
                                               ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 ΕΝΟΤΗΤΑ 8.                                                          ΤΑΞΗ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ: Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΕΝΑΝΘΡΩΠΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. 

 

ΣΚΟΠΟΣ:  

 Να παρουσιάσουμε τα Χριστούγεννα ως γενέθλια μέρα της ανθρωπότητας. 

 Να ερευνήσουμε που έγκειται ο μυστηριακός τους χαρακτήρας 

 Να αναδείξουμε το σκοπό της Ενανθρώπησης του Υιού του Θεού. 

 

ΜΕΘΟΔΟΣ: 

Διαλογική, με χρήση εποπτικών μέσων και έντυπου βοηθητικού υλικού.  

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ:  Η/Υ και προβολέας 

 

 

 

    Δίνουμε στους μαθητές το έντυπο βοηθητικό υλικό και διαβάζουμε το πρώτο 

κείμενο με το απολυτίκιο. 

Στο απολυτίκιο ο Χριστός εξυμνείται ως φορέας τους φωτός που διαλύει το σκοτάδι 

της αγνωσίας και ως ήλιος της δικαιοσύνης που έρχεται να «φωτίσει» τον κόσμο της 

ανομίας, της αμαρτίας γενικότερα. 

Παίρνουμε αφορμή από αυτούς τους χαρακτηρισμούς και αναφερόμαστε στην 

καθιέρωση του εορταστικού γεγονότος στις 25 Δεκεμβρίου, δίνοντας παράλληλα την 

πληροφορία για τον συνεορτασμό της Γέννησης και της Βάπτισης, ως εορτής των 

Επιφανίων ή Θεοφανίων κατά την Παλαιοχριστιανική εποχή. 

Εδώ ζητάμε από τους μαθητές να μας εξηγήσουν γιατί άραγε υιοθετήθηκε ο όρος 

Θεοφάνια για τον προσδιορισμό των δύο γεγονότων( Γέννησης και Βάπτισης). Και 

αναμένουμε την απάντηση ότι κατ’ αυτά φανερώνεται ο ίδιος ο Θεός. 

 



Α. Τα Χριστούγεννα ως γενέθλια μέρα της ανθρωπότητας. 

Εδώ οι μαθητές πρέπει να μας εντοπίσουν το λόγο για τον οποίο τα Χριστούγεννα 

χαρακτηρίζονται έτσι. Πιθανόν θα λάβουμε διάφορες και διαφορετικές εκτιμήσεις, 

εμείς όμως θα  εστιάζουμε στην ανάδειξη του «καινούργιου κόσμου» που ξεκινά με τη 

Σάρκωση του Υιού. Εντοπίζουμε την προσοχή τους στο ότι με τη Σάρκωση του Υιού 

ο ίδιος ο Θεός  εισβάλλει στο ιστορικό γίγνεσθαι και ένας Νέος κόσμος ξεκινά.  

Δίνουμε έμφαση στη σπουδαιότητα της Σάρκωσης, ως αφετηρίας ενός Νέου κόσμου, 

πληροφορώντας τους  για το εορταστικό πλαίσιο στο οποίο τα ενέταξε η Εκκλησία 

(προεόρτια-εορτή-μεθεόρτια), ώστε η μετοχή μας στη γιορτή να έχει διάρκεια. 

Β. Τα Χριστούγεννα ως μυστήριο και ιστορικό γεγονός. 

Αρχικά θα εξετάσουμε την πτυχή του ιστορικού γεγονότος. Πότε έγινε, και ζητάμε να 

μας αναπτύξουν το περιεχόμενο της φράσης «πλήρωμα του χρόνου».  

 Παράλληλα ζητάμε να μας παρουσιάσουν στοιχεία που σχετίζονται με την 

ιστορικότητα του προσώπου του Ιησού( τόπος καταγωγής, χρονολόγηση, κλπ). Εδώ, 

αν κρίνουμε απαραίτητο, θα μπορούσαμε να αναφερθούμε εμείς  σε πηγές εκτός 

διδακτικής ενότητας( Ιουδαίων και εθνικών ιστορικών συγγραφέων) που 

αποδεικνύουν την ιστορικότητα του Ιησού.  

