
 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ  
 

        ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ & 
        Β/ΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΡΗΣΗ 
        ΧΟΛΙΚΗ ΤΜΒΟΤΛΟ  
        8

θσ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕ 

        ΝΟΜΟΤ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 
        ΜΟΙΡΕ                                             
 Πλθροφορ.: Μπαγιάτθ Ειρινθ      
Σθλζφωνο  & Φαξ :2892340350  
        Κιν. Σθλ.: 6936564225 
Email: ebagiati@gmail.com 
        Ιςτοςελίδα: http://ebagiati.weebly.com  
        Διεφκυνςθ: Διμοσ Γόρτυνασ – Σ.Κ. 70012 – Άγιοι Δζκα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θζμα: «Πρόςκλθςθ ςε επιμορφωτικι θμερίδα με κζμα: Θρηςκευτικόσ 
γραμματιςμόσ και Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματοσ των Θρηςκευτικών Ε΄- 
Στ΄τάξησ Δημοτικοφ με ζμφαςη ςτην ομαδοςυνεργατική και ςτην 
επικοινωνιακή - βιωματική διδαςκαλία»    
 

Προςκαλοφμε τουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ Ε΄καιτ΄ τάξθσ των Δθμοτικών 
χολείων τθσ 8θσ Περιφζρειάσ Π.Ε. Ν. Ηρακλείου(πολυκζςια και ολιγοκζςια)ςε 
επιμορφωτικι θμερίδα με κζμα: «Θρηςκευτικόσ γραμματιςμόσ και Πρόγραμμα 
Σπουδών του μαθήματοσ των ΘρηςκευτικώνΕ΄- Στ΄ τάξησ Δημοτικοφ με ζμφαςη 
ςτην ομαδοςυνεργατική και ςτην επικοινωνιακή - βιωματική διδαςκαλία». 

τόχοσ τθσ θμερίδασ είναι θ παρουςίαςθ του Πρόγραμματοσ πουδϊν του 
μακιματοσ των Θρθςκευτικϊν τθσ Εϋ- τϋτάξθσ του Δθμοτικοφ, που ζχει ωσ ςτόχο 
να φζρει τουσ μακθτζσ ορκοδόξουσ και ετεροδόξουσ ι ετεροκριςκουσ, ςε επαφι 
με τθν ταυτότθτα και τον πολιτιςμό κυρίωσ τθσ Ορκοδοξίασ, αλλά και άλλων 
κρθςκευμάτων. Ακόμθ, να οικοιοποιθκοφν οι εκπαιδευτικοί τα καινοτομικά 
χαρακτθριςτικά  του νζου Προγράμματοσ πουδϊν του ΜτΘ. όπωσ, να 
εξοικειωκοφν με τθ ςφγχρονθ μζκοδο τθσ υνεργατικισ Μάκθςθσ και 
Διδαςκαλίασ και να εκτιμιςουν τθ κετικι επίδραςθ των ομάδων εργαςίασ ςτθν 
ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των μακθτϊν ςτθ μάκθςθ τουσ, αλλά και ςτθ ςχολικι 
τουσ επίδοςθ ςτο διδακτικό αντικείμενο των Θρθςκευτικϊν.  Σζλοσ, με αφετθρία 
τθσ διδακτικισ πράξθσ  τα βιϊματά του μακθτι να γίνεται διαςαφινιςθ των 
προςωπικϊν του αξιϊν, που κα αποςκοπεί ςτθ διαμόρφωςθ τεκμθριωμζνων 
αξιολογιςεων πάνω ςε κρθςκευτικά και θκικά ηθτιματα.  

 Η επιμορφωτικι θμερίδα κα πραγματοποιθκεί ςτο 1ο Δ Μοιρών 
τθν Σρίτθ17 Οκτωβρίου 2017 από τισ 8:00 – 14:00.  

