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Παράρτημα Πάτρας 

 

 

 

 

 

Στόχοι της διημερίδας: 

 Να συνειδητοποιήσουμε την αλλαγή παραδείγματος του μαθήματος 

 Να αναγνωρίσουμε τη λειτουργία φακέλων μαθήματος 

 Να προσεγγίσουμε εναλλακτικές τεχνικές στη διδασκαλία και την αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων τους 

 Να συζητήσουμε και να ανταλλάξουμε απόψεις σχετικές με το μάθημα 

Πότε; 

Παρασκευή 2/2/2018 (17.00μμ-20.30μμ) 

Σάββατο 3/2/2018 (9.00π.μ -14.00μμ & 16.00 μμ-20.30 μμ) 

Πού; 

8ο ΓΕΛ Πατρών (Αλοννήσου 109) 

Καταληκτική ημερομηνία αίτησης συμμετοχής: 

μέχρι την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2018 

Κόστος συμμετοχής: 

10 ευρώ 

 

 

 

Διημερίδα για τα θρησκευτικά στην Πάτρα 

«Θρησκευτικά με ή χωρίς φακέλους;» 

Τι και πώς διδάσκουμε στα Θρησκευτικά σήμερα 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ 
 

 

Παρασκευή 2/2/2018 

 

 

17.00-17.15 

 

Προσέλευση-έγγραφές-παραλαβή φακέλων 

 

 

17.15-18.00 

 

Εισήγηση 1-ολομέλεια 

 

«Τι θρησκευτικά χρειαζόμαστε σήμερα;» 

 
Μάριος Κουκουνάρας Λιάγκης, Επίκουρος  Καθηγητής 

Θεολογικής Σχολής ΕΚΠΑ 

 

 

18.00-18.15 

 

Συζήτηση 

 

 

18.15-18.30 

 

Διάλειμμα 

 

 

18.30-19.15 

 

Εισήγηση 2-ολομέλεια 

 

«Πρόγραμμα Σπουδών, Οδηγός Εκπαιδευτικού, 

Φάκελος μαθήματος: και τώρα τι κάνουμε;" 

 
Άγγελος Βαλλιανάτος, Δρ. Θεολογίας, Σχολικός Σύμβουλος 

Θεολόγων 

 

 

19.15-19.30 

 

Συζήτηση 

 

 

19.30-20.00 

 

Εισήγηση 3-ολομέλεια 

 

Εφαρμογές αξιολόγησης 

Από τη θεωρία στην πράξη 

 
Χριστόφορος Παπασωτηρόπουλος, Θεολόγος 

 

 

20.00-20.30 

 

Συζήτηση – αναστοχασμός 

 

 



 

3 

 

Σάββατο πρωί 3/2/2018 

 

 

9.00-11.00 

 

Εργαστήριο 1 

Εργαστήριο 2 

 

Δοκιμάζοντας τεχνικές διδασκαλίας 

σε Γυμνάσιο και Λύκειο 

 

Άννα Κανελλάκη, 

Ηλίας Μαλεβίτης, 

Ευρυδίκη Παπάζογλου, 

Χριστόφορος Παπασωτηρόπουλος, 

Θεολόγοι, επιμορφωτές/-τριες στα Νέα ΠΣ 

Θρησκευτικών 

 

 

11.00-11.30 

 

Διάλειμμα 

 

 

11.30-13.30 

 

Εργαστήριο 3 

Εργαστήριο 4 

 

Δοκιμάζοντας τεχνικές διδασκαλίας 

σε Γυμνάσιο και Λύκειο 

 

 

Ηλίας Μαλεβίτης, 

Ευρυδίκη Παπάζογλου, 

Χριστόφορος Παπασωτηρόπουλος, 

Θεολόγοι, επιμορφωτές/-τριες στα Νέα ΠΣ 

Θρησκευτικών 

 

 

13.30-14.00 

 

Συζήτηση ολομέλεια 

 

 

Σάββατο απόγευμα 3/2/2018 

 

 

 

16.00-19.00 

 

 

Εργαστήριο «Η διδασκαλία στον καθρέφτη» 

 

Μάριος Κουκουνάρας Λιάγκης, Επίκουρος  

Καθηγητής Θεολογικής Σχολής ΕΚΠΑ 

Άγγελος Βαλλιανάτος, Δρ. Θεολογίας, Σχολικός 

Σύμβουλος Θεολόγων 
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19.00-20.30 

 

 

Ολομέλεια-συζήτηση-αναστοχασμός 

Λήξη Διημερίδας 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 

 

Αξιοποιώντας την διδασκαλία σε ομάδες θα προσεγγίσουμε εναλλακτικές τεχνικές 

διδασκαλίας οι οποίες υπηρετούν τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα και 

την αξιολόγηση μιας διδακτικής ενότητας.  

