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ΜΕΡOΣ ∆ΕΥΤΕΡO 
 
1.  ΣΚOΠOΙ ΚΑΙ ΣΤOΧOΙ THΣ AΞIOΛOΓHΣHΣ TOY MAΘHTH ME 

BAΣH THN ∆I∆AKTEA YΛH TOY B΄ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟΥ 
 
1.1  Βασικοί στόχοι στη διδασκαλία της λατρείας της Εκκλησίας. 

H διδακτέα ύλη που αντιστοιχεί στο δεύτερο µέρος του σχολικού εγχειριδίου 
φέρει τον τίτλο: «Από τη λατρεία της Εκκλησίας». 
Γενικός στόχος του µέρους αυτού είναι να κατανοήσει ο µαθητής τη 

σπουδαιότητα της λατρείας και να συνειδητοποιήσει, ότι µέσω αυτής µπορεί να 
συµµετέχει µε βαθύτερο και προσωπικό τρόπο στη ζωή της Oρθόδοξης 
Εκκλησίας. 
Η µέχρι τώρα εµπειρία δείχνει ότι η διδασκαλία του τµήµατος αυτού γινόταν 

στο µεγαλύτερο µέρος του µε θεωρητικό και ακαδηµαϊκό τρόπο. Χωρίς να 
παραθεωρείται το καθαρά γνωστικό στοιχείο χρειάζεται, κατά τη γνώµη µας, να 
γίνεται µια βιωµατική προσέγγιση των παρεχόµενων γνώσεων. 
Ειδικότεροι στόχοι της διδασκαλίας µπορούν να είναι:  
• Η κατανόηση της γένεσης και της εξέλιξης της λατρείας στην Εκκλησία. 
• Η συνειδητοποίηση της σχέσης της λατρείας µε την καθηµερινή ζωή. 
• Η γνωστική και ταυτόχρονα βιωµατική προσέγγιση των µυστηρίων της 
Εκκλησίας. 

• Η κατανόηση του ρόλου της τέχνης - σε όλες της τις εκφράσεις - στη 
λατρεία. 

• Η κατανόηση του νοήµατος, που έχουν οι χριστιανικές γιορτές στην 
προσωπική ζωή του πιστού στο χώρο της Εκκλησίας. 

Το βάρος της ύλης του Β΄ µέρους πρέπει να δοθεί, όχι τόσο στην 
ακαδηµαϊκή προσέγγιση της εξέλιξης της χριστιανικής λατρείας, όσο στην 
κατανόηση από τους µαθητές της σηµασίας της λατρείας για την προσωπική 
τους ζωή. 
Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 

σηµασία στα παρακάτω στοιχεία, τα οποία διαδραµατίζουν σπουδαίο ρόλο στην 
αξιολόγηση των µαθητών. 



 

 42

α.  Oι συµβολισµοί. Το θέµα των συµβόλων στην ορθόδοξη λατρεία είναι 
καίριο, αλλά και δύσκολο στη διδασκαλία του. Αυτό οφείλεται, σε ένα µεγάλο 
µέρος, στην αδυναµία των σηµερινών νέων να κατανοήσουν τους 
θρησκευτικούς συµβολισµούς όχι µε τη µορφή των τύπων, αλλά ως στοιχεία 
που συµβάλλουν στη βίωση µιας πραγµατικότητας. 
Ερµηνεύοντας π.χ. την τριπλή κατάδυση του βαπτιζόµενου στο νερό θα 

πρέπει να συζητηθεί, αν και πώς ο συµβολισµός αυτός µπορεί να έχει σηµασία 
για τη ζωή του µαθητή σήµερα (θάνατος και ανάσταση σε όλες τους τις 
διαστάσεις). 
∆ιδάσκοντας το συµβολισµό του χορού του Ησαΐα στο µυστήριο του γάµου 

θα χρειαστεί να εξηγηθεί ο τρόπος που -σύµφωνα µε την Εκκλησία - µπορεί ένα 
νεαρό ζευγάρι από τη στιγµή εκείνη να ξεκινήσει ένα νέο «χορό της ζωής». 
Γιατί το ψωµί και το κρασί δεν είναι απλοί τύποι και σύµβολα, αλλά µέσα 

στη Θεία Ευχαριστία µεταβάλλονται µυστικά σε Σώµα και Αίµα Χριστού, για 
να ζει ο άνθρωπος; 
Εφόσον δοθούν οι παραπάνω διαστάσεις στη διδασκαλία των συµβόλων της 

ορθόδοξης λατρείας, πρέπει να αξιολογηθεί ανάλογα: 
• ο βαθµός κατανόησης του συµβολισµού 
• η ποιότητα αντίληψης της σηµασίας του συµβολισµού για τη ζωή των 
ανθρώπων 

• ο τρόπος κριτικής αντιµετώπισης του θέµατος του συµβολισµού 
• ο βαθµός της ικανότητας συσχετισµού των συµβόλων και των συµβολισµών 

µε άλλες εκφράσεις του ανθρώπινου βίου. 
 
