργασίας ∆.  

 Χώρισε τους εκπαιδευόµενους σε µικρές 
οµάδες. 

 ∆ώσε οδηγίες για οµαδική εργασία. 
 
Χρονική διάρκεια: 10 λεπτά 
 

 Επιλέξτε ένα πεδίο στο οποίο οι µαθητές σας χρειάζεται να 
αυξηθούν – προσευχή, Βιβλική µελέτη ή εκκλησιαστική 
συναναστροφή. 

 Αναπτύξτε ένα ξεκάθαρο σχέδιο που θα βοηθήσει τους 
µαθητές σας να αυξηθούν στο πεδίο αυτό στους επόµενους 
έξι µήνες. 

 Το σχέδιό σας πρέπει να έχει έναν τουλάχιστον τρόπο µε τον 
οποίο θα τους δείξετε, διδάξετε, βοηθήσετε να εξασκηθούν 
µαζί σας, να εξασκηθούν µόνοι τους και βοηθήσετε τους να 
κάνουν αυτά που µαθαίνουν µέρος της ζωής τους. 

 Ενθάρρυνε τους εκπαιδευόµενους να χωριστούν γρήγορα σε 
οµάδες και σηµείωσε το χρόνο έναρξης. 

 Προειδοποίησε τους εκπαιδευόµενους όταν 
τους έχει µείνει ένα µόνο λεπτό. 

 Ζήτησε από τις οµάδες να αναφέρουν 
επιγραµµατικά τη συζήτησή τους. 

 

ΠΠρρόόκκλληησσηη  
 
Φτιάξατε ένα σχέδιο. Είναι σηµαντικό να βρείτε χρόνο να το θέσετε σε 
εφαρµογή. Ίσως ο χρόνος που έχετε για να επιδράσετε στη ζωή των 
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µαθητών σας να είναι λίγος. Αν χρησιµοποιήσετε το χρόνο σας σωστά για 
να τους µάθετε να προσεύχονται, να διαβάζουν τη Βίβλο και να βρουν 
εκκλησιαστική συναναστροφή σε µια τοπική εκκλησία, αυτό τους 
καθιστά ικανούς να αυξηθούν όταν δεν θα είστε πια κοντά τους. 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α 

ΒΒοοηηθθώώννττααςς  ττοουυςς  µµααθθηηττέέςς  µµααςς  νναα  
ααυυξξηηθθοούύνν  
 

Αντικειµενικός Σκοπός 
Προσευχή µου είναι στο τέλος αυτού του µαθήµατος να αναπτύξετε ένα 
σχέδιο βάσει του οποίου θα βοηθήσετε τους µαθητές σας να αυξηθούν 
στην προσευχή, στη µελέτη της Βίβλου και να αποκτήσουν µια 
εκκλησιαστική συναναστροφή. 

 

Σηµαντικά Πεδία στα οποία χρειάζεται να βοηθήσουµε τους µαθητές 
µας να αυξηθούν 

• Προσευχή 

• Βιβλική Μελέτη 

• Εκκλησιαστική Συναναστροφή 
 

Η ∆ιαδικασία 
1. ∆είχνουµε στους µαθητές µας 
2. ∆ιδάσκουµε τους µαθητές µας 
3. Βοηθάµε τους µαθητές µας να εφαρµόσουν αυτά που έµαθαν µαζί 

µας 
4. Βοηθάµε τους µαθητές µας να τα εφαρµόσουν µόνοι τους 
5. Βοηθάµε τους µαθητές µας να κάνουν αυτά που έµαθαν µέρος της 

ζωής τους 
 

Τράπεζα Ιδεών για την Προσευχή 
Τρόποι να βοηθήσετε τους µαθητές σας να γνωρίζουν για το τι 
να προσεύχονται 

• ∆ηµιουργήστε µια ρόδα προσευχής 

• Χρησιµοποιήστε ένα κύβο προσευχής 

• Φτιάξτε ένα άλµπουµ προσευχής µε φωτογραφίες 

• Συγκεντρώστε µια σειρά από φωτογραφίες 

• Χρησιµοποιήστε ένα κουτί µε αιτήµατα προσευχής 
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Τρόποι να βοηθήσετε τους µαθητές σας να καταλάβουν πότε µια προσευχή έχει 
απαντηθεί 

• Κρατήστε ένα ηµερολόγιο προσευχής της τάξης 

• Φτιάξτε δύο κουτιά που θα γράφουν «Προσευχή για...» και «Ευχαριστία στο 
Θεό για...» ∆ιαβάζετε κάθε βδοµάδα τα αιτήµατα προσευχής και µεταφέρετε 
αυτά που έχουν απαντηθεί στο κουτί της ευχαριστίας. 

• Φτιάξτε χάρτινες αλυσίδες προσευχής και ευχαριστίας 
• ∆ηµιουργήστε «γκράφιτι ευχαριστίας» 

• Θυµηθείτε το φανάρι της κυκλοφορίας 
Τρόποι να βοηθήσετε τους µαθητές να υπερνικήσουν την αµηχανία 

• Ζητείστε από τους µαθητές να γράψουν µια προσευχή 

• Ενθαρρύνετε τους µαθητές να προσευχηθούν µε απλές προτάσεις: «Σε αγαπώ 
γιατί...», «Λυπάµαι γιατί...», «Σε ευχαριστώ για...», «Σε παρακαλώ µπορείς...» 

