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Θέμα: «Πρόσκληση σε επιμορφωτική ημερίδα με θέμα: Θρησκευτικός 
γραμματισμός και Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών Γ΄- 
Δ΄τάξης Δημοτικού με έμφαση στην ομαδοσυνεργατική και στην επικοινωνιακή 
- βιωματική διδασκαλία»    
  

 Προσκαλούμε τους εκπαιδευτικούς της Γ΄ και Δ΄ τάξης των τριθέσιων και 
άνω Δημοτικών Σχολείων της 8ης Περιφέρειάς Π.Ε. Ν. Ηρακλείου σε 
επιμορφωτική ημερίδα με θέμα: «Θρησκευτικός γραμματισμός και Πρόγραμμα 
Σπουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών Γ΄- Δ΄τάξης Δημοτικού με έμφαση 
στην ομαδοσυνεργατική και στην επικοινωνιακή - βιωματική διδασκαλία».  

Στόχος της ημερίδας είναι η παρουσίαση του Πρόγραμματος Σπουδών του 
μαθήματος των Θρησκευτικών της Γ΄ - Δ΄τάξης του Δημοτικού, που έχει ως στόχο 
να φέρει τους μαθητές ορθοδόξους και ετεροδόξους ή ετεροθρήσκους, σε επαφή 
με την ταυτότητα και τον πολιτισμό κυρίως της Ορθοδοξίας, αλλά και άλλων 
θρησκευμάτων. Ακόμη, να οικοιοποιηθούν οι εκπαιδευτικοί τα καινοτομικά 
χαρακτηριστικά  του νέου Προγράμματος Σπουδών του ΜτΘ. όπως, να 
εξοικειωθούν με τη σύγχρονη μέθοδο της Συνεργατικής Μάθησης και Διδασκαλίας 
και να εκτιμήσουν τη θετική επίδραση των ομάδων εργασίας στην ενίσχυση της 
συμμετοχής των μαθητών στη μάθηση τους, αλλά και στη σχολική τους επίδοση 
στο διδακτικό αντικείμενο των Θρησκευτικών.  Τέλος, με αφετηρία της διδακτικής 
πράξης  τα βιώματά του μαθητή να γίνεται διασαφήνιση των προσωπικών του 
αξιών, που θα αποσκοπεί στη διαμόρφωση τεκμηριωμένων αξιολογήσεων πάνω 
σε θρησκευτικά και ηθικά ζητήματα.  

 Η επιμορφωτική ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο 1ο ΔΣ Μοιρών την 
Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2017 από τις 8:00 – 14:00.  
      Η επιμορφωτική ημερίδα θα διεξαχθεί με την αριθ. πρωτ. 10615 / 06/10/2017 
απόφαση της Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Κρήτης.  

 
 

 

 

 

 

Μοίρες, 9/10/2017 

 

Αρ. Πρωτ.: 61 

 

Προς:   

Τους κ.κ Δ/ντές,/ντριες, τους 
Προϊσταμένους / ες και   το Διδ/κό 
Προσωπικό των Δημοτικών   
Σχολείων 8ης Περιφέρειας Π.Ε. Ν. 
Ηρακλείου  
 
Κοιν.:         

1) κ. Περιφερειακό Δ/ντή Π.Ε.   
και Δ.Ε. Κρήτης 

2) κ. Προϊστάμενο 
Επιστημονικής-
Παιδαγωγικής 
Καθοδήγησης Π.Ε. Κρήτης 

3) κ. Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Ν. 
Ηρακλείου 

 

