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Τι θα ςυζητήςουμε 

Σο επύςημο 
Α.Π. τησ 
Δημοτικόσ 
Εκπαύδευςησ 

• Η θϋςη του 
περιβϊλλοντοσ 
ςε αυτό 

Άνθρωποσ 
και 
περιβϊλλον 

• Πώσ η 
Εκκληςύα 
αντικρύζει το 
θϋμα 

Δεύκτεσ 
επιτυχύασ και 
δεύκτεσ 
επϊρκειασ 

• Σο υλικό μασ ςε 
ςχϋςη με το 
περιβϊλλον 
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ΚΤΡΙΟΙ ΣΟΦΟΙ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  ΣΩΝ 
ΘΡΗΚΕΤΣΙΚΩΝ ΜΕ ΒΑΗ ΣΑ ΝΑΠ 

Σο μϊθημα των Θρηςκευτικών: 

 Επιδιώκει τη βίωςη αρμονικήσ κοινωνίασ 
του ανθρώπου με τον Θεό, τον εαυτό του, 
το ςυνάνθρωπό του και τη φύςη. 

 Προτείνει το ελεύθερο άνοιγμα ςτον Θεό. 

 Προβάλλει την αξιοπρέπεια του 
ανθρώπινου προςώπου και την 
ακεραιότητα τησ δημιουργίασ. 

 Επιδιώκει την ελευθερία και τη δικαιοςύνη.  

 Συμβάλλει ςτην ειρήνη και την 
αδελφοςύνη, προωθεί το όραμα τησ 
καταλλαγήσ και τησ αλληλεγγύησ 
ανθρώπων και λαών, πράγματα που 
αποτελούν βαςικέσ επιδιώξεισ τησ Παιδείασ. 
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• Για  τον Θεό, τον άνθρωπο, 
την κοινωνία και τη φύςη 
μέςα από την πίςτη, την 
παράδοςη, τα ςύμβολα, 
τα μνημεία. 

Εικόνα 
Εκκλησίας και 

σύγχρονων 
θρησκευμάτων 

• Ωσ μια προςπάθεια του 
ανθρώπου να δώςει 
απαντήςεισ ςτα 
υπαρξιακά του 
ερωτήματα. 

Θρησκευτικό 
φαινόμενο  



Αρμονική 
κοινωνία 

με τη φύςη 

με τον 
ςυνϊνθρωπο με τον εαυτό 

με τον Θεό 

5 
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Βαςικϋσ επιδιώξεισ: 
Εμπειρική ςυνάντηςη με το υπερβατικό 

Ενςυναύςθηςη και δημιουργική αυτοέκφραςη 

Επικοινωνία και καρποφόρο διϊλογο με τον άλλο 

Πράξεισ ςυνεργαςύασ και αλληλεγγύησ 

Αλληλεπύδραςη και ςύζευξη θεωρίασ και πράξησ 

Δημιουργικό παρουςύα ςε κάθε πτυχή τησ ζωήσ 

Κριτικό ςκϋψη, ςύγκριςη, ςύνθεςη, αξιολόγηςη 
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ΣΟΦΟΙ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΓΙΑ ΣΗ ΦΕΗ          
ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΜΕ ΣΗ ΥΤΗ 

 O ϊνθρωποσ  ζει μϋςα ςτη φύςη. Tούτο ςημαίνει 
την αλληλεπύδραςη και την αλληλεξϊρτηςη 
ανθρώπου και φύςησ. Κατά ςυνέπεια ςτη ςχέςη του 
ανθρώπου με τη φύςη, μεταξύ άλλων, επιδιώκεται: 

• η λειτουργικό ςχϋςη με τη φύςη, που ςημαίνει: 
ούτε παγανιςτική ιεροποίηςη  τησ φύςησ ούτε 
τεχνοκρατική εκμετάλλευςή τησ 

• ο ϊνθρωποσ εύναι δημιουργόσ: δεν 
προςαρμόζεται ςτο περιβάλλον αλλά το 
τροποποιεί ςύμφωνα με το όραμά του για τον 
κόςμο 

• η τεχνολογύα υπηρετεύ τον ϊνθρωπο και 
ςϋβεται τη δημιουργύα 

• η εύρεςη του ςυγκεκριμϋνου ρόλου που το 
κάθε ον επιτελεί μέςα ςτη μεγάλη κοςμική 
λειτουργία που λέγεται ζωή 

• ο ςεβαςμόσ τησ αξύασ κϊθε όντοσ. 

 

Ολοκληρώνοντασ 
την Εγκύκλιο 
Εκπαύδευςη οι 
μαθητϋσ καλούνται 
να γνωρύςουν πωσ: 

 



Άνθρωποσ και Περιβάλλον 
«Εργάζεσθαι και φυλάσσειν». 

 «Εργάζεσθαι» = να βρει το ρόλο κϊθε 
όντοσ μϋςα ςτη φύςη > επιςτόμη.  

 «Φυλάσσειν» = να προςτατεύει τη 
φύςη > οικολογύα. Εργάζεςθαι και 
φυλάςςειν = οικολογική τεχνολογία και 
τεχνολογική οικολογία. 