 

Εργαστήριο 1(Κανελλάκη Άννα) 

Σε ένα διδακτικό δίωρο μιας υποενότητας της Β΄ τάξης του Λυκείου θα εφαρμοστούν 

πέντε τεχνικές, οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν στο καθημερινό μάθημα. 

Αφορούν στάδια της Διερευνητικής μεθόδου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 

Π.Σ. και θα διερευνηθεί η συνάφειά τους με τα Προσδοκώμενα Μαθησιακά 

Αποτελέσματα και την αξιολόγηση". 

 

Εργαστήριο 2 (Παπάζογλου Ευρυδίκη) 

Θεατρικό παιχνίδι-κείμενο-εικόνα:  τεχνικές στη διδακτική πράξη.  

Σε ένα διδακτικό δίωρο μιας υποενότητας της Α΄ τάξης του Λυκείου θα εφαρμόσουμε 

τρεις διαδοχικές τεχνικές, οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν στο καθημερινό 

μάθημα. Θα τις εντάξουμε στα στάδια της Βιωματικής μεθόδου, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στο Π.Σ. και θα διερευνήσουμε τη συνάφειά τους με τα 

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα και την αξιολόγηση. 

 

Εργαστήριο 3 (Μαλεβίτης Ηλίας) 

“Συζητώντας για τις θρησκείες στο Γυμνάσιο: 

α. πλαίσιο – όρια – δυσκολίες – προϋποθέσεις 

β. τεχνικές διαπραγμάτευσης της γνωριμίας με τις θρησκείες στο Γυμνάσιο." 
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Εργαστήριο 4 (Παπασωτηρόπουλος Χριστόφορος) 

Πώς ένα κείμενο μπορεί να αξιοποιηθεί σαν εργαλείο που θα ζωντανέψει μια τάξη 

Γυμνασίου ή Λυκείου και θα προκαλέσει, προβληματισμό, συζήτηση και – γιατί όχι – 

και συγκρούσεις; Πώς ένα σύνθημα στον τοίχο, ένα τραγούδι ή ένας ζωγραφικός 

πίνακας μπορεί να λειτουργήσει σαν μάθημα που να υπηρετεί τα προσδοκώμενα 

μαθησιακά αποτελέσματα μιας ενότητας; Μπορεί ο μαθητής ή ο καθηγητής να 

«φορέσει» έναν ρόλο που θα γεννήσει απορίες και προβληματισμούς; Πώς μπορούν 

οι μαθητές να μιλήσουν για τους φόβους τους ή τις αξίες τους ή πώς τους βλέπουν 

οι άλλοι «κρυμμένοι» πίσω από έναν ρόλο στον τοίχο;  

Υπηρετώντας τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα και την αξιολόγηση, 

δοκιμάζουμε προτεινόμενες τεχνικές που ζωντανεύουν την τάξη, ενεργοποιούν τη 

φαντασία ,ακονίζουν την κριτική σκέψη και ενεργοποιούν τις δεξιότητες των μαθητών. 

 

Τίτλος Εργαστηρίου:  «Η διδασκαλία στον καθρέφτη» 

Όλοι και όλες μαζί σε διαφορετικούς ρόλους, θα πειραματιστούμε με τις διαδικασίες 

μάθησης και τα αποτελέσματά τους συγκρίνοντας στην πράξη διαφορετικές 

μεθόδους και διαφορετικές θεωρίες, επιχειρώντας να απαντήσουμε στα βασικά και 

πρωταρχικά ερωτήματα κάθε σχεδιασμού και εφαρμογής διδασκαλίας: Πώς, τι και 

γιατί μαθαίνουν τα παιδιά; 

 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ 

 

Για λόγους καλύτερης οργάνωσης της διημερίδας- και ιδιαίτερα των 

εργαστηρίων- παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας τις παρακάτω οδηγίες:  

 

 Για τη συμμετοχή σας είναι απαραίτητη η κατάθεση του ποσού των 10 ευρώ 

(κρίνεται αναγκαίο για την κάλυψη του κόστους διοργάνωσης της διημερίδας). 