mailto:ebagiati@gmail.com
http://ebagiati.weebly.com/


      Τα τμήματα της Γ΄ και  Δ΄ τάξης των τριθέσιων και άνω Δημοτικών Σχολείων 
της 8ης Περιφέρειας Π.Ε. Ν. Ηρακλείου δε θα λειτουργήσουν  κατά την  ημέρα 
διεξαγωγής της ημερίδας.  Η  συμμετοχή όλων των εκπαιδευτικών, που διδάσκουν 
στην Γ΄ &  Δ΄ τάξη των τριθέσιων και άνω Δημοτικών Σχολείων της 8ης Περιφέρειας 
Π.Ε. Ν. Ηρακλείου, είναι υποχρεωτική (Π.Δ. 79/2017, παρ. 1, του άρθρου 17).  
      Παρακαλούνται οι κ. Δ/ντές-Δ/ντριες και οι κ. Προϊστάμενοι/νες των σχολείων: 
• Να ενημερώσουν έγκαιρα τους παραπάνω εκπαιδευτικούς των σχολείων 
τους. 
• Να ενημερώσουν έγκαιρα γονείς και μαθητές Γ΄ και Δ΄τάξης των σχολείων 
τους, ότι δε θα προσέλθουν στο σχολείο τη συγκεκριμένη ημέρα.  
 
Η παρούσα πρόσκληση έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της αρμόδιας Σχολικής 

Συμβούλου (http://ebagiati.weebly.com: Εκπαίδευση ανακαλύπτοντας την άγνοια 
μας), στην ενότητα επιμόρφωση – επικείμενα σεμινάρια. 

Επισυνάπτουμε το πρόγραμμα της ημερίδας.   Συνημμένα: σελ. 2    
 
 

                                                                                                       Η Σχολική Σύμβουλος  
8ης Περιφέρειας Π.Ε. Ν.  Ηρακλείου 

 

 
            Δρ. Μπαγιάτη Ειρήνη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ  

ΘΕΜΑ: «Θρησκευτικός γραμματισμός και Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος των 

Θρησκευτικών Γ΄- Δ΄τάξης Δημοτικού με έμφαση στην ομαδοσυνεργατική και στην 

επικοινωνιακή - βιωματική διδασκαλία» 

1ο ΔΣ Μοιρών την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2017   

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ Γ’ - Δ’ ΤΑΞΗΣ 3/ΘΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ  

της 8ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Ώρα Θέμα Εισηγήτρια Περιεχόμενο Προσέγγιση Διάρκεια 

8:00 - 
8:30   

Προσέλευση – Εγγραφές 30΄ 

8:30-
9:00 

Ταυτότητα και  
ετερότητα στο 
«Πρόγραμμα 
Σπουδών του 

μαθήματος των 
Θρησκευτικών στο 

Δημοτικό» 

Σαχίνογλου 
Γρηγόριος 

. Msc 
Θεολογίας 

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα σπουδών 
που έχει ως στόχο να φέρει τους 

μαθητές, Έλληνες και αλλοδαπούς, 
ορθοδόξους και ετεροδόξους ή 

ετεροθρήσκους, σε επαφή με την 
ταυτότητα και τον πολιτισμό κυρίως της 

Ορθοδοξίας, αλλά και άλλων 
θρησκευμάτων. Έτσι το ΜτΘ εστιάζει 

πλέον στον θρησκευτικό γραμματισμό 
όλων ανεξαιρέτως των μαθητών 

συνδυάζοντας αρμονικά την ταυτότητα 
με την ετερότητα. 

Εμπλουτισμένη 
εισήγηση 

30΄ 

9:00 – 
9:30 

 

Το Πρόγραμμα 
Σπουδών του ΜτΘ 
στο εκπαιδευτικό 
πλαίσιο του Νέου 
Σχολείου: Βασικοί 
προσανατολισμοί 
και καινοτομικά 
χαρακτηριστικά 

Δρ. Μπαγιάτη 
Ειρήνη 

Σχ. Σύμβουλος 
8ης 

Περιφέρειας 

Συνόψιση των χαρακτηριστικών της 
θρησκευτικής μαθησης όπως 

προβάλλουν στο νέο ΠΣ ως ΑΠΣ 
διαδικασίας: 

I. Η οικοδόμηση της 
θρησκευτικής μάθησης από 

τους ίδιους τους μαθητές 
II. Μαθησιακές εμπειρίες με 

νόημα 
III. Η έμφαση στην απόκτηση 

ικανοτήτων 

Εμπλουτισμένη 
εισήγηση 

30΄ 

9:30 
10:00 

Θεωρητικό 
πλαίσιο της 

Συνεργατικής 
Μάθησης 

Δρ. Μπαγιάτη 
Ειρήνη 

Σχ. Σύμβουλος 
8ης 

Περιφέρειας 
 

Η συνεργατική μάθηση είναι μια 
επιτυχημένη στρατηγική διδασκαλίας 

στην οποία μικρές ομάδες από μαθητές 
αξιοποιούν μια ποικιλία 

δραστηριοτήτων μάθησης για να 
βελτιώσουν την κατανόησή τους για 
ένα θέμα. Αναλύονται τα Στοιχεία - 

Κοινωνικές Δεξιότητές που είναι 
αναγκαίο να καλλιεργήσουν οι μαθητές 
για να είναι αποτελεσματική η ομαδική 

εργασία. 