 Παρϊδειςοσ = ανθρώπινη επιλογό  

      α. δέντρο τησ ζωήσ = γνώςη μόνο του 
καλού. 

       β. δέντρο τησ γνώςησ του καλού + του 
κακού = εμπειρία και του κακού. O 
Θεόσ ςϋβεται την ανθρώπινη 
ελευθερύα. 



 Πτώςη = φιλαυτύα > διακοπό κοινωνύασ με Θεό > 
φιλοδοξύα, φιληδονύα, φιλοχρηματύα. Πτώςη = ο 
άνθρωποσ τρώει ζώα, ζώα τρώνε τον άνθρωπο. Eχθρικό 
περιβάλλον. 

  Aνθρώπινη ζωό = μεταξύ φιλαυτύασ (πτώςησ) και 
φιλαλληλύασ (θϋωςησ), μίςουσ και αγάπησ. O άνθρωποσ 
καλείται να υπερβεύ την πτώςη. 

Άνθρωποσ 
και 

Περιβάλλον 

http://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPP-y_ftgskCFUVcDwodKgwINw&url=http://hellas-orthodoxy.blogspot.com/2015/02/blog-post_594.html&psig=AFQjCNE05N45zjWrlYzGDP_x-ByxEPUjog&ust=1447141925955586


Άνθρωποσ και 
Περιβάλλον 

 Παραδείγματα πτωτικόσ ςυμπεριφορϊσ: Ρόξη με φύςη: ο 
κατακλυςμόσ. Ο πτωτικόσ άνθρωποσ = θεωρεί τα πάντα 
κτητικά, άρα και τη φύςη. Eχθρικό ςτϊςη προσ φύςη > φύςη 
= πεδύο για χρόςη και κατϊχρηςη, κτόςη και κατϊκτηςη. 
Eχθρικό ςτϊςη ανθρώπου > προκαλεύ ανϊλογη αντύδραςη 
τησ φύςησ.  

 Oικολογικό μόνυμα: αλληλεπύδραςη ανθρώπου και φύςησ. 

 Σεχνολογύα > δώρο Θεού για ανακούφιςη του ανθρώπου ςε 
ϋνα εχθρικό περιβϊλλον. Nώε = ανακούφιςη. Τεχνολογία > 
προέκταςη βιολογικών ορίων του ανθρώπου. Κατακλυςμόσ > 
εχθρική ενέργεια φύςησ κατά ανθρώπου. Ο άνθρωποσ μπορεί 
να ςωθεί διά τησ τεχνολογίασ. 

http://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKuGwKjtgskCFYZgDgododUCPw&url=http://agiotokos-kappadokia.gr/%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BA%CE%BB%CF%85%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD%CF%8E%CE%B5-%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B5%CF%86-6-9/&psig=AFQjCNH_jtzCokxcCZgYIawXOzkPJiNvBg&ust=1447141759130344


 Βαβέλ > τεχνολ. πρόοδοσ > 
αντί για λάςπη 
χρηςιμοποιείται άςφαλτοσ για 
τισ οικοδομέσ. Ο ϊνθρωποσ 
νομύζει ότι με την τεχνολογύα 
μπορεύ να γύνει Θεόσ = να 
λύςει τα υπαρξιακά του 
προβλήματα. 

 H τεχνολογύα οφεύλει να 
ςυμβαδύζει με τη θεολογύα. 

 Ατομικιςμόσ > ϋλλειψη 
κοινωνύασ. Γλώςςα > από 
φορέασ ήθουσ > εκπίπτει ςε 
μέςο ςυνεννόηςησ. 

Άνθρωποσ και 
Περιβάλλον 

http://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMKlrMjsgskCFcOJDwodCc0Ffg&url=http://apantaortodoxias.blogspot.com/2013/08/blog-post_9242.html&psig=AFQjCNHqjfuO1a3tzJpOOISSSHBtYm06Ag&ust=1447141559796106


Α΄ Σϊξη Δημοτικού 
Ενότητα: Φαύρομαι που ζω. 
Μαθόματα:    2.5: Υροντύζω τα ζώα    

ΑΔΕ Δείκτης Επιτστίας Δείκτες Επάρκειας  

2.5 Να κατανοήςουν ότι 
τα ζώα είναι 
δημιουργήματα του 
Θεού, όπωσ ο 
άνθρωποσ. 

 Η δημιουργία του 
κόςμου από τον 
Θεό. 

 Η αμοιβαία ςχέςη 
αγάπησ μεταξύ 
ανθρώπων και 
ζώων, μέςα από 
παραδείγματα 
αγίων. 

Να αναπτύξουν 
υπεύθυνη ςτάςη 
απέναντι ςτα ζώα. 

 Σωςτέσ ςτάςεισ και 
ςυμπεριφορέσ 
απέναντι ςτα ζώα. 



