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ΕΓΓΡΑΦΕ 

 

Γενική ςυμμετοχή:  

20 € για προεγγραφή μζχρι 31 Οκτωβρίου 2018 

με κατάκεςθ ςτθν ΑLPHA BANK  

IBAN: GR4901402140214002310004435 

 (Δικαιοφχοι: ΡΑΝΑΓΑΚΗΣ ΑΝΤ., ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ ΓΕΩ., ΚΑΡΕΤΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩ.) 

Μετά τθν κατάκεςθ των χρθμάτων όςοι και όςεσ προεγγραφοφν ζχουν δικαίωμα να 

δθλϊςουν κατά προτεραιότθτα τα βιωματικά εργαςτιρια των ΚΥΚΛΩΝ Α και Β με 

θλεκτρονικι διλωςθ μζχρι τισ 2 Νοεμβρίου 2018 (Ϊρα 23:30):  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepBCfvQekCt0a3Sc_ZEniNUy0uG5FafbWU2UF

ja00-oq4v6w/viewform?c=0&w=1 

ή 

30 € για εγγραφή  

ςτθν ζναρξθ τθσ ςυνάντθςθσ (9/11) ςτθ γραμματεία  

 

Νζοι/εσ αδιόριςτοι/εσ θεολόγοι, νζοι/εσ ερευνητζσ/τριεσ, φοιτητζσ/τριεσ ςυμμετοχή:  

12 € για προεγγραφή μζχρι 31 Οκτωβρίου 2018 

με κατάκεςθ ςτθν ΑLPHA BANK  

IBAN: GR4901402140214002310004435 

 (Δικαιοφχοι: ΡΑΝΑΓΑΚΗΣ ΑΝΤ., ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ ΓΕΩ., ΚΑΡΕΤΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩ.) 

Μετά τθν κατάκεςθ των χρθμάτων όςοι και όςεσ προεγγραφοφν ζχουν δικαίωμα να 

δθλϊςουν κατά προτεραιότθτα τα βιωματικά εργαςτιρια των ΚΥΚΛΩΝ Α και Β με 

θλεκτρονικι διλωςθ μζχρι τισ 2 Νοεμβρίου 2018 (Ϊρα 23:30):  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepBCfvQekCt0a3Sc_ZEniNUy0uG5FafbWU2UF

ja00-oq4v6w/viewform?c=0&w=1  

ή  

20 € για εγγραφή  

ςτθν ζναρξθ τθσ ςυνάντθςθσ (9/11) ςτθ γραμματεία 
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Ρεριλαμβάνει φάκελο ςυνεδρίου, ςυμμετοχι ςε τρία εργαςτιρια και βεβαίωςθ 

παρακολοφκθςθσ και ςυμμετοχισ. 

Οι προεγγραφζσ γίνονται με κατάκεςθ του χρθματικοφ ποςοφ ςτον λογαριαςμό τησ ΑLPHA 

BANK  IBAN: GR4901402140214002310004435 

 (Δικαιοφχοι: ΠΑΝΑΓΑΚΗ ΑΝΣ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟ ΓΕΩΡ., ΚΑΠΕΣΑΝΑΚΗ ΓΕΩΡ.) ςτον 

οποίο κα πρζπει να φαίνεται το όνομα και επϊνυμο κατακζτθ.  

Κατόπιν αποςτζλλεται ςτθν θλ. Διεφκυνςθ kairos.theologoi@gmail.com ειδοποίθςθ είτε με 

ςαρωμζνο αντίγραφο κατάκεςθσ ι με το όνομα και τον αρικμό κατακετθρίου, για να 

δθλϊςετε τθν εγγραφι ςασ και αποκτάται το δικαίωμα κατά προτεραιότθτα διλωςθσ των 

βιωματικϊν εργαςτθρίων εδϊ (μζχρι 2/11): 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepBCfvQekCt0a3Sc_ZEniNUy0uG5FafbWU2

UFja00-oq4v6w/viewform?c=0&w=1 

 

 

 

 

[ΑΚΟΛΟΤΘΟΤΝ ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΒΑΗ ΣΟΝ ΧΩΡΟ ΣΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕ 

ΟΛΩΝ ΣΩΝ ΒΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΟΤΝ ΟΙ ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΕ ΚΑΙ ΟΙ 

ΤΜΜΕΣΕΧΟΤΕ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΟΤΝ Ε ΠΟΙΟ ΘΑ ΤΜΜΕΣΕΧΟΤΝ+ 