Εμπλουτισμένη 
εισήγηση 

30 ‘ 

 
10:00-
11:00 

Τεχνικές 
εξάσκησης των 

Δρ. Μπαγιάτη 
Ειρήνη 

Προ ομαδικές δραστηριότητες, 
προκειμένου οι μαθητές να ασκηθούν 

σε βασικές δεξιότητες για να 

Βιωματικό 
εργαστήριο – 

60΄ 



μαθητών στην 
ομαδική εργασία 

Σχ. Σύμβουλος 
8ης 

Περιφέρειας 

αποκτήσουν συνεργατικό πνεύμα και 
τεχνικές για την οικοδόμηση  της 

συνοχής και της δυναμικής της ομάδας. 

εργασία σε 
ομάδες 

11:00-
11:30 

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 

11:30 
– 

11:45 

Συγκρότηση και 
λειτουργία 
ομάδων - 

Διαχείριση των 
ομάδων 

Δρ. Μπαγιάτη 
Ειρήνη 

Σχ. Σύμβουλος 
8ης 

Περιφέρειας 

Το μέγεθος της ομάδας, δηλαδή ο 
αριθμός των μελών που την 

απαρτίζουν, εξαρτάται από διάφορους 
παράγοντες. Επίσης, η σύνθεση των 
ομάδων γίνεται με βάση ορισμένα 
κριτήρια. Τέλος, παρουσιάζονται 

τεχνικές αντιμετώπισης των 
προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη 

διάρκεια συνεργασίας στις ομάδες. 

Εμπλουτισμένη 
εισήγηση 

15΄ 

11:45- 
12:00 

Φάσεις της 
Συνεργατικής 

Διδασκαλίας και 
Μάθησης. Ο ρόλος 
του εκπαιδευτικού 
κατά τη διάρκεια 

εργασίας των 
ομάδων 

Δρ. Μπαγιάτη 
Ειρήνη 

Σχ. Σύμβουλος 
8ης Περιφέρειας 

 

Τυπική μορφή της διδασκαλίας και 
Μάθησης σε ομάδες. Στη φάση της 

παρακολούθησης των ομάδων ο ρόλος 
του εκπαιδευτικού είναι δύσκολος, 

γιατί πρέπει να πείθει τους μαθητές με 
την παρουσία του και να λειτουργεί ως 
παράγοντας στήριξης και καθοδήγησης. 

Εμπλουτισμένη 
εισήγηση 

15΄ 

12:00 
- 

13:30 

Εφαρμογή της 
Διδασκαλίας και 

Μάθησης σε 
ομάδες και της 
βιωματικής – 

επικοινωνιακής 
διδασκαλίας στα 

Θρησκευτικά 

Δρ. Μπαγιάτη 
Ειρήνη 

Σχ. Σύμβουλος 
8ης 

Περιφέρειας & 
Σαχίνογλου 
Γρηγόριος 

Msc Θεολογίας 

Υλοποίηση δραστηριοτήτων από τους 
επιμορφωμένους με αρχές της 

συνεργατικής   μάθησης στα 
Θρησκευτικά Γ΄ - Δ΄ Δημοτικού. 

Αξιοποίηση τεχνικών που βασίζονται 
στα βιώματα των μαθητών, όπως: 

καταιγισμός ιδεών, Πέντε π και ένα γ - 
5W1H, Αφήγηση ιστοριών, Κύκλος της 

συνείδησης, Ηθικό Δίλλημα 

Βιωματικό 
εργαστήριο – 

εργασία σε 
ομάδες 

60΄ 

13:30-
14:00 

Ερωτήσεις-  Συζήτηση – Συμπεράσματα 30’ 

 