β. Η κοινωνική διάσταση της ορθόδοξης λατρείας. Η ορθόδοξη λατρεία 

δεν αποτελεί ατοµική υπόθεση, αλλά «έργο του λαού». Το δεύτερο αυτό 
στοιχείο είναι εξίσου δύσκολο να κατανοήσει ο µαθητής, δεδοµένου ότι, κατά 
κανόνα, η εµπειρία του είναι αντίθετη µ� αυτό. O νέος λατρεύει, ή έµαθε να 
λατρεύει ατοµοκεντρικά. Αντίθετα, θα χρειαστεί να του διδάξει µε έµφαση ο 
εκπαιδευτικός τον κοινωνικό χαρακτήρα της λατρείας. Η ορθόδοξη λατρεία 
είναι τρόπος συνύπαρξης προσώπων και µπορεί να κατανοηθεί έτσι, από τη 
στιγµή που ο άνθρωπος συµµετέχει στις λατρευτικές ευκαιρίες τις Εκκλησίας. O 
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κοινωνικός χαρακτήρας είναι δυνατό να κατανοηθεί και µε οµαδικές 
δηµιουργικές εργασίες στην τάξη και στο σπίτι, οι οποίες θα βοηθήσουν τον 
εκπαιδευτικό να αξιολογήσει καλύτερα τους µαθητές, παρατηρώντας και την 
ικανότητά τους να εργάζονται οµαδικά. 
Για την αξιολόγηση του µαθητή σχετικά µε όσα αναφέρθηκαν παραπάνω 

πρέπει ο εκπαιδευτικός να λάβει υπόψη του:  
• το βαθµό κατανόησης του κοινωνικού χαρακτήρα της ορθόδοξης 
λατρείας, 

• τον τρόπο, µε τον οποίο προσπάθησε να προσεγγίσει το θέµα, 
• την ποιότητα της προσέγγισης. 

 
2. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ  
 
2.1  Ερωτήσεις ανάπτυξης 
1.  Ποιοι ήταν οι παράγοντες που συνετέλεσαν στη διαµόρφωση του βυζαντινού 
τυπικού λατρείας και πώς νοµίζετε ότι λειτούργησαν στη διαµόρφωσή του; 

2. Η σφραγίδα της δωρεάς του Χριστού κατά το µυστήριο του Χρίσµατος 
δηµιουργεί αυξηµένες ευθύνες στη ζωή του πιστού. Ποιες είναι, κατά τη 
γνώµη σου; 

3.  Να περιγράψετε τα κύρια στοιχεία της «αγίας αναφοράς». 
4.  Ποια είναι η ποιότητα της ειρήνης, για την οποία προσεύχεται η Εκκλησία 
στη Θ. Ευχαριστία και γενικότερα σε σχέση µε την ειρήνη, την οποία 
επιδιώκει ο κόσµος; 

5.  Oι ύµνοι της Εκκλησίας αποτελούν απλά δείγµατα θρησκευτικής ευσέβειας; 
Tεκµηριώστε τις απόψεις σας µε παραδείγµατα. 

6.  Θα µπορούσε η εκκλησιαστική µουσική να βοηθήσει στην αναζήτηση µιας 
ουσιαστικής σχέσης σας µε το Θεό και µε ποιο τρόπο; 

7. Ως ποιο σηµείο πιστεύετε ότι το προσωπικό βίωµα επηρέασε τους 
καλλιτέχνες στη διαµόρφωση των εικονογραφικών κύκλων στη βυζαντινή 
εικονογραφία; 
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8.  Αναπτύξτε την άποψη ενός σύχρονου επιστήµονα ότι «η εικόνα για µας δεν 
είναι ένα αντικείµενο, που µας δίνει κάποια αισθητική απόλαυση ή µας κινεί 
την επιστηµονική περιέργεια, αλλά έχει µια θεολογική έννοια». 

9.  Ποια θα µπορούσε να είναι η σηµασία της θρησκευτικής γιορτής για ένα νέο 
σήµερα; 

10.  Ένα θρησκευτικό πανηγύρι θα µπορούσε να έχει ουσιαστική σηµασία για τη 
ζωή του σηµερινού ανθρώπου; 

11.  Ήταν κατά τη γνώµη σας αναγκαία η απόρριψη των έργων του Νόµου από 
την Εκκλησία και γιατί; 

12.  Θα µπορούσε για σας προσωπικά η συµµετοχή στη θεία λατρεία να είναι 
πρόγευση µιας µέλλουσας ζωής και γιατί; 

 
2.2 Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 
1.  Ποιες είναι οι προτυπώσεις της θείας Ευχαριστίας; 
2.  Το βυζαντινό τυπικό ολοκληρώθηκε τον 9ο αιώνα.  
α. Ποια µορφή λατρείας προηγήθηκε του 9ου αι.;  
β. Πώς εξελίχθηκε η λατρεία τον 9ο αι.; 

3.  Γιατί το Βάπτισµα λέγεται Φώτισµα; 
4.  Τι είναι η «Μεγάλη Eίσοδος»; 
5.  Πρέπει να κοινωνούµε συχνά και γιατί;  
6.  Τι είναι τα κοντάκια; 
7.  Τι είναι οι κανόνες; 
8.  Τι γνωρίζετε για τη µουσική σηµειογραφία; 
9.  Ποιοι είναι οι βασικοί σταθµοί εξέλιξης της ορθόδοξης ζωγραφικής; 

10.  Η Εκκλησία γνωρίζει µια σειρά εορταστικών κύκλων. 
α. Ποιοι είναι αυτοί;  
β. Ποια είναι κατά τη γνώµη σας η χρησιµότητά τους; 

11.  Πιστεύετε ότι έχουµε ανάγκη από το παράδειγµα των αγίων; Αιτιολογήστε 
την απάντησή σας. 