 

 

ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΒΑΗ ΣΟΝ ΧΩΡΟ ΣΗ ΤΝΑΝΣΗΗ 

 

mailto:kairos.theologoi@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepBCfvQekCt0a3Sc_ZEniNUy0uG5FafbWU2UFja00-oq4v6w/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepBCfvQekCt0a3Sc_ZEniNUy0uG5FafbWU2UFja00-oq4v6w/viewform?c=0&w=1
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Ελληνογαλλική χολή Ουρςουλινϊν (Ψυχάρη 10, Ν. Ψυχικό) 

 

Α. ΛΕΩΦΟΡΕΙΑΚΕ ΓΡΑΜΜΕ 

 

 550 (Ρ. Φάλθρο-Κθφιςιά) ςτάςθ «Φάροσ» 

 

 610 (Αμπελόκθποι – Φιλοκζθ)  ςτάςθ « Φάροσ» 

 

 Α7 (Στουρνάρθ – Κθφιςιά) ςτάςθ « Φάροσ» 

 

Απόςταςθ από ςχολείο : περίπου 200 μζτρα 

 

Β. ΓΡΑΜΜΗ ΜΕΣΡΟ *ΠΡΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ+ 

 

 Στακμόσ  «Εκνικι Άμυνα» :  απόςταςθ από ςχολείο: περίπου 750 μζτρα 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕ ΒΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ 

Εργαςτήριο Ολομζλειασ -άββατο 15:30-17:30 

Δεν απαιτείται δήλωςη επιλογήσ 
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Σίτλοσ 

Ροιοσ είμαι και τι κάνω εδϊ: Διερευνϊντασ τον ρόλο του κεολόγου ςτο ςχολείο 

Επιμορφωτζσ-υντονιςτζσ 

Μάριοσ Κουκουνάρασ Λιάγκθσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ Διδακτικισ των Θρθςκευτικϊν, ΕΚΡΑ  

Άγγελοσ Βαλιανάτοσ, Δρ. Θεολογίασ, ςχολικόσ ςφμβουλοσ ΡΕ01 

Περιγραφή 

Στο εργαςτιριό μασ κα αναηθτιςουμε το πϊσ βλζπουμε εμείσ τον ρόλο του κεολόγου ςτο 

ελλθνικό ςχολείο. Με βάςθ ζρευνεσ, που ζχουν γίνει ςε ελλθνικό περιβάλλον, κα 

επιχειριςουμε να απαντιςουμε με βιωματικό τρόπο ςτα δφο πολφ ςθμαντικά ερωτιματα 

όλων μασ: «ποιοσ είμαι και τι κάνω εδϊ», για να διερευνιςουμε τθ κζςθ του κεολόγου ςτο 

ςχολείο και να επιχειρθματολογιςουμε γι’ αυτιν με επιςτθμονικά, κοινωνικά και 

κεολογικά κριτιρια. Ραράλλθλα, κα επιχειριςουμε με μελζτεσ περίπτωςθσ και διλιμματα 

να ςτοχαςτοφμε ςε βάκοσ πϊσ εμείσ αντιλαμβανόμαςτε τον ρόλο μασ ςτθ ςχολικι 

κοινότθτα και ποιοσ πράγματι είναι. Το εργαςτιριο απευκφνεται ςτθν ολομζλεια τθσ 

ςυνάντθςθσ και προχποκζτει τθν ελεφκερθ ζκφραςθ και τθν ποικιλία ςτισ απόψεισ. 
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Αϋ Κφκλοσ Εργαςτηρίων-άββατο 12:00-14:00 

Βιωματικά εργαςτήρια θεολογικοφ προβληματιςμοφ και ςκζψησ 

Απαιτείται ζγκαιρη δήλωςη επιλογήσ ενόσ με την προεγγραφή μζςω κατάθεςησ και 

ηλεκτρονική δήλωςησ εδϊ ή με την εγγραφή ςτην ζναρξη τησ 2ησ Παν.υνάντηςησ.  

Θα τηρηθεί ςειρά προτεραιότητασ.  

 

Α1 

Σίτλοσ 

Ενάντια ςτον Ρολιτιςμό του Ναρκιςςιςμοφ: Ρρόςωπο και Κοινότθτα ςτθ ςφγχρονθ 

κεολογικι αναηιτθςθ 

Επιμορφωτζσ-υντονιςτζσ 

Δθμιτρθσ Μπεκριδάκθσ, κεολόγοσ (M.Th.), 2ο ΓΕΛ ΧΙΟΥ, αποςπαςμζνοσ εκπαιδευτικόσ ςτο 

Ι.Ε.Ρ. 