Α΄ Σϊξη Δημοτικού 
Ενότητα: Φαύρομαι που ζω. 
Μαθόματα:    2.5: Υροντύζω τα ζώα    



B΄ Σϊξη Δημοτικού 
Ενότητα: Όμορφοσ Κόςμοσ 
 

Θεματική Ενότητα 7: Όμορυος κόσμος 

Διδακτικό ενότητα 7.1: Η Γη, το μεγϊλο μασ ςπύτι 
Διδακτικό ενότητα 7.2: Οι ομορφιϋσ του κόςμου 

Διδακτικό ενότητα 7.3: Υροντύζουμε το μεγϊλο μασ ςπύτι 
Διδακτικό ενότητα 7.4: Υροντύζουμε όλα τα πλϊςματα 



Β΄ Σϊξη Δημοτικού 
Ενότητα: Όμορφοσ Κόςμοσ. 
Μαθόματα:    7.1: Η Γη, το μεγϊλο μασ ςπύτι  

ΑΔΕ Δείκτης Επιτστίας Δείκτες Επάρκειας  
7.1 Να ορίζουν τον Θεό ωσ 

δημιουργό αυτού του κόςμου 
και την αγάπη ωσ τον ςκοπό τησ 
δημιουργίασ του. 

 Ο Θεόσ δημιούργηςε τον 
κόςμο ςε έξι χρονικά 
διαςτήματα, που ονομάςτηκαν 
ημέρεσ. 

 Η δημιουργία του κόςμου είναι 
το αποτέλεςμα τησ αγάπησ του 
Θεού προσ τον άνθρωπο.  

Να διατυπώνουν επιχειρήματα 
γύρω από τη ςημαςία και τη 
χρηςιμότητα τησ κάθε 
δημιουργίασ. 

 Κάθε μέρα τησ δημιουργίασ ο 
Θεόσ δημιουργούςε και κάτι 
διαφορετικό, το οποίο 
χαρακτηριζόταν από την 
τελειότητα, ολοκληρώνοντασ 
τη δημιουργία του φτιάχνοντασ 
τον άνθρωπο, που θεωρείται 
το τελειότερο δημιούργημα. 

Να κατανοήςουν και να 
υιοθετήςουν το μοτίβο τησ 
δημιουργίασ ςτη δική τουσ ζωή. 

 Το μοτίβο τησ δημιουργίασ: 
Αγάπη  Εργαςία  
Προςφορά  Ξεκούραςη 
Αγάπη. 



Β΄ Σϊξη Δημοτικού 
Ενότητα: Όμορφοσ Κόςμοσ. 
Μαθόματα:    7.1: Η Γη, το μεγϊλο μασ ςπύτι    

 



Β΄ Σϊξη Δημοτικού 
Ενότητα: Όμορφοσ Κόςμοσ. 
Μαθόματα:    7.2: Οι ομορφιϋσ του κόςμου  

ΑΔΕ Δείκτης Επιτστίας Δείκτες Επάρκειας  
7.2 Να εκτιμοφν τθν αξία κάκε 

δθμιουργιματοσ. 
 Κάκε δθμιοφργθμα είναι 

μοναδικό και ανεπανάλθπτο. 
 Πρακτικζσ ςεβαςμοφ, 

φροντίδασ και προςταςίασ του 
φυςικοφ περιβάλλοντοσ. 

Να κατανοιςουν πωσ θ ηωι 
τουσ, με όςα τθν 
χαρακτθρίηουν, αποτελεί δϊρο 
του Θεοφ, κάτι για το οποίο 
αρμόηει ευχαριςτία και 
δοξολογία.   

 Στάςθ προςευχισ, ευχαριςτίασ 
και δοξολογίασ προσ τον Θεό 
για όλα αυτά που ο Θεόσ 
προςφζρει κακθμερινά ςτον 
άνκρωπο. 

Να τεκμθριϊνουν πϊσ θ φφςθ 
υπθρετεί και δοξολογεί τον Θεό, 
μζςα από τθ λατρεία τθσ 
Εκκλθςίασ. 

 Χρθςτικότθτα και χρθςιμότθτα 
ςτοιχείων και υλικϊν τθσ 
φφςθσ ςτθ λατρεία τθσ 
Εκκλθςίασ. 

 Παρουςία και ρόλοσ τθσ 
φφςθσ ςε διάφορα γεγονότα 
τθσ ηωισ του Χριςτοφ. 



Β΄ Σϊξη Δημοτικού 
Ενότητα: Όμορφοσ Κόςμοσ. 
Μαθόματα:    7.2: Οι ομορφιϋσ του κόςμου    



Β΄ Σϊξη Δημοτικού 
Ενότητα: Όμορφοσ Κόςμοσ. 
Μαθόματα:    7.3: Υροντύζουμε το μεγϊλο μασ ςπύτι 

ΑΔΕ Δείκτης Επιτστίας Δείκτες Επάρκειας  
7.3 Να κατανοιςουν τον ρόλο του 

ανκρϊπου μζςα ςτθ δθμιουργία ωσ 
ςυνδθμιουργοφ, προςτάτθ και 
ςυμμζτοχου ςτθ διαχείριςθ τθσ κτίςθσ. 

 Αναφορζσ του Χριςτοφ, του 
Αποςτόλου Παφλου και άλλων αγίων 
τθσ Εκκλθςίασ γφρω από τον ρόλο του 
ανκρϊπου μζςα ςτθ δθμιουργία. 

 Πρότυπεσ ςυμπεριφορζσ μζςα από 
βίουσ αγίων, όπωσ του Αγίου 
Σιλουανοφ του Ακωνίτθ.  