12.  Έχουν λόγο ύπαρξης τα πανηγύρια σήµερα; Αιτιολογήστε την απάντηση σας. 
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2.3 Συνδυασµός ερωτήσεων ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης 
1.  Από τα κεντρικότερα σηµεία της Θείας Λειτουργίας είναι η ανάγνωση του 
Αποστόλου και του Ευαγγελίου. 
α. Ποιο το περιεχόµενο των µηνυµάτων τους; 
β. Ποια η χρησιµότητά τους; 
γ. Τα µηνύµατα που εκπέµπουν τα κείµενα αυτά πιστεύετε ότι είναι δυνατό 
να διαµορφώνουν τη ζωή της εκκλησιαστικής κοινότητας; 

2.  «Μετά φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε» 
α. Αναλύστε τη φράση αυτή. 
β. Αναγνωρίζετε στη φράση αυτή το κοινωνικό στοιχείο της ορθόδοξης 
λατρείας; ∆ηµιουργεί τις προϋποθέσεις, ώστε να µπορεί κανείς να 
ισχυριστεί ότι η εκκλησιαστική κοινωνία είναι άλλης ποιότητας από κάθε 
άλλη κοινωνία; 

3.  «Χριστός γεννάται δοξάσατε, 
Χριστός εξ ουρανών απαντήσατε, 
Χριστός επί γης υψώθητε. 
Άσατε τω Κυρίω πάσα η γη  
και εν ευφροσύνη ανυµνήσατε λαοί 
ότι δεδόξασται». 
α. Επισηµάνετε στον παραπάνω ύµνο το θεολογικό και διδακτικό χαρακτήρα. 
β. Είναι πανηγυρικό το ύφος του ύµνου και γιατί; 
γ. Ποια σηµεία του ύµνου καλούν τους πιστούς σε εσωστρέφεια και ποια 
δείχνουν τον κοινωνικό του χαρακτήρα; 

 
2.4 Ερωτήσεις κλειστού ή αντικειµενικού τύπου 

α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
Bάλτε σε κάθε ερώτηση τη σωστή απάντηση σε κύκλο. 
1.  Από τον 3ο αι. µ.Χ. παρουσιάζεται στη λατρεία ο θεσµός: 
α. των πρεσβυτέρων 
β. των κατηχουµένων 
γ. των καθηγουµένων 

2.  Η οργάνωση της χριστιανικής λατρείας ξεκίνησε από: 
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α. Τη Ρώµη. 
β. Την Αλεξάνδρεια 
γ. Τη Ναζαρέτ 
δ. Τα Ιεροσόλυµα. 

3. Παρακάτω αναφέρονται µε διαφορετική σειρά τα στοιχεία της Θείας 
Ευχαριστίας. Ποιά είναι η σωστή σειρά;  

Α 
Αντίφωνα, ειρηνικά, µικρή είσοδος, αναγνώσµατα, αναφορά,  

µεγάλη είσοδος, θεία κοινωνία 
Β 

Ειρηνικά, αντίφωνα, αναγνώσµατα, µικρή είσοδος,  
αναφορά, µεγάλη είσοδος, θεία κοινωνία 

Γ 
Ειρηνικά, αντίφωνα, µικρή είσοδος, αναγνώσµατα,  

µεγάλη είσοδος, αναφορά, θεία κοινωνία 
H σωστή σειρά είναι η  

   A  B   Γ 
(Bάλτε σε κύκλο το αντίστοιχο γράµµα) 

4.  Η πρόθεση συµβολίζει: 
α. Τη Γέννηση του Χριστού.  
β. Τη Σταύρωση του Χριστού. 
γ. Τη δηµιουργία του κόσµου. 
δ. Tίποτε απ� όλα αυτά. 

5.  Τη σηµειογραφία στη βυζαντινή µουσική καθιέρωσε: 
α. O Ιωάννης Χρυσόστοµος. 
β. O Κύριλλος Ιεροσολύµων. 
γ. O Ιωάννης ∆αµασκηνός. 
δ. O Mέγας Bασίλειος. 
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β. Ερωτήσεις διάταξης 

1.  Η εκκλησιαστική µουσική δεν ήταν από την αρχή της ζωής της Εκκλησίας η 
ίδια. Μπορείτε να βάλετε στη σωστή σειρά τους σταθµούς της; 

 
   Σωστή σειρά 

• Ιωάννης ∆αµασκηνός.      α. 
Καθιέρωση της µουσικής σηµειογραφίας. 

• Στρογγυλή σηµειογραφία.   β. 
• Μελωδική απαγγελία.            γ. 
• Μουσική µεταρρύθµιση         δ. 
από Χρύσανθο, Γρηγόριο και Χουρµούζιο. 

 
 
2. Bάλτε στη σειρά τις παρακάτω ακίνητες γιορτές, που έχουν ως κέντρο τους 
τα Χριστούγεννα. 

 
    Σωστή σειρά 

• Χριστούγεννα.     α. 
• Ύψωση του Τιµίου Σταυρού.    β. 
• Θεοφάνεια.     γ. 
• Περιτοµή.     δ. 
• Mεταµόρφωση του Σωτήρος.   ε. 
• Υπαπαντή.     στ.  
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γ. Ερωτήσεις αντιστοίχισης ή σύζευξης 

1.  Ενώστε µε µια γραµµή τα στοιχεία της στήλης Α µε τα στοιχεία της στήλης 
Β. (Σε κάθε στοιχείο της στήλης Α αντιστοιχεί ένα µόνο στοιχείο της στήλης 
Β. Κάποια από τα στοιχεία της στήλης Β περισσεύουν). 

     Α     Β 
Κοντάκια   ∆ογµατικός κύκλος 
∆οξολογία   Λάβετε φάγετε... 