Βαςίλθσ Ξυδιάσ, κεολόγοσ, εκπαιδευτικόσ  

Περιγραφή 

Η Ορκόδοξθ κεολογικι ςκζψθ που παριχκθ ςτθν Ελλάδα κατά το δεφτερο ιμιςυ του 20ου 

αιϊνα και εξισ ανζδειξε τισ ζννοιεσ του Ρροςϊπου και τθσ Κοινότθτασ ςε βαςικά 

ερμθνευτικά εργαλεία για τθν Ορκόδοξθ κατανόθςθ του μυςτθρίου τθσ Εκκλθςίασ. Σκοπόσ 

του ςυγκεκριμζνου εργαςτθρίου είναι οι ςυμμετζχοντεσ να εμπλακοφν ενεργά ςε γόνιμο 

αναςτοχαςμό και διάλογο γφρω από τθ ςθμαςία που (ενδεχομζνωσ να) ζχουν οι παραπάνω 

κατθγορίεσ για τθ ςφγχρονθ Ορκόδοξθ κεολογία ςτθ ςυνάντθςι τθσ με τισ προκλιςεισ τθσ 

ρευςτισ, μεταμοντζρνασ πολιτιςμικισ ςυνκικθσ που ορίηει το παρόν. Ριο ςυγκεκριμζνα, οι 

ςυμμετζχοντεσ κα εργαςτοφν αρχικά ςε ομάδεσ μελετϊντασ επιλεγμζνα αποςπάςματα από 

το ζργο ςφγχρονων κεολόγων και ςτοχαςτϊν (Ορκόδοξων και μθ). Στθ ςυνζχεια κα 

κλθκοφν να  αλλθλεπιδράςουν, ςυηθτϊντασ εκτεταμζνα ςτθν ολομζλεια γφρω από τα 

ηθτιματα που προκφπτουν. Στο πλαίςιο αυτό, κα ζχουν τθν δυνατότθτα: α) να 

προςδιορίςουν το εφροσ του περιεχομζνου που ζχουν προςλάβει οι δυο ζννοιεσ ςτθ 

ςφγχρονθ Ορκόδοξθ κεολογικι παραγωγι, β) να εξοικειωκοφν με όψεισ του ςτοχαςμοφ για 

το Ρρόςωπο και τθν Κοινότθτα, που αναπτφχκθκε ςε κφκλουσ τθσ κεολογικισ και 

φιλοςοφικισ διανόθςθσ τθσ «Δφςθσ», γ) να εντοπίςουν ςυνάφειεσ και διαφορζσ ανάμεςα 

ςτισ δυο προςεγγίςεισ –τθ «Δυτικι» και τθν Ορκόδοξθ «Ανατολικι», δ) να 

προβλθματιςτοφν ςχετικά με το εάν, ςε ποιο βακμό και με ποιο τρόπο οι ζννοιεσ Ρρόςωπο 

και Κοινότθτα ζχουν νόθμα για τθ ςφγχρονθ κεολογικι αναηιτθςθ, αν, δθλαδι, μποροφν 

όντωσ να φωτίςουν τθν αγωνιϊδθ πορεία τθσ ανάμεςα ςτα «ωραία ερείπια» –τα αδιζξοδα 

και τισ τραγωδίεσ– του ναρκιςςιςτικοφ πολιτιςμοφ μασ. 
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Α2 

Σίτλοσ 

«Ορκοδοξία και Εκνικιςμόσ – Ροια είναι θ πατρίδα του Χριςτιανοφ;» 

Επιμορφωτήσ/φϊτρια-υντονιςτήσ/νίςτρια  

Γιϊργοσ Καπετανάκθσ, Θεολόγοσ, Διευκυντισ 5ου Γυμναςίου Ρ. Φαλιρου 

Ραραςκευι Λεοντοποφλου, Θεολόγοσ, Διευκφντρια Ζαννείου Ρειραματικοφ Λυκείου 

Ρειραιά 

Περιγραφή 

Αρχίηουμε με ζνα τραγοφδι και προςπακοφμε να απαντιςουμε ςε ποιεσ ςτεριζσ μασ 

ταξιδεφει, που είναι ο τόποσ που κζλουμε να πάμε, ωσ χριςτιανοί. Ταξίδι με “ταυτότθτα” 

ι με όραμα μόνο τον προοριςμό;   

Σκοπόσ μασ είναι να ςυνεξετάςουμε ερωτιματα και απαντιςεισ του κζματοσ.  