Να ειςθγοφνται τρόπουσ και πρακτικζσ 
φροντίδασ και προςταςίασ του 
περιβάλλοντοσ. 

 Αίτια και εςτίεσ μόλυνςθσ του 
περιβάλλοντοσ. 

 Σφγχρονεσ πρακτικζσ προςταςίασ του 
περιβάλλοντοσ όπωσ θ ανακφκλωςθ 
και θ επαναχρθςιμοποίθςθ. 

Να εξάγουν ςυμπεράςματα για τθν ορκι 
ςτάςθ μασ προσ το περιβάλλον, μζςα 
από τθν αρμονικι ζνταξθ των 
μοναςτθριϊν ςτο φυςικό περιβάλλον. 

 Οι Ιερζσ Μονζσ ςτθν Κφπρο κτίηονται 
μζςα ςτο φυςικό περιβάλλον, χωρίσ να 
διαταράςςουν τθν αρμονία του και 
ςεβόμενεσ τον χαρακτιρα του. 

 Οι αςχολίεσ των μοναχϊν, που 
ςχετίηονται με τθν καλλιζργεια τθσ γθσ 
και τθν αξιοποίθςθ των αγακϊν που 
προςφζρει θ φφςθ.  



Β΄ Σϊξη Δημοτικού 
Ενότητα: Όμορφοσ Κόςμοσ. 
Μαθόματα:    7.3: Υροντύζουμε το μεγϊλο μασ ςπύτι    



Β΄ Σϊξη Δημοτικού 
Ενότητα: Όμορφοσ Κόςμοσ. 
Μαθόματα:    7.4: Υροντύζουμε όλα τα πλϊςματα 

ΑΔΕ Δείκτης Επιτστίας Δείκτες Επάρκειας  

7.4 Να παρουςιάηουν τα ςτοιχεία 
από τον βίο τθσ Αγίασ 
Μελανγκζλ, που αφοροφν ςτθν 
αγάπθ τθσ προσ όλα τα 
δθμιουργιματα του 
περιβάλλοντοσ. 

 Η αρμονικι ςχζςθ και θ αγάπθ τθσ Αγίασ 
Μελανγκζλ για τα ηϊα και τα πουλιά 
εκπθγάηει από τον άγιο τρόπο ηωισ τθσ. 

 Πρόςλθψθ τθσ αγάπθσ τθσ Αγίασ προσ  
το περιβάλλον μζςω κεατρικισ 
αναπαραγωγισ του περιςτατικοφ μεταξφ 
τθσ Αγίασ και του πρίγκιπα, των λαγϊν 
και των ςκυλιϊν. 

 Ο Θεόσ δεν είναι μόνο δθμιουργόσ αλλά 
και ςυντθρθτισ και προςτάτθσ του 
κόςμου. 

 Η ορκι ιεράρχθςθ διοχζτευςθσ τθσ 
ανκρϊπινθσ αγάπθσ είναι: Θεόσ, 
άνκρωποσ, ηϊα. 

Να προτείνουν απλζσ 
κακθμερινζσ λφςεισ φροντίδασ 
και προςταςίασ των ηϊων, που 
μποροφν να εφαρμοςτοφν ςτο 
ςπίτι και ςτο ςχολείο.  

 Στάδια ανάλυςθσ ενόσ προβλιματοσ: 
διάγνωςθ, επεξεργαςία, πικανζσ λφςεισ, 
επιλογι των επικρατζςτερων (ποια ηϊα, 
τι ανάγκεσ, ποιεσ λφςεισ τισ 
ικανοποιοφν). 

  



Β΄ Σϊξη Δημοτικού 
Ενότητα: Όμορφοσ Κόςμοσ. 
Μαθόματα:    Η Αγύα Μελανγκϋλ: η προςτϊτιδα του 
περιβϊλλοντοσ    



Δ΄ Σϊξη Δημοτικού 
Ενότητα: Με επιμονό ςτον αγώνα. 
Μαθόματα:    6.1: Σα αδϋλφια μασ που υποφϋρουν από την πεύνα 

ΑΔΕ Δεύκτησ επιτυχύασ Δεύκτεσ Επϊρκειασ  

6.1 Να εντοπίζουν και να ονομάζουν μέςα από 

την παραβολή τησ Κρίςησ, το κριτήριο με το 

οποίο θα κρίνει ο Θεόσ τουσ ανθρώπουσ ςτη 

μέλλουςα κρίςη. 

 Η ευαγγελική περικοπή τησ 

παραβολήσ τησ Κρίςεωσ 

(Ματθαίου, 25: 31-46). 

 Δομικά ςτοιχεία αφήγηςησ τησ 

ιςτορίασ τησ παραβολήσ (ποια 

πρόςωπα, πού, πότε, πώσ). 

 Αντιπαραβολή ςτάςησ και 

ςυμπεριφοράσ των δίκαιων και 

άδικων ανθρώπων απέναντι ςτον 

ςυνάνθρωπό τουσ. 

Να τεκμηριώνουν ποιοσ είναι ο πληςίον ςε 

διάφορεσ καταςτάςεισ τησ ζωήσ. 