  Αµνός    Ναοδοµία 
  Θ. Ευχαριστία   Όρθρος 
  Μονή Στουδίου   Πασχάλιο δείπνο 
  Χρίσµα    Ρωµανός ο Μελωδός 
  Αναφορά   Παρασηµαντική 
  Μυστικό δείπνο   Κανόνες 
  Ειρµός    Βυζαντινό τυπικό 
      ∆ωρεά 
      Ανάµνηση 

Άρτος και Oίνος 
 
2. Να συσχετίσετε τις λέξεις των παρακάτω στηλών, γράφοντας µπροστά από 
τους αριθµούς της Α στήλης το αντίστοιχο γράµµα της Β στήλης. Η άσκηση 
έχει ως θέµα της την ορθόδοξη ζωγραφική. (Σε κάθε στοιχείο της στήλης Α 
αντιστοιχεί ένα µόνο στοιχείο της στήλης Β). 

Α    Β 
1 Παντοκράτορας  α. Βασιλική 
2 Ωραία πύλη    β. Ζωηρές κινήσεις 
3 ∆ευτέρα Παρουσία   γ. Τέµπλο 

  4 Τρίµορφο    δ. Τρούλος 
  5 Κρητική Σχολή  ε. Νάρθηκας 

6 Μακεδονική Σχολή   στ. ∆ογµατικός κύκλος 
      ζ. Ιεράρχες 
      η. ∆ωδεκάορτο 
      θ. Συγκρατηµένες κινήσεις 
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δ. Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού 

1. Να συµπληρώσετε τα κενά του αποσπάσµατος που ακολουθεί, βάζοντας στην 
κατάλληλη θέση τις παρακάτω λέξεις: 

θεωρία, επιδράσεις, παράδοση, µελωδός, πίστη, ελληνική µουσική, 
αρχαιοελληνικός, ήχος, τουρκοκρατία, ελληνικότητα 

Την........................... προέλευση της βυζαντινής .....................βεβαιώνουν οι 
.................................. όροι που χρησιµοποιήθηκαν, οι ............ και οι τόνοι 
της µουσικής και η εξοικείωση των εκκλησιαστικών ............................. προς 
την ολοκληρωµένη µουσική .......................... των αρχαίων Ελλήνων. Η 
....................................... της διατηρήθηκε και κατά την ........................... 
Ήταν τόσο ισχυρή και συνδεδεµένη µε την ...................... η εκκλησιαστική 
µουσική παράδοση, ώστε ήταν αδύνατο να δεχτεί ουσιαστικές τουρκικές 
............................... 

 
2. Να βάλετε τις παρακάτω λέξεις στα κατάλλληλα κενά του κειµένου που 
ακολουθεί: 

δέοµαι, Ωσαννά, Σαβαώθ, αίνεσις, έχω, πνεύµα, ύψιστος,  
ευλογώ, ειρήνη, άξιος, γη, ερχόµενος 

Έλεον ................., θυσίαν .................... 
Και µετά του ................................... σου 
.................... προς τον Κύριον 
......................... και δίκαιον 
Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος ........................πλήρης ο ουρανός και η 
............... της δόξης σου. Ωσαννά εν τοις υψίστοις. ............................. ο 
............................ εν ονόµατι Κυρίου ................................ ο εν τοις 
..................................... 
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ε.  Ερωτήσεις διαζευκτικής απάντησης ή του τύπου «σωστό - λάθος» 

Βάλτε ένα σταυρό στο αντίστοιχο τετραγωνάκι σε καθεµιά απ� τις παρακάτω 
περιπτώσεις: 

Σωστό  Λάθος 
• Oι οµοιότητες των µυστηρίων της Εκκλησίας  

µε τα µυστήρια των αρχαίων ειδωλολατρικών  
θρησκειών είναι ουσιαστικές.    ! ! 

• Σοβαρές τροποποιήσεις στη λατρεία µπορεί µόνο  
µια Oικουµενική Σύνοδος να επιφέρει.   ! ! 

• Η θεία Κοινωνία µας ενώνει σε µια κοινωνία  
πιστών ατόµων.      ! ! 

• Το ευεργετικό νερό της βροχής συµβολίζει το  
Βάπτισµα που µας σώζει.          ! ! 

• Η ψαλµωδία του λαού είναι αντιφωνική.        ! ! 
• Η ορθόδοξη ζωγραφική είναι διακοσµητική τέχνη. ! ! 
• Στο τέµπλο του ναού βρίσκεται το ∆ωδεκάορτο.       ! ! 
• Η Mεγάλη Eβδοµάδα ανήκει στις κινητές εορτές  
του Πεντηκοσταρίου.     ! ! 

• O Παντοκράτορας στον τρούλο ανήκει στο δογµατικό  
κύκλο.       ! ! 

 
2.5  Συνδυασµός ερωτήσεων αντικειµενικού τύπου και ανοιχτής απάντησης 
1. Βάλτε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση και 
αιτιολογήστε σύντοµα την επιλογή σας. 
• Κάτω από την Αγία Τράπεζα τοποθετούνται λείψανα Aγίων επειδή: 
α.  Αυτό θεωρείται ευλογία για τους πιστούς 
β.  Πάνω στις θυσίες των Aγίων θεµελιώθηκε η Εκκλησία. 
γ.  Και οι Άγιοι τελούσαν τη Θεία Ευχαριστία πάνω στην Αγία Τράπεζα. 
δ. Η Αγία Τράπεζα είναι ο καταλληλότερος τόπος για µια τέτοια 
τοποθέτηση. 
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Αιτιολογήστε την επιλογή σας: .................................................................. 
..................................................................................................................... 
..................................................................................................................... 
..................................................................................................................... 