Η επιμορφωτικι θμερίδα κα διεξαχκεί με τθν αρικ. πρωτ. 10615 / 06/10/2017 
απόφαςθ τθσ Περιφερειακισ Δ/νςθσ Π/κμιασ και Δ/κμιασΕκπ/ςθσ Κριτθσ.  

 
 

 

 

 

 

Μοίπερ, 9/10/2017 

 

Απ. Ππωη.: 62 

 

Ππορ:   

Σουσ κ.κ Δ/ντζσ,/ντριεσ, τουσ 
Προϊςταμζνουσ / εσ και   το Διδ/κό 
Προςωπικό των Δθμοτικϊν   
χολείων 8

θσ
 Περιφζρειασ Π.Ε. Ν. 

Ηρακλείου  
 
Κοιν.:         

1) κ. Περιφερειακό Δ/ντι Π.Ε.   
και Δ.Ε. Κριτθσ 

2) κ. Προϊςτάμενο 
Επιςτθμονικισ-
Παιδαγωγικισ 
Κακοδιγθςθσ Π.Ε. Κριτθσ 

3) κ. Δ/ντι Α/κμιασΕκπ/ςθσ Ν. 
Ηρακλείου 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΟΡΘΟ 

 

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


Σα τμιματα τθσ Ε΄ και  τ΄τάξθσ των Δθμοτικϊν χολείων τθσ 8θσ Περιφζρειασ 
Π.Ε. Ν. Ηρακλείου δε κα λειτουργιςουν  κατά τθν  θμζρα διεξαγωγισ τθσ 
θμερίδασ.  Η  ςυμμετοχι όλων των εκπαιδευτικϊν,που διδάςκουν ςτθν 
Εϋ&τϋτάξθτων Δθμοτικϊν χολείων τθσ 8θσ Περιφζρειασ Π.Ε. Ν. Ηρακλείου,είναι 
υποχρεωτικι (Π.Δ. 79/2017, παρ. 1, του άρκρου 17).  
Παρακαλοφνται οι κ. Δ/ντζσ-Δ/ντριεσ και οι κ. Προϊςτάμενοι/νεσ των ςχολείων: 
• Να ενθμερϊςουν ζγκαιρα τουσ παραπάνω εκπαιδευτικοφσ των ςχολείων 
τουσ. 
• Να ενθμερϊςουν ζγκαιρα γονείσ και μακθτζσ Εϋ& τϋτάξθσ των ςχολείων 
τουσ, κακϊσ και τουσ μακθτζσ των ςυνδιδαςκόμενων τμθμάτων ςτθν περίπτωςθ 
των ολιγοκζςιων ςχολειων, ότι δε κα προςζλκουν ςτο ςχολείο τθ ςυγκεκριμζνθ 
θμζρα.  
 
Η παροφςα πρόςκλθςθ ζχει αναρτθκεί και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ αρμόδιασ 

χολικισ υμβοφλου (http://ebagiati.weebly.com: Εκπαίδευςθ ανακαλφπτοντασ τθν 
άγνοια μασ), ςτθν ενότθτα επιμόρφωςθ – επικείμενα ςεμινάρια. 

Επιςυνάπτουμε το πρόγραμμα τθσ θμερίδασ.   υνθμμζνα: ςελ. 2    
 
 

                                                                                Η χολικι φμβουλοσ  
8θσ Περιφζρειασ Π.Ε. Ν.  Ηρακλείου 

 

 
            Δρ. Μπαγιάτθ Ειρινθ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ  

ΘΕΜΑ: «Θπηζκεςηικόρ γπαμμαηιζμόρ και Ππόγπαμμα ποςδών ηος μαθήμαηορ ηων 

Θπηζκεςηικών Ε΄- η΄ ηάξηρ Δημοηικού με έμθαζη ζηην ομαδοζςνεπγαηική και ζηην 

επικοινωνιακή - βιωμαηική διδαζκαλία» 

1ο Δ Μοιπών ηην Σπίηη 17 Οκηωβπίος 2017  

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ Ε΄- τ΄ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΥΟΛΕΙΩΝ  

της 8
ης

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 

Ώρα Θζμα Ειςθγιτρια Περιεχόμενο Προςζγγιςθ Διάρκεια 

8:00 - 
8:30   

Προςζλευςθ – Εγγραφζσ 30΄ 

8:30-
9:00 

Ταυτότητα και  
ετερότητα ςτο 
«Πρόγραμμα 
Σπουδών του 

μαθήματοσ των 
Θρηςκευτικών ςτο 

Δημοτικό» 

αχίνογλου 
Γρθγόριοσ 

.Msc Θεολογίασ 

Πρόκειται για ζνα πρόγραμμα ςπουδϊν 
που ζχει ωσ ςτόχο να φζρει τουσ 

μακθτζσ, Ζλλθνεσ και αλλοδαποφσ, 
ορκοδόξουσ και ετεροδόξουσ ι 

ετεροκριςκουσ, ςε επαφι με τθν 
ταυτότθτα και τον πολιτιςμό κυρίωσ τθσ 

Ορκοδοξίασ, αλλά και άλλων 
κρθςκευμάτων. Ζτςι το ΜτΘ εςτιάηει 

πλζον ςτον κρθςκευτικό γραμματιςμό 
όλων ανεξαιρζτωσ των μακθτϊν 

ςυνδυάηοντασ αρμονικά τθν ταυτότθτα 
με τθν ετερότθτα. 

Εμπλουτιςμζνθ 
ειςιγθςθ 

30ϋ 

9:00 – 
9:30 

 

Το Πρόγραμμα 
Σπουδών του ΜτΘ 
ςτο εκπαιδευτικό 
πλαίςιο του Νζου 
Σχολείου: Βαςικοί 
προςανατολιςμοί 
και καινοτομικά 
χαρακτηριςτικά 

Δρ. Μπαγιάτθ 
Ειρινθ 

χ. φμβουλοσ 
8θσ 

Περιφζρειασ 

υνόψιςθ των χαρακτθριςτικϊν τθσ 
κρθςκευτικισ μακθςθσ όπωσ 

προβάλλουν ςτο νζο Π ωσ ΑΠ 
διαδικαςίασ: 

I. Η οικοδόμθςθ τθσ 
κρθςκευτικισ μάκθςθσ από 

τουσ ίδιουσ τουσ μακθτζσ 
II. Μακθςιακζσ εμπειρίεσ με 

νόθμα 
III. Η ζμφαςθ ςτθν απόκτθςθ 

ικανοτιτων 

Εμπλουτιςμζνθ 
ειςιγθςθ 

30ϋ 

9:30 
10:00 

Θεωρητικό 
πλαίςιο τησ 

Συνεργατικήσ 
Μάθηςησ 

Δρ. Μπαγιάτθ 
Ειρινθ 

χ. φμβουλοσ 
8θσ 

Περιφζρειασ 
 

Η ςυνεργατικι μάκθςθ είναι μια 
επιτυχθμζνθ ςτρατθγικι διδαςκαλίασ 

ςτθν οποία μικρζσ ομάδεσ από μακθτζσ 
αξιοποιοφν μια ποικιλία 

δραςτθριοτιτων μάκθςθσ για να 
βελτιϊςουν τθν κατανόθςι τουσ για 
ζνα κζμα. Αναλφονται τα τοιχεία - 

Κοινωνικζσ Δεξιότθτζσ που είναι 
αναγκαίο να καλλιεργιςουν οι μακθτζσ 
για να είναι αποτελεςματικι θ ομαδικι 

εργαςία. 