 Σενάρια και παραδείγματα 

πραγματικών γεγονότων και 

καταςτάςεων, που να διακρίνεται 

η παρουςία του ενδεούσ και 

εμπερίςτατου ςυνανθρώπου.   



Δ΄ Σϊξη Δημοτικού 
Ενότητα: Με επιμονό ςτον αγώνα. 
Μαθόματα:    6.1: Σα αδϋλφια μασ που υποφϋρουν από την πεύνα 

ΑΔΕ Δεύκτησ επιτυχύασ Δεύκτεσ Επϊρκειασ  

6.1 Να ειςθγοφνται τρόπουσ 

ςυμπαράςταςθσ και 

αλλθλεγγφθσ προσ τουσ 

ςυνανκρϊπουσ μασ που 

αντιμετωπίηουν διάφορεσ 

δυςκολίεσ και ιδιαίτερα το 

πρόβλθμα τθσ πείνασ. 

 Τρόποι ζμπρακτθσ, θκικισ και ςυναιςκθματικισ 

ςτιριξθσ ενόσ εμπερίςτατου ςυνανκρϊπου 

(κατανόθςθ, ςυντροφιά, υλικι προςφορά, προςευχι 

κ.α.). 

 Παραδείγματα ςτάςεων και ςυμπεριφορϊν απζναντι 

ςτουσ πειναςμζνουσ ςυνανκρϊπουσ, μζςα από τον 

βίο αγίων τθσ Εκκλθςίασ, όπωσ των αγίων, που 

χαρακτθρίςτθκαν ελειμονεσ (Άγιοσ Ιωάννθσ, Άγιοσ 

Φιλάρετοσ, Όςιοσ Διονφςιοσ κα). 

 Αναφορζσ από τθ διδαςκαλία του Χριςτοφ 

(μακαριςμοί, παραβολζσ κα). 

Να αξιολογοφν τθ ςτάςθ 

τθσ Εκκλθςίασ απζναντι 

ςτουσ ςυνανκρϊπουσ 

μασ, που υποφζρουν από 

τθν πείνα. 

 Το ιεραποςτολικό ζργο τθσ Εκκλθςίασ τθσ Κφπρου 

(υλικι και πνευματικι προςφορά). 

 Ο Παγκφπριοσ Σφνδεςμοσ για τθν Καταπολζμθςθ τθσ 

Μάςτιγασ τθσ Πείνασ τθσ Ιεράσ Μθτρόπολθσ Κιτίου. 

 Η πρόταςθ τθσ Εκκλθςίασ περί νθςτείασ. 



Δ΄ Σϊξη Δημοτικού 
Ενότητα: Με επιμονό ςτον αγώνα. 
Μαθόματα:    Σα αδϋλφια μασ που υποφϋρουν από την πεύνα   



Δ΄ Σϊξη Δημοτικού 
Ενότητα: Με επιμονό ςτον αγώνα. 
Μαθόματα:    6.4: Σα αδϋλφια μασ που υποφϋρουν από τη 
μόλυνςη του περιβϊλλοντοσ 

ΑΔΕ Δεύκτησ επιτυχύασ Δεύκτεσ Επϊρκειασ  

6.4 Να κατανοιςουν πωσ το 

φυςικό περιβάλλον αποτελεί 

δθμιοφργθμα του Θεοφ, που 

ςυμμετζχει ςτθ κεία 

λατρεία, το οποίο κα πρζπει 

ο άνκρωποσ να ςζβεται και 

να φροντίηει. 

 Η δθμιουργία του κόςμου από τον Θεό. 

 Ο Θεόσ δθμιοφργθςε τον όμορφο κόςμο από αγάπθ 

για τον άνκρωπο, δίνοντάσ του εντολι να εργάηεται 

για να τον φροντίηει. 

 Η ςυμμετοχι του περιβάλλοντοσ ςτθ λειτουργία τθσ 

Εκκλθςίασ. 

Να αςκοφν κριτικι γφρω από 

τθ ςτάςθ και ςυμπεριφορά 

του ανκρϊπου απζναντι ςτο 

περιβάλλον. 

 Στάςεισ και ςυμπεριφορζσ του ανκρϊπου, που 

καταφζρονται επιηιμια απζναντι ςτο φυςικό 

περιβάλλον.  

 Οι ςυνζπειεσ τθσ μόλυνςθσ του φυςικοφ 

περιβάλλοντοσ ςτον ίδιο τον άνκρωπο του ςιμερα 

και του αφριο, κακϊσ και οι επιπτϊςεισ ςτουσ 

άλλουσ οργανιςμοφσ τθσ φφςθσ. 

 Οι επιπτϊςεισ τθσ καταςτροφισ του περιβάλλοντοσ 

ςτθν ίδια τθ λατρευτικι ηωι τθσ Εκκλθςίασ. 



Δ΄ Σϊξη Δημοτικού 
Ενότητα: Με επιμονό ςτον αγώνα. 
Μαθόματα:    6.4: Σα αδϋλφια μασ που υποφϋρουν από τη 
μόλυνςη του περιβϊλλοντοσ 

ΑΔΕ Δεύκτησ επιτυχύασ Δεύκτεσ Επϊρκειασ  

6.4 Να προτείνουν τρόπουσ 

προςταςίασ και φροντίδασ 

του περιβάλλοντοσ. 