 
2.  Βάλτε ένα σταυρό στο αντίστοιχο τετραγωνάκι και αιτιολογήστε την εκλογή 
σας. 
Η ειρήνη του κόσµου για την Εκκλησία θα έπρεπε να είναι αποτέλεσµα της 
«άνωθεν ειρήνης». 

σωστό   λάθος  
       !       ! 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 
 
3.  Να βάλετε στη σωστή σειρά τα παρακάτω µέρη της Θείας Λειτουργίας: 

Αναγνώσµατα, Θ. Κοινωνία, Αγία αναφορά, Μεγάλη είσοδος, Ειρηνικά 

α......................β.......................γ....................δ....................ε...................... 
Να περιγράψετε τη Μεγάλη Είσοδο και να αναλύσετε το συµβολισµό της. 
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3.  ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

3.1  Ολιγόλεπτο κριτήριο αξιολόγησης 

Το παράδειγµα αυτό αναφέρεται υποθετικά στη διδακτική ενότητα 20. 
Κύριος στόχος είναι να ελέγξει ο εκπαιδευτικός, αν οι µαθητές έχουν 
συνειδητοποιήσει το ρόλο της λατρείας στη ζωή των ανθρώπων διαχρονικά. 
 
Α. ΣΤOΙΧΕΙΑ ΤOΥ ΜΑΘΗΤΗ 
OΝOΜΑΤΕΠΩΝΥΜO ΜΑΘΗΤΗ: ..................................................................... 
ΤΑΞΗ:..............................................ΤΜΗΜΑ: .................................................... 
ΕΞΕΤΑΖOΜΕΝO ΜΑΘΗΜΑ: ............................................................................ 
ΗΜΕΡOΜΗΝΙΑ: .................................................................................................. 

 
Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
1. Nα αναφέρετε µερικά στοιχεία της ιουδαϊκής λατρείας, που απέρριψε η 
χριστιανική λατρεία και να επισηµάνετε την αιτία της απόρριψής τους. 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 

Μονάδες 10 
 

2. Έχει ανάγκη από λειτουργική αναγέννηση η Εκκλησία και γιατί; 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
........................................................................................................................... 

Μονάδες 10 
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3.2 Κριτήριο για ωριαία εξέταση 

Το παράδειγµα αυτό αναφέρεται στις διδακτικές ενότητες 28-29-30. Στόχος 
του διαγωνίσµατος είναι να ελεγχθεί η γνώση των µαθητών πάνω στα θέµατα 
που σχετίζονται µε τις διδακτικές αυτές ενότητες και παράλληλα η κριτική τους 
σκέψη και άποψη πάνω σε ένα ευρύτερο προβληµατισµό. 
 
Α. ΣΤOΙΧΕΙΑ ΤOΥ ΜΑΘΗΤΗ 
OΝOΜΑΤΕΠΩΝΥΜO ΜΑΘΗΤΗ: ..................................................................... 
ΤΑΞΗ:..............................................ΤΜΗΜΑ: .................................................... 
ΕΞΕΤΑΖOΜΕΝO ΜΑΘΗΜΑ: ............................................................................ 
ΗΜΕΡOΜΗΝΙΑ: .................................................................................................. 
 
Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
1.  Τι είναι το κοντάκιο και ποια είναι τα µέρη από τα οποία αποτελείται; 
α. Ποιο το περιεχόµενό του; 
β. Σε τι διαφέρει από τον κανόνα; 

Μονάδες 5 
 
2.  Είναι δυνατό η µουσική να αποτελέσει µέσο αναφοράς στο Θεό και γιατί; 
α. Έχει ιδιαιτερότητες η θρησκευτική µουσική; 
β. Ποια η προσωπική σου σχέση µε τη θρησκευτική µουσική; 

Μονάδες 7 
 

3.  Τι γνωρίζετε για το δογµατικό κύκλο στην ορθόδοξη εικονογραφία; 
α. ∆υσχεραίνει την ελεύθερη κατανόηση του θείου από τον άνθρωπο; 
β. Bοηθάει τον πιστό να λατρεύει το θείο; 

Μονάδες 4 
 

4. Είναι ελληνική η βυζαντινή µουσική; 
α. Ποια είδη µουσικής, πιστεύετε, ότι έχουν στοιχεία από τη βυζαντινή 

µουσική; 
β. Θα µπορούσε µελλοντικά να ταιριάσει µε στοιχεία σύγχρονης µουσικής; 

Μονάδες 4 
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4. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙOΛOΓΗΣΗΣ  
ME ΣYN∆YAΣMO ∆IAΦOPETIKOY TYΠOY EPΩTHΣEΩN 

 

4.1 Oλιγόλεπτα κριτήρια αξιολόγησης 

Mε ένα ολιγόλεπτο κριτήριο αξιολόγησης ο εκπαιδευτικός µπορεί να ελέγξει 
το βαθµό αφοµοίωσης της ύλης από τους µαθητές και την κριτική τους 
ικανότητα. Tα παραδείγµατα που ακολουθούν αφορούν τις διδακτικές ενότητες 
24-25. 

Aποσκοπούν στο να ελέγξουν: 
• αν κατανοήθηκαν βασικοί όροι σε συµβολισµό και περιεχόµενο. 
• αν συνειδητοποιήθηκε η σειρά, µε την οποία συµβαίνουν τα δρώµενα. 
• αν τα κορυφαία σηµεία της Θείας Ευχαριστίας προβληµατίζουν και 
προξενούν διάθεση βαθύτερης γνωριµίας µε το Μυστήριο. 

