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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές ημερίδες  
 

 

 

         Καλούνται οι δάσκαλοι/ες των σχολείων 5ης & 9ης περιφέρειας σε επιμορφωτικές ημερίδες 

με θέμα: «∆ιδάσκοντας Θρησκευτικά µε το νέο Πρόγραµµα Σπουδών». 

          Οι ημερίδες στοχεύουν στην ενημέρωση των εκπαιδευτικών για τις βασικές αρχές των 

νέων Προγραμμάτων Σπουδών, την επικαιροποίηση των γνώσεών τους σε ζητήματα διδακτικής 

μεθοδολογίας της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και την πληροφόρησή τους για νέα δεδομένα στο 

χώρο της.  

         Σας γνωρίζουμε ότι οι ημερίδες έχουν εγκριθεί από την Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας και 

Β/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης με τη με αριθμ.: 11670/01-11-2017 απόφασή της και θα 

πραγματοποιηθούν ως εξής: 

• Την Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2017, για τους/τις εκπαιδευτικούς των ΣΤ΄τάξεων, στους 

χώρους του 37ου Δημ. Σχ. Ηρακλείου. 

• Την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017, για τους/τις εκπαιδευτικούς των Ε΄τάξεων, στους 

χώρους του 37ου Δημ. Σχ. Ηρακλείου. 

• Την Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2017, για τους/τις εκπαιδευτικούς των Δ΄τάξεων, στους χώρους 

του 19ου Δημ. Σχ. Ηρακλείου. 

• Την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017, για τους/τις εκπαιδευτικούς των Γ΄τάξεων, στους 

χώρους του 19ου Δημ. Σχ. Ηρακλείου. 

ΠΡΟΣ:  Τους/τις κ. Διευθυντές/τριες, τους/τις  
              κ. Προϊσταμένους/ες και τους/τις  
              εκπαιδευτικούς των Δημοτικών    
              Σχολείων 5ης & 9ης Περιφέρειας 
ΚΟΙΝ:  1. κ. Προϊστάμενο Επιστημονικής - 
                Παιδαγωγικής Καθοδήγησης 
                Α/θμιας Εκπ/σης Κρήτης 
             2. κ. Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης  
                 Ν. Ηρακλείου 
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        Οι δάσκαλοι/ες των 3/θεσίων και 4/θεσιων Δ. Σχολείων που διδάσκουν σε δυο τάξεις θα 

συμμετάσχουν μια φορά και συγκεκριμένα στην ημερίδα που αφορά τη μεγαλύτερη από τις 

τάξεις που διδάσκουν. 

        Οι Δ/ντές/ντριες των 6/θεσίων και άνω Δ. Σχ. μπορούν να συμμετάσχουν, εφόσον το 

επιθυμούν και εφόσον δεν παρεμποδίζεται το διδακτικό τους έργο, σε οποιαδήποτε από τις 

προαναφερόμενες ημερίδες.  

        Μπορούν να συμμετάσχουν και εκπαιδευτικοί της Παράλληλης Στήριξης που 

απασχολούνται αποκλειστικά στις τάξεις αυτές, κατά την ημέρα υλοποίησης της αντίστοιχης 

ημερίδας. 

        Οι Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄τάξεις δεν θα λειτουργήσουν κατά την ημέρα της διεξαγωγής της 

αντίστοιχης ημερίδας.   

        Η συμμετοχή όλων των δασκάλων των Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων είναι υποχρεωτική.  

        Παρακαλούνται οι κ.Δ/ντές/τριες των σχολικών μονάδων: 

✓ να ενημερώσουν έγκαιρα τους γονείς των μαθητών εγγράφως ότι δεν θα λειτουργήσουν 

οι Γ΄, Δ΄, Ε΄και ΣΤ΄τάξεις την ημέρα που οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν στην αντίστοιχη 

ημερίδα αναφέροντας τα ακριβή στοιχεία της επιμορφωτικής δράσης (χρόνος, θέμα, 

φορέας, υποχρεωτικότητα παρακολούθησης) και να το υπενθυμίσουν προφορικά την 

παραμονή υλοποίησης της ημερίδας 

✓ να ενημερώσουν τους/τις εκπαιδευτικούς ότι θα πρέπει να έχουν μαζί τους το «Φάκελο 

Μαθήματος-Έντυπο υλικό στα Θρησκευτικά» της τάξης που διδάσκουν 

✓ να επισημάνουν στο εκπαιδευτικό προσωπικό την αναγκαιότητα της έγκαιρης 

προσέλευσής του (8.00-8.30 π.μ.) στο χώρο της ημερίδας για την τήρηση του 

προγράμματος και την επίτευξη των επιμορφωτικών στόχων.  

          Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής εκπαιδευτικού παρακαλούνται οι κ.Δ/ντές/τριες να 

ενημερώσουν έγκαιρα το γραφείο μας.  

     Επισυνάπτεται το πρόγραμμα των ημερίδων. 

 

Συνημμένα: σελ.1  

            Οι Σχολικές Σύμβουλοι 

 

5ης Περιφέρειας                                                                                                                    9ης περιφέρειας 

 

Στέλα Κουτσουράκη                                                                                               Ανδρονίκη Σπαθαράκη          

                                                                  



 

 
 
 

ΠΠρρόόγγρρααμμμμαα  ΗΗμμεερρίίδδωωνν    
 
 
 

Διδάσκοντας Θρησκευτικά με το νέο Π.Σ. 
 

Ώρα  Εισηγητές Θέμα-Περιεχόμενο Προσέγγιση  

08:00-08:30 Προσέλευση - Εγγραφές  

08:30-09:00 

 

Κουτσουράκη Στέλα, 
Σπαθαράκη Ανδρονίκη  
Σχ. Σύμβουλοι 5ης και 
9ης περιφέρειας 
 

Καλωσόρισμα, εισαγωγή στην 

προβληματική της ημερίδας  
 

09:00-10:00 

Στριλιγκάς Γεώργιος, Σχ. 
Σύμβουλος Θεολόγων, 
μέλος της συγγραφικής 
ομάδας των νέων Π.Σ. 

 

Γιατί Θρησκευτικά σήμερα;  

• Θεσμικό και παιδαγωγικό 
πλαίσιο του ΜτΘ  

Το νέο Π.Σ.:  

• Υλικά  

• Φιλοσοφία-
προσανατολισμοί 

• Ζητήματα διδασκαλίας  
 

Ολομέλεια  
(Διαδραστική εισήγηση-
παρουσίαση-συζήτηση) 

10:00-10:30 ΔΔιιάάλλεειιμμμμαα  

10:30-12:00 

Κουτσουράκη Στέλα, 
Σπαθαράκη Ανδρονίκη,  
Στριλιγκάς Γεώργιος  

 

Σχεδιασμός ενός δίωρου από 
μια ΘΕ:  

• Εργασία σε ομάδες  

• Παρουσιάσεις στην 
ολομέλεια 
 

Εργαστήριο σε 
ομαδοσυνεργασία 

12:00-12:15 ΔΔιιάάλλεειιμμμμαα  

12:15-13:30 Στριλιγκάς Γεώργιος 

 

Προσομοίωση 
μικροδιδασκαλιών με 
δημιουργικές διδακτικές 
τεχνικές (συμμετοχικές, 
βιωματικές, διερευνητικές) 
 

Ολομέλεια  
(Επίδειξη επιλεγμένων 
διδακτικών τεχνικών με 
εθελοντές) 

13:30-14:00 
Εισηγητές / 
Εκπαιδευτικοί 

 

Συμπεράσματα - Αξιολόγηση 
της ημερίδας 
 

Συζήτηση  

 