 Σφγχρονεσ πρακτικζσ προςταςίασ του 

περιβάλλοντοσ όπωσ θ ανακφκλωςθ και θ 

επαναχρθςιμοποίθςθ, θ κομποςτοποίθςθ 

και τθγανοκίνθςθ. 

Να αναλφουν τθ κζςθ τθσ 

Εκκλθςίασ, αναφορικά με 

τθν οικολογικι κρίςθ, όπωσ 

αυτι εκφράηεται μζςα από 

τισ ακολουκίεσ τθσ. 

 Η ακολουκία «υπζρ τθσ προςταςίασ του 

περιβάλλοντοσ» που τελείται κάκε χρόνο 

ςτισ Εκκλθςίεσ τθν 1θ Σεπτεμβρίου. 

 Ευχζσ και προςευχζσ τθσ Εκκλθςίασ υπζρ 

του ςφμπαντοσ κόςμου ςε διάφορεσ 

ακολουκίεσ τθσ. 

 Ο ςεβαςμόσ και θ προςταςία του 

περιβάλλοντοσ αποτελεί χριςτιανικό ικοσ, 

που προτείνει θ Εκκλθςία ςτουσ πιςτοφσ 

τθσ. 



Δ΄ Σϊξη Δημοτικού 
Ενότητα: Με επιμονό ςτον αγώνα. 
Μαθόματα:    Σα αδϋλφια μασ που υποφϋρουν από τη μόλυνςη 
του περιβϊλλοντοσ   



Ε΄ Σϊξη Δημοτικού 
Ενότητα: Υροντύδα για τον κόςμο. 
Μαθόματα:    5.1: Η δημιουργύα του κόςμου 

ΑΔΕ Δεύκτησ επιτυχύασ Δεύκτεσ Επϊρκειασ  

5.1 Να αναγνωρίηουν τισ 

βαςικζσ κεολογικζσ αλικειεσ 

που προκφπτουν από τθ 

βιβλικι διιγθςθ τθσ 

δθμιουργίασ του κόςμου. 

 Η βιβλικι διιγθςθ τθσ δθμιουργίασ του κόςμου 

από τον Θεό (Γεν. 1:1-2:4α). 

 Βαςικζσ κεολογικζσ αλικειεσ δθμιουργίασ του 

κόςμου: 

- Ο Θεόσ δθμιοφργθςε τον κόςμο από αγάπθ 

προσ τον άνκρωπο. 

- Η δθμιουργία δεν προκφπτει από κάποια 

αναγκαιότθτα, αλλά είναι προϊόν του ελεφκερου 

κεϊκοφ κελιματοσ, που εκφράηεται με τον λόγο 

του Θεοφ. 

- Κάκε δθμιοφργθμα του Θεοφ χαρακτθρίηεται 

από τθν εξελικτικι τελειότθτα. 

- Αποκορφφωμα τθσ Δθμιουργίασ αποτελεί θ 

δθμιουργία του ανκρϊπου. 

- Σκοπόσ τθσ δθμιουργίασ του κόςμου είναι θ 

ςυμμετοχι του ςτθν αγάπθ του Θεοφ. 



Ε΄ Σϊξη Δημοτικού 
Ενότητα: Υροντύδα για τον κόςμο. 
Μαθόματα:    5.1: Η δημιουργύα του κόςμου 

ΑΔΕ Δεύκτησ επιτυχύασ Δεύκτεσ Επϊρκειασ  

5.1 Να τεκμθριϊνουν με 

ποιο τρόπο ο Θεόσ, 

μζςα από τθ 

δθμιουργία του 

κόςμου, φανερϊνει 

τθν αγάπθ του προσ 

τον άνκρωπο. 

 Η δθμιουργία του ανκρϊπου, θ ευλογία 

του από τον Θεό, που παραπζμπει ςε 

ςχζςθ πατζρα – γιου, και θ δωρεά του 

«κατ’ εικόνα και κακ’ ομοίωςιν».  

 Ο Θεόσ τοποκζτθςε τον άνκρωπο ςτθ γθ 

με τουσ καλφτερουσ περιβαλλοντικοφσ 

όρουσ ηωισ κι ανάπτυξθσ. 

 Ο Θεόσ όριςε τον άνκρωπο ωσ διαχειριςτι 

τθσ δθμιουργίασ. 

 Πολυποίκιλθ και πολυδιάςτατθ προςφορά 

τθσ φφςθσ και ευρφτερα τθσ όλθσ 

δθμιουργίασ ςτον άνκρωπο. 



Ε΄ Σϊξη Δημοτικού 
Ενότητα: Υροντύδα για τον κόςμο. 
Μαθόματα:    5.2: Υροντύδα για τη δημιουργύα (Ο Άγιοσ Παΐσιος) 

ΑΔΕ Δεύκτησ επιτυχύασ Δεύκτεσ Επϊρκειασ  

5.2 Να κατανοιςουν τθν ευκφνθ 

όλων των ανκρϊπων, ςε ατομικό 

και ςυλλογικό επίπεδο, για τθν 

προςταςία και διαφφλαξθ του 

περιβάλλοντοσ, ωσ 

δθμιουργιματοσ του Θεοφ. 