 
Παράδειγµα 1ο 
 
Α. ΣΤOΙΧΕΙΑ ΤOΥ ΜΑΘΗΤΗ 
OΝOΜΑΤΕΠΩΝΥΜO ΜΑΘΗΤΗ: ..................................................................... 
ΤΑΞΗ:..............................................ΤΜΗΜΑ: .................................................... 
ΕΞΕΤΑΖOΜΕΝO ΜΑΘΗΜΑ: ............................................................................ 
ΗΜΕΡOΜΗΝΙΑ: .................................................................................................. 

 
Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
1. Σηµειώστε αν η καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή ή 
λανθασµένη, βάζοντας ένα σταυρό στο αντίστοιχο τετραγωνάκι. 

Σωστό  Λάθος 
α. Η µεταφορά του Ευαγγελίου συµβολίζει την είσοδο  
του Χριστού στη δηµόσια ζωή και δράση Του.  ! ! 

β. Η οµολογία της πίστης (Πιστεύω) είναι ανεξάρτητη  
από το τι πιστεύει καθένας.    ! ! 

γ. O Όρθρος είναι ένα από τα µυστήρια της Eκκλησίας. ! ! 
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δ. Mε τη ∆οξολογία τελειώνει ο Όρθρος.   ! ! 
ε. Tα «Eιρηνικά» είναι προσευχή λήξης της Θείας  
Λειτουργίας.      ! ! 

Μονάδες 5 
 
2.  Συµπληρώστε τις παρακάτω φράσεις: 
α. H Θεία Λειτουργία αρχίζει µε τις λέξεις ...................................................... 
β. Αναγνώσµατα είναι ...................................................................................... 
γ. «Tαις πρεσβείαις της Θεοτόκου...» .............................................................. 
δ. Η Mεγάλη Eίσοδος συµβολίζει .................................................................... 

Μονάδες 5 
 
3. Για ποιους λόγους το κήρυγµα θεωρείται αναπόσπαστο µέρος της Θείας 
Λειτουργίας; 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 

Μονάδες 5 
 
4.  Ποιες, κατά τη γνώµη σας, είναι οι προϋποθέσεις, που πρέπει να πληροί ένα 
κήρυγµα, για να µιλήσει στην ψυχή του σύγχρονου ανθρώπου; 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 

 Μονάδες 5 
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Παράδειγµα 2ο 
 
Α. ΣΤOΙΧΕΙΑ ΤOΥ ΜΑΘΗΤΗ 
OΝOΜΑΤΕΠΩΝΥΜO ΜΑΘΗΤΗ: ..................................................................... 
ΤΑΞΗ:..............................................ΤΜΗΜΑ: .................................................... 
ΕΞΕΤΑΖOΜΕΝO ΜΑΘΗΜΑ: ............................................................................ 
ΗΜΕΡOΜΗΝΙΑ: .................................................................................................. 
 
Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
1.  Επιλέξτε τη σωστή απάντηση, βάζοντας σε κύκλο το αντίστοιχο γράµµα: 

• Με την ευχή της αναφοράς: 
α. Εκφράζουµε συµπάθεια στο πάθος του Χριστού. 
β. Oµολογούµε την πίστη µας στην Εκκλησία. 
γ. Ευχαριστούµε το Θεό για όλα όσα κάνει για µας. 
δ. ∆είχνουµε την πλήρη υποταγή µας στον αναφερόµενο Χριστό. 

Μονάδες 5 
 
2. Παρατηρήστε τις δύο εικόνες του βιβλίου στις σελίδες 118-119 (η θεία 
Μετάδοση και η θεία Μετάληψη). 
I. Ποια απ� τις παρακάτω παρατηρήσεις είναι σωστή; (Bάλτε σε κύκλο το 
αντίστοιχο γράµµα). 
α. Oι µετέχοντες θα έπρεπε να φορούν άµφια. 
β. Η κίνηση και οι µορφές εκφράζουν απόλυτα την ιερότητα της στιγµής. 
γ. O ζωγράφος ξέχασε να διακοσµήσει την Αγία Τράπεζα. 
δ. Τα χρώµατα δεν είναι τα κατάλληλα. 

Μονάδες 5 
ΙΙ. Ποια είναι τα συµπεράσµατά σας και οι παραπέρα σκέψεις σας βλέποντας 
την κίνηση των προσώπων στην παραπάνω εικόνα. Μπορεί να έχει σχέση 
µε τη ζωή της εκκλησιαστικής κοινότητας; 

 ..................................................................................................................... 
 .....................................................................................................................

..................................................................................................................... 
Μονάδες 10 
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4.2  Κριτήριο για ωριαία εξέταση 

Το παράδειγµα που ακολουθεί αναφέρεται στην αξιολόγηση των διδακτικών 
στόχων που αναφέρονται στην ύλη του β΄ µέρους του εγχειριδίου. 
 
Παράδειγµα 
 
Α. ΣΤOΙΧΕΙΑ ΤOΥ ΜΑΘΗΤΗ 
OΝOΜΑΤΕΠΩΝΥΜO ΜΑΘΗΤΗ: ..................................................................... 
ΤΑΞΗ:..............................................ΤΜΗΜΑ: .................................................... 
ΕΞΕΤΑΖOΜΕΝO ΜΑΘΗΜΑ: ............................................................................ 
ΗΜΕΡOΜΗΝΙΑ: .................................................................................................. 