Θα χρειαςτοφμε οπωςδιποτε τθ κεολογικι ςκζψθ ενόσ κειμζνου ςφγχρονου κεολόγου 

και κα χρθςιμοποιιςουμε τθν τεχνικι του debate ςε ηθτιματα όπωσ ο διαχωριςμόσ 

Κράτουσ και Εκκλθςίασ.  

Στο τζλοσ του κεολογικοφ μασ ςτοχαςμοφ, κα προτείνουμε τουσ καλφτερουσ τρόπουσ για 

να τον μοιραςτοφμε με τθν τάξθ μασ. 

Οδηγίεσ: φζρουμε απαραίτθτα μια νοθτι πυξίδα που δείχνει πάντα το Βορρά  

 

Α3 

Σίτλοσ 

‘In God we trust’. Ο Χριςτιανιςμόσ ςε διάλογο με τα οικονομικά ςυςτιματα τθν εποχι τθσ 

Ραγκοςμιοποίθςθσ 

Επιμορφωτζσ-υντονιςτζσ 

Γκρίλθσ Γιϊργοσ, κεολόγοσ, 2ο Γυμνάςιο Ραλαιοφ Φαλιρου 

Τςιρζβελοσ Νικόλαoσ, κεολόγοσ,  Βενετόκλειο - 1ο Λφκειο όδου, Δρ. Θεολογίασ 

Περιγραφή 

Ο Χριςτόσ διεμινυςε με το κιρυγμά του ότι οι μακθτζσ/μακιτριεσ Του δεν μποροφν να 

υπθρετοφν ταυτόχρονα τον Αλθκινό Θεό και τον Μαμμωνά. Στο πζραςμα των αιϊνων οι 

χριςτιανικζσ κοινότθτεσ καλλιζργθςαν τθν αλλθλεγγφθ και τθν οικονομικι ανιδιοτζλεια, 

ενϊ άλλεσ φορζσ κατενόθςαν τθ ςυςςϊρευςθ του πλοφτου ωσ εγκόςμια φανζρωςθ τθσ 
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Βαςιλείασ του Θεοφ. Στθ ςφγχρονθ εποχι τθσ παγκοςμιοποίθςθσ, νζεσ προκλιςεισ, ανάγκεσ 

και διλιμματα αναδφονται, τα οποία ςυνδζονται με τθν ελεφκερθ αγορά και το δικαίωμα 

του ανκρϊπου να είναι ελεφκεροσ. Σε αυτά τα πλαίςια, ποια μπορεί να είναι θ μαρτυρία 

τθσ Χριςτιανικισ Εκκλθςίασ; Ενδιαφζρουν άραγε τουσ μακθτζσ/τισ μακιτριεσ τζτοια κζματα 

και πωσ μεταποιοφνται ςε γνϊςθ ςτθν τάξθ; Τα ερωτιματα αυτά είναι οι βαςικοί άξονεσ 

ενόσ κεολογικοφ εργαςτθρίου που αποςκοπεί να προβλθματίςει με γόνιμο τρόπο 

όςουσ/όςεσ ςυμμετζχουν για τθ ςχζςθ Χριςτιανιςμοφ και οικονομίασ. 

 

Α4 

Σίτλοσ 

Εξουςία: Αντίςταςθ ι «υπομονι»; 

Επιμορφϊτριεσ-υντονίςτριεσ 

Μαρακιά Δόνια, κεολόγοσ, ΓΕΛ Δεμενίκων Ράτρασ 

Ραπαςωτθρόπουλοσ Χριςτόφοροσ, κεολόγοσ, 8ο ΓΕΛ Ρατρϊν 

Περιγραφή 

Συνθκίηουμε να αντιλαμβανόμαςτε τθν εξουςία ςαν κάτι ζξω από εμάσ που εφκολα 

καταδικάηουμε ι αςκοφμε κριτικι. Ταυτίηουμε ςυνικωσ τθν εξουςία με κόμματα, πρόςωπα 

ι αποφάςεισ. Στθν πραγματικότθτα όμωσ θ άςκθςθ εξουςίασ και οι ςχζςεισ εξουςίασ είναι 

κάτι που δομείται και παίρνει αξία ανάλογα με τον τρόπο που ο κακζνασ υπάρχει και 

τοποκετεί τον εαυτό του μζςα ςτον κόςμο ωσ πικανόσ «φορζασ» μιασ εξουςίασ. Το 

παράδειγμα του Χριςτοφ αλλά και των Αγίων τθσ Εκκλθςίασ φανερϊνουν τθν πρόκλθςθ 

αλλά και τισ δυςκολίεσ να ςτακεί κανείσ ςυνεπισ απζναντι ςτα ηθτιματα αυτά. 