 Η εντολι του Θεοφ ςτον άνκρωπο να καλλιεργεί και να 

φροντίηει τθ δθμιουργία, κάτι που ςυνεπάγεται μεγάλθ 

ευκφνθ για τθ διατιρθςι τθσ. 

 Η προςταςία του περιβάλλοντοσ δεν αποτελεί ατομικι 

μόνο ευκφνθ, αλλά προϊόν μιασ ςυλλογικισ 

προςπάκειασ. 

 Η ςυμμετοχι του περιβάλλοντοσ ςτθ λειτουργία τθσ 

Εκκλθςίασ. 

Να αςκοφν κριτικι γφρω από τθ 

ςτάςθ και ςυμπεριφορά του 

ανκρϊπου απζναντι ςτο 

περιβάλλον και να προτείνουν 

τρόπουσ προςταςίασ και 

φροντίδασ του. 

 Στάςεισ και ςυμπεριφορζσ του ανκρϊπου, που 

καταφζρονται επιηιμια απζναντι ςτο φυςικό 

περιβάλλον.  

 Οι αρνθτικζσ ςυνζπειεσ τθσ μόλυνςθσ του φυςικοφ 

περιβάλλοντοσ ςτθν ίδια τθ φφςθ και ςτον  άνκρωπο. 

 Οι επιπτϊςεισ τθσ καταςτροφισ του περιβάλλοντοσ 

ςτθν ίδια τθ λατρευτικι ηωι τθσ Εκκλθςίασ. 

 Πρακτικζσ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ςε ατομικό 

και ςυλλογικό επίπεδο. 



Ε΄ Σϊξη Δημοτικού 
Ενότητα: Υροντύδα για τον κόςμο. 
Μαθόματα:    5.2: Υροντύδα για τη δημιουργύα (Ο Άγιοσ Παΐσιος) 

ΑΔΕ Δείκτησ επιτυχίασ Δείκτεσ Επάρκειασ  
5.2 Να εντοπίηουν μζςα από 

τον βίο του Αγίου 

Παϊςίου του Αγιορείτου, 

τθν ορκι ςτάςθ που 

πρζπει να ζχει ο κάκε 

άνκρωποσ απζναντι ςτθ 

φφςθ. 

 Ο βίοσ του Αγίου Παϊςίου του Αγιορείτου, 

με ζμφαςθ ςτθν ιδιαίτερι του ςχζςθ με τα 

δζντρα και τα ηϊα. 

 Νουκεςίεσ του Αγίου Παϊςίου περί τθσ 

ςχζςθσ του ανκρϊπου με τθ φφςθ. 



τ΄ Σϊξη Δημοτικού 
Ενότητα: Σραύματα και θεραπεύα. 
Μαθόματα:    6.1: Σραύμα τησ ζωόσ: οικολογικό κρύςη 

ΑΔΕ Δεύκτησ επιτυχύασ Δεύκτεσ Επϊρκειασ  
6.1 Να κατανοόςουν ότι η 

καταςτροφό του φυςικού 

περιβϊλλοντοσ από τον 

ϊνθρωπο ϋχει πνευματικϋσ 

ρύζεσ και οφεύλεται ςτο 

πϊθοσ τησ πλεονεξύασ, 

επηρεϊζοντασ την ποιότητα 

ζωόσ πϊνω ςτον πλανότη. 

 Ο οριςμόσ τησ ϋννοιασ «πλεονεξύα». 

 Τα αύτια τησ καταςτροφόσ του φυςικού 

περιβϊλλοντοσ και η ςύνδεςό τουσ με τισ 

ανθρώπινεσ δραςτηριότητεσ. 

 Οι ςυνϋπειεσ τησ καταςτροφόσ του 

περιβϊλλοντοσ ςε όλη την κτύςη. 

Να παρουςιάηουν τθν 

πρόταςθ τθσ Εκκλθςίασ για 

απάμβλυνςθ του προβλιματοσ 

τθσ οικολογικισ κρίςθσ. 

 Η πρόταςθ τθσ Εκκλθςίασ για μείωςθ του 

προβλιματοσ τθσ οικολογικισ κρίςθσ: 

- Συνειδθτοποίθςθ εκ μζρουσ του ανκρϊπου τθσ 

κζςθσ και του ρόλου του μζςα ςτθ δθμιουργία. 

- Κατανόθςθ πωσ θ ςυνετι χριςθ των υλικϊν 

αγακϊν βοθκά και ςτθν εξάλειψθ τθσ φτϊχιασ. 

- Νθςτεία: θ οδόσ τθσ εγκράτειασ και τθσ ςυνετισ 

χριςθσ των αγακϊν. 

- Μίμθςθ παραδειγμάτων αγίων μορφϊν τθσ 

Εκκλθςίασ και τθσ ςχζςθσ τουσ με το φυςικό 

περιβάλλον. 