 
Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
1. Ελέγξτε αν οι παρακάτω προτάσεις είναι σωστές ή εσφαλµένες και βάλτε 
ανάλογα µέσα σε κύκλο το γράµµα Σ (σωστή) ή το Λ (λανθασµένη) στο 
φύλλο απαντήσεων. 
α.  Βάση και άξονας της χριστιανικής λατρείας είναι  
η συνειδητοποίηση από κάθε πιστό του ρόλου της  
Εκκλησίας µέσα στον κόσµο.    Σ Λ 

β.  Η Καινή ∆ιαθήκη µας δίνει τις βασικές πληροφορίες  
για όλα τα µυστήρια της Εκκλησίας.   Σ Λ 

γ.  Η χριστιανική λατρεία στηρίχθηκε στις λατρευτικές  
παραδόσεις των Ιουδαίων και των Εσσαίων.  Σ Λ 

δ.  Το «µάννα» κατά την πορεία των Iσραηλιτών στην  
έρηµο συµβολίζει για την Εκκλησία την τροφή που  
µας δίνει ο Θεός για να ζούµε.    Σ Λ 

ε.  Oι συστατικοί λόγοι, η επίκληση και ο καθαγιασµός  
στη Θ. Ευχαριστία είναι το κέντρο του µυστηρίου. Σ Λ 

στ. O επινίκιος ύµνος αποτελεί την παρουσίαση και  
ανάπτυξη της θείας Oικονοµίας.    Σ Λ 

ζ.  Η απόλυση βρίσκεται στο τέλος των αναγνωσµάτων. Σ Λ 
η.  Η Αγία Τράπεζα συµβολίζει το Γολγοθά.    Σ Λ 
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θ.  Η πρώτη µορφή ναών ήταν τα Κυριακά και τα  
Μαρτύρια.      Σ Λ 

ι.  Τα σύµβολα στη ζωγραφική εκφράζουν αλήθειες της  
πίστεως.       Σ Λ 

Μονάδες 5 (0,5Χ10) 
 
2. Επιλέξτε τρεις από τις παραπάνω προτάσεις που θεωρείτε λανθασµένες και 
διατυπώστε τις σωστά στα σχετικά κενά του φύλλου απαντήσεων. 

Μονάδες 3 (1Χ3) 
 
3.  Για καθεµιά από τις ερωτήσεις, που ακολουθούν βάλτε σε κύκλο το γράµµα 
του φύλλου απαντήσεων, που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. (Σε κάθε 
περίπτωση υπάρχει µια µόνο σωστή απάντηση). 
 
3.1. Στον ηµερήσιο εορταστικό κύκλο ανήκει: 

α. η προηγιασµένη 
β. τα εγκαίνια 
γ. ο αγιασµός  
δ. το µεσονυκτικό 
ε. η παράκληση 

 
3.2. Η έννοια του ιερού χρόνου περιλαµβάνει: 

 α. τις µέρες των µεγάλων εορτών. 
 β. τις µέρες όλου του χρόνου. 
 γ. τη µέρα των Χριστουγέννων και του Πάσχα 
 δ. τις Κυριακές όλου του χρόνου 

ε. τις µέρες που είναι αφιερωµένες στο Χριστό. 
 
3.3.  Oι κατηχούµενοι ονοµάζονται και: 

α. νεοφώτιστοι 
 β. νεοβαπτισµένοι 
 γ. οι προς το φώτισµα 
 δ. οι φωτισµένοι 
 ε. οι καλοφωτισµένοι 
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3.4. Ψάλλοντας το «είδοµεν το φως το αληθινόν» οµολογούµε τη συµµετοχή 
µας: 

 α. στο Πάθος του Χριστού 
 β. στη Bάπτισή Του 
 γ. στις χαρές της Εκκλησίας 
 δ. στην Ανάσταση του Χριστού 
 ε. στο γεγονός της Πεντηκοστής 

 
3.5. O λειτουργικός χρόνος είναι: 

 α. χρόνος ατοµικής και κοινής λατρείας 
 β. χρόνος απόλυτης σιωπής και στοχασµού 
 γ. χρόνος κοινής δράσης 
 δ. συµπυκνωµένος χρόνος 
 ε. µυστικιστικός χρόνος 

Μονάδες 5 (1Χ5) 
 
4.  Απαντήστε σε δύο από τις παρακάτω ερωτήσεις (µια από την οµάδα Γ1 και 

µια από την οµάδα Γ2). Γράψτε την απάντησή σας στη λευκή σελίδα του 
φύλλου απαντήσεων.  

 
Γ1 α.    Ποια εικόνα παρουσιάζει η χριστιανική λατρεία τον 2ο και 3ο αι;  
Γ1 β.    Ποια η σχέση της βυζαντινής µουσικής µε το δηµοτικό τραγούδι; 

 
Γ2 α. «Η εικόνα παριστάνει µε σύµβολα αυτόν τον ίδιο κόσµο των 

αισθήσεων και των συγκινήσεων, ελευθερωµένο από την αµαρτία, 
ανακαινισµένο εν Θεώ». Σχολιάζοντας το κείµενο αυτό, εκφράστε 
τη γνώµη σας πάνω στο θέµα της βυζαντινής εικόνας. 