Εμπλουτιςμζνθ 
ειςιγθςθ 

30 ‘ 

 
10:00-
11:00 

Τεχνικζσ 
εξάςκηςησ των 
μαθητών ςτην 

Δρ. Μπαγιάτθ 
Ειρινθ 

χ. φμβουλοσ 

Προ ομαδικζσ δραςτθριότθτεσ, 
προκειμζνου οι μακθτζσ να αςκθκοφν 

ςε βαςικζσ δεξιότθτεσ για να 

Βιωματικό 
εργαςτιριο – 

εργαςία ςε 
60ϋ 



ομαδική εργαςία 8θσ 
Περιφζρειασ 

αποκτιςουν ςυνεργατικό πνεφμα και 
τεχνικζσ για τθν οικοδόμθςθ  τθσ 

ςυνοχισ και τθσ δυναμικισ τθσ ομάδασ. 

ομάδεσ 

11:00-
11:30 

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 

11:30 
– 

11:45 

Συγκρότηςη και 
λειτουργία 
ομάδων -

Διαχείριςη των 
ομάδων 

Δρ. Μπαγιάτθ 
Ειρινθ 

χ. φμβουλοσ 
8θσ 

Περιφζρειασ 

Σο μζγεκοσ τθσ ομάδασ, δθλαδι ο 
αρικμόσ των μελϊν που τθν 

απαρτίηουν, εξαρτάται από διάφορουσ 
παράγοντεσ. Επίςθσ, θ ςφνκεςθ των 
ομάδων γίνεται με βάςθ οριςμζνα 
κριτιρια. Σζλοσ, παρουςιάηονται 

τεχνικζσ αντιμετϊπιςθσ των 
προβλθμάτων που προκφπτουν κατά τθ 

διάρκεια ςυνεργαςίασ ςτισ ομάδεσ. 

Εμπλουτιςμζνθ 
ειςιγθςθ 

15ϋ 

11:45- 
12:00 

Φάςεισ τησ 
Συνεργατικήσ 

Διδαςκαλίασ και 
Μάθηςησ. Ο ρόλοσ 
του εκπαιδευτικοφ 
κατά τη διάρκεια 

εργαςίασ των 
ομάδων 

Δρ. Μπαγιάτθ 
Ειρινθ 

χ. φμβουλοσ 
8

θσ
 Περιφζρειασ 

 

Συπικι μορφι τθσ διδαςκαλίασ και 
Μάκθςθσ ςε ομάδεσ. τθ φάςθ τθσ 

παρακολοφκθςθσ των ομάδων ο ρόλοσ 
του εκπαιδευτικοφ είναι δφςκολοσ, 

γιατί πρζπει να πείκει τουσ μακθτζσ με 
τθν παρουςία του και να λειτουργεί ωσ 
παράγοντασ ςτιριξθσ και κακοδιγθςθσ. 

Εμπλουτιςμζνθ 
ειςιγθςθ 

15ϋ 

12:00 
- 

13:30 

Εφαρμογι τθσ 
Διδαςκαλίασ και 

Μάκθςθσ ςε 
ομάδεσ και τθσ 
βιωματικισ – 

επικοινωνιακισ 
διδαςκαλίασ ςτα 

Θρθςκευτικά 

Δρ. Μπαγιάτθ 
Ειρινθ 

χ. φμβουλοσ 
8θσ 

Περιφζρειασ 
&αχίνογλου 

Γρθγόριοσ 
MscΘεολογίασ 

Τλοποίθςθ δραςτθριοτιτων από τουσ 
επιμορφωμζνουσ με αρχζσ τθσ 

ςυνεργατικισ   μάκθςθσ ςτα 
Θρθςκευτικά Εϋ- τϋ Δθμοτικοφ. 

Αξιοποίθςθ τεχνικϊν που βαςίηονται 
ςτα βιϊματα των μακθτϊν, όπωσ: 

καταιγιςμόσ ιδεϊν, Πζντε π και ζνα γ - 
5W1H, Αφιγθςθ ιςτοριϊν, Κφκλοσ τθσ 

ςυνείδθςθσ, Ηκικό Δίλλθμα 

Βιωματικό 
εργαςτιριο – 

εργαςία ςε 
ομάδεσ 

60ϋ 

13:30-
14:00 

Ερωτιςεισ-  υηιτθςθ - υμπεράςματα 30’ 

 

 