τ΄ Σϊξη Δημοτικού 
Ενότητα: Σραύματα και θεραπεύα. 
Μαθόματα:    6.1: Σραύμα τησ ζωόσ: οικολογικό κρύςη 

ΑΔΕ Δεύκτησ επιτυχύασ Δεύκτεσ Επϊρκειασ  
6.1 Να προτείνουν τρόπουσ 

μζςα από τουσ οποίουσ τα 

ίδια τα παιδιά κα 

μποροφςαν να 

ςυνειςφζρουν ςτθν 

προςταςία του 

περιβάλλοντοσ, τόςο ςτο 

ςχολείο όςο και ςτο ςπίτι. 

 Η επιβϊρυνςη του περιβϊλλοντοσ μϋςα 

από ανθρώπινεσ ενϋργειεσ και 

ςυμπεριφορϋσ εντόσ του ςχολικού 

χώρου. 

 Η επιβϊρυνςη του περιβϊλλοντοσ μϋςα 

από ανθρώπινεσ ενϋργειεσ και 

ςυμπεριφορϋσ εντόσ του ςπιτιού. 



τ΄ Σϊξη Δημοτικού 
Ενότητα: Σραύματα και θεραπεύα. 
Μαθόματα:    Αγώνασ για να προςτατϋψουμε το περιβϊλλον   



τ΄ Σϊξη Δημοτικού 
Ενότητα: Σραύματα και θεραπεύα. 
Μαθόματα:    6.2: Σραύμα τησ ζωόσ: πεύνα 

ΑΔΕ Δεύκτησ επιτυχύασ Δεύκτεσ Επϊρκειασ  
6.2 Να εντοπύςουν τα αύτια και τισ 

διαςτϊςεισ που ϋχει λϊβει το 

πρόβλημα τησ πεύνασ 

παγκοςμύωσ και τισ επιπτώςεισ 

του ςτο μϋλλον τησ 

ανθρωπότητασ. 

 Αύτια που οδηγούν ςτη δημιουργύα του προβλόματοσ 

τησ πεύνασ ςτον πλανότη. 

 Διαςτϊςεισ του προβλόματοσ τησ πεύνασ ανϊ το 

παγκόςμιο (διαπιςτώςεισ, αριθμητικϋσ αναφορϋσ 

και ςτατιςτικϋσ αναλύςεισ). 

 Οι επιπτώςεισ του προβλόματοσ τησ πεύνασ, τησ 

ϋλλειψησ αγαθών και τησ εξαθλύωςησ ςτον ϊνθρωπο, 

την κοινωνύα και τη φύςη.   

Να κατανοιςουν πωσ τα υλικά 

αγακά που μασ εμπιςτεφκθκε ο 

Θεόσ πρζπει να τα διαχειριςτοφμε 

ςωςτά, οικοδομϊντασ ζργα αγάπθσ 

για όλουσ τουσ ανκρϊπουσ, ϊςτε 

να καλυτερεφςει θ ηωι ςτον 

πλανιτθ και να νιϊςουν όλοι τθ 

χαρά τθσ Βαςιλείασ του Θεοφ. 

 Τρόποι ςωςτισ διαχείριςθσ και εξοικονόμθςθσ υλικϊν 

αγακϊν για προςφορά ςτουσ ςυνανκρϊπουσ που δεν 

ζχουν πρόςβαςθ ςε αυτά. 

 Ειςθγιςεισ για απάμβλυνςθ του προβλιματοσ τθσ 

πείνασ ςτον πλανιτθ. 

 Πρόταςθ Εκκλθςίασ για εξαςκζνθςθ του προβλιματοσ:  

- Ζργα αγάπθσ εκ μζρουσ του ανκρϊπου προσ τον 

ςυνάνκρωπό του όπωσ προςφορά τροφίμων, ςυςςίτια, 

φιλανκρωπικζσ εκδθλϊςεισ κα.. 

- Η νθςτεία. 

- Παράδειγμα πρϊτων χριςτιανικϊν κοινοτιτων αγάπθσ. 

- Παραδείγματα αγίων μορφϊν ωσ προσ ςτον τρόπο που 

διαχειρίηονταν τα υλικά αγακά. 



τ΄ Σϊξη Δημοτικού 
Ενότητα: Σραύματα και θεραπεύα. 
Μαθόματα:    Ο Φριςτόσ ςυναντϊ ϋναν πλούςιο νϋο   



Συνοπτικά η προςέγγιςή μασ 

 Ο κόςμοσ εύναι θεύο δημιούργημα. 
 Ο ϊνθρωποσ εύναι απλώσ επιςτϊτησ∙ ούτε 

ιδιοκτότησ ούτε κυρύαρχοσ του κόςμου. 
 Μεύωςη των ϊπληςτων ανθρώπινων 

ορϋξεων οδηγεύ ςε αρμονικό ιςορροπύα 
με τη φύςη. 

 Σα θαυμϊςια του κόςμου οδηγούν ςε 
θαυμαςμό και ύμνο προσ το Δημιουργό. 

 Η φύςη, ωσ πολύτιμο δώρο του Θεού, 
μοιρϊζεται με όλουσ τουσ ανθρώπουσ, 
ακόμα και με αυτούσ που δεν ϋχουν 
ακόμα γεννηθεύ. 