Γ2. β.   Κατά την άποψή σας υπάρχουν περιθώρια ανανέωσης της λειτουργικής 
ζωής της Εκκλησίας; Oι νέες διαστάσεις, που λαµβάνει καθηµερινά 
ο καιρός και ο χρόνος, που έχει στη διάθεσή του ο σύγχρονος 
άνθρωπος είναι καθοριστικοί παράγοντες στη διαµόρφωσή της; 

Μονάδες 7 (3 για το Γ1 και 4 για το Γ2) 
 
 



 

 60

ΦΥΛΛO ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 
 
ΣΤOΙΧΕΙΑ ΤOΥ ΜΑΘΗΤΗ 
OΝOΜΑΤΕΠΩΝΥΜO ΜΑΘΗΤΗ: .................................................................................  
ΤΑΞΗ:..............................................ΤΜΗΜΑ: .................................................................  
ΕΞΕΤΑΖOΜΕΝO ΜΑΘΗΜΑ: .........................................................................................  
ΗΜΕΡOΜΗΝΙΑ: ..............................................................................................................  
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ............................................................................................................  

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

1.   α.   Σ Λ 
 β.  Σ Λ 
 γ.  Σ Λ 
 δ.  Σ Λ 
 ε.  Σ Λ 

στ.  Σ Λ 
ζ.  Σ Λ 
η.  Σ Λ 
θ. Σ Λ 
ι.  Σ Λ 

 
2.  1. ���������������������������� 

2. ���������������������������� 
3. ���������������������������� 

 
3. 3.1. α  β  γ  δ  ε 
 3.2. α  β  γ  δ  ε 
 3.3. α  β  γ  δ  ε 
 3.4. α  β  γ  δ  ε 
 3.5. α  β  γ  δ  ε 
 
Επισυνάπτονται δύο λευκές σελίδες για να απαντήσει ο µαθητής στις 

ανοιχτές ερωτήσεις. 
Υπάρχει η δυνατότητα να γίνει η εξέταση µε ερωτήσεις ανοιχτού τύπου 

µόνο (ανάπτυξης ή σύντοµης απάντησης). Καλό θα ήταν να γίνεται ένας 
συνδυασµός ερωτήσεων διαφορετικών τύπων. 
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5. ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

Ενδεικτικά θέµατα εργασιών - ασκήσεων για το σχολείο ή το σπίτι 

1.  Να γίνει παρουσίαση µιας ευχής από τη λειτουργία του Αγίου Ιακώβου του 
Αδελφοθέου. 

2.  Να γίνει προβολή διαφανειών για τη Θ. Λειτουργία και να εκφράσουν τις 
παρατηρήσεις τους οι µαθητές. 

3.  Να γίνει παρακολούθηση της Θ. Λειτουργίας ή άλλων µυστηρίων και να 
καταγράψουν οι µαθητές τις παρατηρήσεις τους. 

4.  Να αναλυθούν τµήµατα από κανόνες ή κοντάκια. 
5.  Να γίνει αντιπαραβολή ύµνων και δηµοτικών τραγουδιών. 
6.  Να σχεδιασθούν διάφορα είδη ρυθµών χριστιανικών ναών και να γίνει 
σύγκριση. 

7.  Να γίνει ανάλυση εικόνων διαφορετικών εικονογραφικών κύκλων και 
τεχνοτροπιών. 

8.  Να ανατρέξουν οι µαθητές στους ενοριακούς ναούς για συλλογή στοιχείων 
γύρω από λειτουργικά θέµατα ή ζητήµατα ρυθµού ή εικονογραφίας. 

9.  Να γίνει ανάλυση µιας «Ώρας» από την ακολουθία των Ωρών. 
10.  Να γίνει παρουσίαση µιας περιόδου του ετήσιου κύκλου. 

 
6.  ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ - ∆ΗΜΙOΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Ενδεικτικά θέµατα συνθετικών - δηµιουργικών εργασιών 

1.  Να γίνει ανάλυση κεφαλαίων από τα βιβλία του π. Αλεξάνδρου Σµέµαν: 
• Για να ζήσει ο κόσµος (σχετικά µε τα µυστήρια) 
• Η λειτουργική αναγέννηση και η Oρθόδοξη Εκκλησία 
• Η Εκκλησία προσευχοµένη 
• Ευχαριστία 
• Μεγάλη Σαρακοστή 

2.  Να αναλυθεί το µικρό βιβλίο του Νικολάϊ Γκόγκολ, Θεία Λειτουργία. 
3.  Τα ιουδαϊκά στοιχεία στη χριστιανική λατρεία. 
4.  Μια έρευνα για τη γνώση των ιερών ακολουθιών ανάµεσα στους µαθητές 
του σχολείου. 
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5.  Μια έρευνα στην ενορία, για το πώς βλέπουν τη λατρεία οι ίδιοι οι πιστοί.  
6.  Λειτουργικά στοιχεία στη λογοτεχνία.  
7.  Λειτουργικά στοιχεία στα έθιµα του λαού. 
8.  Συζήτηση µε ένα ψάλτη για τη βυζαντινή µουσική. 
9.  Συζήτηση µε ένα αγιογράφο για την εικονογραφία.  

10.  Ανάλυση µιας εικόνας.  
11.  Ανάλυση τµηµάτων από το βιβλίο του Φ. Κόντογλου, Η έκφραση.  
12.  Η επικαιρότητα µιας ευχής από τη Θεία Λειτουργία του ιερού Χρυσοστόµου 

ή του Μ. Βασιλείου.  
13.  Παρουσίαση λειτουργικών βιβλίων της Εκκλησίας (Οκτώηχος κ.ά.). 
14.  Προσπάθεια συγγραφής ενός ύµνου στην περίπτωση που υπάρχουν µαθητές 

µε ενδιαφέροντα.  
15.  Παρουσίαση ενός ιστορικού ναού της περιοχής.  

 
  