1. Η κατάθεση γίνεται στην Εθνική Τράπεζα  είτε δια ζώσης 
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είτε με ηλεκτρονική τραπεζική εντολή (i-banking)  

στον λογαριασμό 225/242049-00  

(IBANGR8301102250000022524204900) της Εθνικής Τράπεζας 

(Δικαιούχος: Γιαννόπουλος Ανδρέας) με αιτιολογία κατάθεσης το 

ονοματεπώνυμό σας (προκειμένου να είναι δυνατός ο έλεγχος της 

κατάθεσής σας).             

2. Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον  κ. Γιαννόπουλο Ανδρέα 

στο τηλ. 6974731180.  

Δεν θα είναι δυνατή η πληρωμή της συμμετοχής κατά την έναρξη της 

διημερίδας. 

3. Στη συνέχεια, συμπληρώνετε την αίτηση, πατώντας Ctrl και κλικ εδώ.  

 

 

 

 

 

 

 

 Το κόστος συμμετοχής περιλαμβάνει: πρόγραμμα ,φάκελο, εκπαιδευτικό υλικό 

των εργαστηρίων, βεβαίωση συμμετοχής. 

 Λόγω του περιορισμένου αριθμού συμμετοχής στα εργαστήρια, θα τηρηθεί 

σειρά προτεραιότητας. 

 Επισημαίνεται ότι το πρόγραμμα της διημερίδας (εισηγήσεις-εργαστήρια) θα 

τηρηθεί με ακρίβεια. Παρακαλούμε να παρευρίσκεστε στον χώρο του 8ου ΓΕΛ, 

15΄πριν την έναρξη.  

 Η δήλωση συμμετοχής στα εργαστήρια θα γίνει το Σάββατο το πρωί, πριν την 

έναρξη (ένα εργαστήριο στις 9.00πμ και ένα εργαστήριο στις 11.30 πμ). 

 Η μετάβασή σας στο 8ο ΓΕΛ Πατρών  

(Αλοννήσου 109/τηλ. σχολείου 2610-323184) γίνεται με την αστική συγκοινωνία, 

λεωφορείο Νο 2,  διαδρομή Ταραμπούρα-Νέος Δρόμος (το σχολείο βρίσκεται 

στο τέρμα του λεωφορείου, κάτω από τα ΤΕΙ).Δείτε το χάρτη: διαδρομή για 8ο 

ΓΕΛ Πατρών 

 Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, μπορείτε να απευθύνεστε στα μέλη της Επιτροπής 

«Καιρού» Πάτρας: 

  -Ανδρέας Γιαννόπουλος: τηλ.6974731180 /mail: angianno@sch.gr 

       -Γιώργος Μάλφας : τηλ: 6977394754 /mail: malfasg@gmail.com 

      -Χριστόφορος  Παπασωτηρόπουλος:τηλ.6976039134/mail: chrisdion85@gmail.com 

Προσοχή!! καταληκτική ημερομηνία για κατάθεση και αίτηση 

την 

Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2018 

 

https://docs.google.com/forms/d/1T3gEZlwqCDaGX8hyIGfudPKOG42tvhGM5yo-zRZxJWI
https://www.google.com/maps/dir/%CE%A0%CE%BB.+%CE%93%CE%B5%CF%89%CF%81.+%CE%91,+%CE%A0%CE%AC%CF%84%CF%81%CE%B1+262+21/8%CE%BF+%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C+%CE%9B%CF%8D%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BF+%CE%A0%CE%AC%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%82,+%CE%91%CE%BB%CE%BF
https://www.google.com/maps/dir/%CE%A0%CE%BB.+%CE%93%CE%B5%CF%89%CF%81.+%CE%91,+%CE%A0%CE%AC%CF%84%CF%81%CE%B1+262+21/8%CE%BF+%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C+%CE%9B%CF%8D%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BF+%CE%A0%CE%AC%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%82,+%CE%91%CE%BB%CE%BF
mailto:angianno@sch.gr
mailto:malfasg@gmail.com
mailto:chrisdion85@gmail.com