Στη συνέχεια εντοπίζουμε στην εξέταση του μυστηριακού χαρακτήρα της Σάρκωσης.  

Αναμένουμε να γίνει αντιληπτό ότι η Ενανθρώπηση είναι μυστήριο το οποίο δεν 

ερευνάται λογικά και αφορά: α) στην υπερφυσική σύλληψή Του και β) στη 

θεανθρώπινη υπόστασή Του. Στοιχεία τα οποία αναδεικνύουν το Χριστό ως 

θεάνθρωπο.  

Αφού καλύψουμε τις απορίες που σίγουρα αναφύονται σε αυτό το σημείο, ζητάμε 

από τους  μαθητές να μας εξηγήσουν πως αντιλαμβάνονται τον ερχομό του Υιού στη 

γη. Άραγε πρόκειται για μια μετανάστευση από τον «τόπο του» σε έναν άλλο τόπο; 

Αφού τους ακούσουμε, τους παρακινούμε να διαβάσουν το δεύτερο κείμενο. 

Στοχεύουμε να αντιληφθούν ότι η Ενανθρώπηση δεν αποτελεί τοπική μετάβαση στη 

γη, αλλά πράξη θεϊκής συγκατάβασης. 

Γ. Σκοπός της Ενανθρώπησης. 



Δίνουμε στους μαθητές το τρίτο κείμενο και τους καλούμε να εξηγήσουν την έννοια 

της φράσης «ομοίω γαρ τον όμοιον καλέσας». Εστιάζουμε στο γιατί έρχεται ως 

άνθρωπος και επιμένουμε στην εξήγηση: α) ότι με τον τρόπο αυτό διαφυλάσσεται η 

ανθρώπινη ελευθερία και β) ότι έτσι ο Χριστός αναδεικνύεται διαχρονικά ως «μέτρο» 

(λόγω της αναμαρτησίας Του) για κάθε άνθρωπο.  

Εδώ σίγουρα χρειάζεται καλή κατανόηση και των δύο πτυχών, ώστε να περάσουμε 

οπωσδήποτε στην ανάλυση του όρου: «σωτήρας». Θέτουμε το ερώτημα: Τι σημαίνει 

ότι ο Χριστός έρχεται ως σωτήρας;  

Αφού οι μαθητές εκφραστούν ελεύθερα σε αυτό το θέμα τους παραθέτουμε το 

τέταρτο κείμενο και εξάγουμε ως συμπέρασμα ότι ο Χριστός έρχεται να μας σώσει 

κομίζοντας νέες αξίες, νέες ιδέες, προοπτικές για τη μεταμόρφωση του κόσμου. Έτσι 

αναδεικνύουμε τη σωτηριολογική σημαντικότητα της διδασκαλίας Του για την 

απαλλαγή από το γεγονός της αμαρτίας. 

Στη συνέχεια προτείνουμε το πέμπτο κείμενο και εξάγουμε από αυτό το συμπέρασμα 

ότι ο Χριστός έρχεται να μας σώσει και από το θάνατο. Αναδεικνύοντας εδώ τη 

σωτηριολογική σημασία της Ανάστασής Του για την απαλλαγή από το γεγονός του 

θανάτου. ( Τους εφιστούμε την προσοχή ότι το θέμα αυτό θα το μελετήσουμε σε 

προσεχή μαθήματα διεξοδικότερα).  

Έχουμε φτάσει στο συμπερασματικό στάδιο της διδασκαλίας, όπου θα αναδείξουμε 

τη βασική αρχή της Ενανθρώπισης, όπως τη διατύπωσε ο Μέγας Αθανάσιος: «Ο Υιός 

του Θεού εκούσια και από φιλανθρωπία ταπεινώνεται και γίνεται άνθρωπος, για να 

υψώσει τον άνθρωπο σε υιό του Θεού». 

Και πάλι στο σημείο αυτό είναι απαραίτητο να διασαφηνιστεί ότι ανύψωση του 

ανθρώπου σημαίνει: 

 α) επανόρθωση του αδαμικού πταίσματος 

β) αναστήλωση της ανθρώπινης φύσης 

γ) επάνοδος στο «αρχέγονο κάλλος». 