• Να δώσετε ένα αντικείµενο το οποίο θα δίνουν ο ένας στον άλλο. 
Τρόποι να βοηθήσετε τους µαθητές σας να προσεύχονται µόνοι τους 

• Ενθαρρύνετε τους µαθητές να φτιάξουν µια δική τους λίστα προσευχής 

• Φτιάξτε ηµερολόγια προσευχής για τους µαθητές 

• Ανάθεσε στα παιδιά κάθε βδοµάδα «αιτήµατα  και προκλήσεις προσευχής» 
 
Τράπεζα Ιδεών για τη Μελέτη της Βίβλου 
Τρόποι να βοηθήσετε τους µαθητές σας να φέρνουν και να φροντίζουν τη Βίβλο τους 

• ∆ώστε Βίβλους ως έπαθλο 

• ∆ώστε πόντους στο άτοµο ή στις οµάδες που φέρνουν κάθε βδοµάδα τη Βίβλο τους  

• Χρησιµοποιήστε οι ίδιοι τη Βίβλο σας 
Τρόποι να βοηθήσετε τους µαθητές σας να βρουν το «δρόµο» τους µέσα στη Βίβλο 

• ∆ιδάξτε ένα τραγούδι που θα τους βοηθήσει να µάθουν τα βιβλία της Βίβλου 

• ∆ηµιουργήστε δραστηριότητες (σπιρτόκουτα /παλιούς τηλεφωνικούς κατάλό-
γους/ κάρτες ) 

• Χρησιµοποιήστε µεγέθυνση µιας σελίδας της Βίβλου 

• Φτιάξτε µε τα παιδιά έναν Π∆/Κ∆ σελιδοδείκτη  

• Χρησιµοποιήστε «Βιβλική εκγύµναση»  

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Β - ΒΟΗΘΩΝΤΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΣ ΝΑ ΑΥΞΗΘΟΥΝ
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Τρόποι να βοηθήσετε τους µαθητές σας να διαβάζουν µόνοι τους τη Βίβλο  

• Αναθέστε Βιβλικά αποσπάσµατα για ανάγνωση 

• Χρησιµοποιήστε ένα Βιβλικό διάγραµµα προόδου 

• Ενθαρρύνετε τη χρήση Βιβλικών ηµερολογίων 

• ∆ώστε στους µαθητές φύλλα ανταπόκρισης για τα Βιβλικά αναγνώσµατα. 

• ∆είξτε στους µαθητές πώς να σηµειώνουν σωστά στη Βίβλο τους 

• Ζητείστε  τη βοήθεια και την  ενθάρρυνση των γονιών  

• Ξεχωρίστε µια Κυριακή όπου αντί να κάνετε το κανονικό σας µάθηµα , θα 
διδάξετε στους µαθητές σας  τον τρόπο µε τον οποίο θα έχουν την «ήσυχη τους 
ώρα».. 

Μία Τράπεζα Ιδεών για Εκκλησιαστική Συναναστροφή 
Τρόποι να βοηθήσετε τους µαθητές σας να γνωρίσουν µεγαλύτερους σε ηλικία 
πιστούς 

• Προσκαλέστε στην τάξη επισκέπτες που θα απαντήσουν στο ερώτηµα: «Ποια 
είναι η δουλειά µου;».  

• ∆ώστε στα παιδιά εργασίες που απαιτούν επαφή µε µεγαλύτερους πιστούς. 

• Συνδέστε τον κάθε µαθητή σας µε έναν µεγαλύτερο πιστό  

• Οργανώστε µια δραστηριότητα για όλες τις ηλικίες  

• Καλέστε ένα «πάνελ ειδικών» για να απαντήσουν στις ερωτήσεις της τάξης 
Τρόποι να βοηθήσετε τους µαθητές σας να υπηρετήσουν άλλους σαν µέρος της 
συναναστροφής  

• Οργανώστε ένα οµαδικό έργο υπηρεσίας. 

• Γράψτε γράµµατα ή κάρτες ενθάρρυνσης 
Τρόποι να βοηθήσετε τους µαθητές σας να µάθουν να λατρεύουν στο χώρο της 
εκκλησίας 

• Να µοιράζονται αυτά που µαθαίνουν µε την εκκλησία. 

• Παρακολουθείστε µια ιδιαίτερη ώρα λατρείας. 

• Οργανώστε µια ώρα οικογενειακής συναναστροφής για όλες τις ηλικίες 

• Ελέγξετε το πρόγραµµά σας  

• Πραγµατοποιήστε «εκπαιδευτικό ταξίδι» σε µια λατρεία 

• ∆ώστε στους µαθητές να συµπληρώσουν ένα φύλλο εργασίας για την εκκλησία.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ - ΒΟΗΘΩΝΤΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΣ ΝΑ ΑΥΞΗΘΟΥΝ
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1. Επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα πεδία στο οποίο οι µαθητές σας 

χρειάζεται να αυξηθούν... 
 

Προσευχή 
Βιβλική Μελέτη 
Εκκλησιαστική Συναναστροφή 

 
2. Αναπτύξτε ένα ξεκάθαρο σχέδιο που θα βοηθήσει τους µαθητές σας να 

αυξηθούν στο πεδίο αυτό στους επόµενους έξι µήνες. 
 

Τους επόµενους έξι µήνες... 
 

 πώς θα δείξετε στους µαθητές σας; 
 
 
 

 πώς θα διδάξετε τους µαθητές σας; 
 
 
 

 πώς θα βοηθήσετε τους µαθητές σας να εξασκηθούν µαζί 
σας; 

 
 
 

 πώς θα βοηθήσετε τους µαθητές σας να εξασκηθούν µόνοι 
τους; 

 
 
 

 πώς θα βοηθήσετε τους µαθητές σας να κάνουν αυτά που 
µαθαίνουν µέρος της ζωής τους; 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ∆ - ΒΟΗΘΩΝΤΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΣ ΝΑ ΑΥΞΗΘΟΥΝ