Έρχεται η ώρα για την ανάγνωση του έκτου κειμένου, ώστε μέσα από αυτό να 

ανακεφαλαιώσουμε τα κύρια σημεία που αναπτύξαμε και να κάνουμε έτσι την 

επεξεργασία-αποτίμηση της παρουσίασης του μαθήματος. 

 Εντοπίζουμε: α) ότι ο άνθρωπος έγινε κατά την εικόνα του Θεού, αλλά αυτό δεν 

φαινόταν. β) ότι ο Λόγος έδειξε την αληθινή εικόνα του ανθρώπου και γ) ότι με την 

Ενανθρώπησή Του έκαμε βέβαιη την ομοίωση του ανθρώπου με το Θεό.  

Τέλος προβάλλουμε την εικόνα της Ορθόδοξης εικονογραφικής τέχνης (χρησιμοποιώ 

το έργο του Θεοφάνη Στρελίτζα) και ζητάμε από τους μαθητές σε όσο χρόνο μας 

απομένει να εντοπίσουν με ποιο τρόπο ο εικονογράφος αποδίδει:  

α) το ιστορικό γεγονός της Σάρκωσης του Υιού του Θεού και β)  με ποια μέσα 

αποδίδει το μυστηριακό της χαρακτήρα. Πρόκειται ουσιαστικά για έναν αισθητικό 

υπομνηματισμό της Ενανθρώπησης του Υιού Του Θεού. 

Επειδή μάλλον δεν θα προλάβουμε να προβούμε ή να ολοκληρώσουμε την αισθητική 

αποτύπωση της Γέννησης, την δίνουμε ως εργασία ατομική ή ομαδική στους μαθητές 

που μπορεί να παρουσιαστεί και στα πλαίσια διοργάνωσης μιας χριστουγεννιάτικης 

εκδήλωσης-γιορτής. 

Εάν δεν θέλουμε να φορτώσουμε τους μαθητές με μια μεγάλη σαν αυτή εργασία, τότε 

τους αναθέτουμε την ανάπτυξη και τον  προβληματισμό πάνω στην τελευταία 

ερώτηση του σχολικού εγχειριδίου. 

 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

ΚΕΙΜΕΝΟ 1. 

Ἡ  Γέννησις Χριστέ  ὁ Θεός  ἡμῶν,  ἀνέτειλε τῶ κόσμῳ τό  φῶς τό τῆς γνώσεως.  Ἐν 

αὐτῇ γάρ οἱ τοῖς  ἄστροις λατρεύοντες ὑπό  ἀστέρος  ἐδιδάσκοντο. Σέ προσκυνεῖν τόν  

Ἢλιον τῆς δικαιοσύνης, καί Σέ γιγνώσκειν  ἐξ  ὕψους  Ἀνατολήν, Κύριε δόξα Σοι. 

(απολυτίκιο εορτής) 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 2. 



  Ὃλος  ἦν  ἐν τοῖς  ἄνω  καί τοῖς κάτω οὐδόλως  ἀπῆν, ὁ  ἀπερίγραπτος Λόγος, 

συγκατάβασις γάρ θεϊκή οὐ μετάβασις δέ τοπική γέγονε. 

 (Ακάθιστος ύμνος) 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 3. 

 

Σῶσαι θέλων τόν κόσμον, ὁ  τῶν  ὅλων κοσμήτωρ, πρός τοῦτο αὐτεπάγγελτος ἦλθε 

καί ποιμήν ὑπάρχων ὡς Θεός, δι ἡμᾶς  ἐφάνη καθ’ἡμᾶς ἄνθρωπος. Ὁμοίῳ γάρ τόν  

ὅμοιον καλέσας… 

(Ακάθιστος ύμνος) 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 4.  Στη σελίδα 47 του βιβλίου 

ΚΕΙΜΕΝΟ 5. Στη σελίδα 47 του βιβλίου 

ΚΕΙΜΕΝΟ 6. Στη σελίδα 47 του βιβλίου. 

 