Ροια είναι θ ευκφνθ του πολίτθ-χριςτιανοφ απζναντι ςε οποιαδιποτε εξουςία;  

Ρϊσ αναγνωρίηει ςτον εαυτό του μορφζσ εξουςίασ;  

Τι προτίκεται να κάνει;  

Είναι ικανόσ να ανατρζψει(ριξθ) ι να βελτιϊςει τισ ςχζςεισ του με τθν εξουςία 

(διαπραγμάτευςθ); 

Μπορεί για παράδειγμα ζνασ νεοναηί να είναι χριςτιανόσ; Μπορεί κάποιοσ που αςκεί 

οικογενειακι βία να αιςκάνεται τθν ίδια ςτιγμι και μζλοσ τθσ Εκκλθςίασ; Μπορεί κανείσ να 

υπερβεί τισ αντιφάςεισ τθσ εξουςίασ ωσ χριςτιανόσ και να αντιπαρατεκεί με αυτζσ; 

Με τθ βοικεια κειμζνων από το ΡΣ και τον Φάκελο μακθτι τθσ Αϋ και Βϋ Λυκείου και με 

αξιοποίθςθ βιωματικϊν τεχνικϊν (ρόλοσ ςτον τοίχο, κετικό-αρνθτικό, μελζτθ περίπτωςθσ) 

κα ζχουμε τθν ευκαιρία: 

-να εντοπίςουμε και να διερευνιςουμε προςωπικζσ ςτάςεισ και αντιλιψεισ που κα 
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μποροφςαμε να μοιραςτοφμε με τουσ μακθτζσ/-τριεσ μασ ςτθν τάξθ 

-να ψθλαφίςουμε ςτάςεισ και απαντιςεισ των μακθτϊν/-τριϊν μασ οι οποίοι καλοφνται να 

πάρουν υπεφκυνα κζςθ ωσ χριςτιανοί-πολίτεσ του κόςμου.  Ο ςχεδιαςμόσ τθσ ςυνάντθςισ 

μασ  αφορά ενδεικτικά τθν ενότθτα 4.5 τθσ Λυκείου (Αξίεσ-Ευκφνθ) ι/και  ςτθν ενότθτα τθσ 

Βϋ Λυκείου 3.1 (Κοινωνία-Ρολίτθσ) 

 

Α5 

Σίτλοσ 

«Γιατί, με αναγνϊριςεσ - Το φιλάνκρωπο «ναι» του Ιθςοφ»   

Επιμορφωτήσ/φϊτρια-υντονιςτήσ/νίςτρια  

Μαρία Ραηάρςκθ, κεολόγοσ, Δρ. Θεολογίασ, Α.Ρ.Θ. ςτθν «Ραλαιά Διακικθ», Διευκφντρια, 

2ο Γυμνάςιο Αμαρουςίου. 

Κϊςτασ Γοφλασ: κεολόγοσ, Δρ. Θεολογίασ, ΕΚΡΑ ςτθν «Ιςτορία δογμάτων», Κακθγθτισ, 

Ρρότυπο Λφκειο Αναβρφτων. 

Περιγραφή 

κοπόσ του εργαςτηρίου: οι ςυμμετζχοντεσ να ςυνδζςουν τθ κεολογικι γνϊςθ με τθ ηωι, 

ςυγκεκριμζνα με το  κζμα του ρατςιςμοφ ςτθ ηωι του ςφγχρονου ανκρϊπου και να 

προβλθματιςτοφν για τισ δυνατότθτεσ και τθ ςυμβολι, εν τζλει, τθσ Ορκόδοξθσ Θεολογίασ 

ςτθ διαμόρφωςθ μιασ κοινωνίασ προςϊπων που κλείνει τισ «πφλεσ» τθσ όταν ο ρατςιςμόσ 

τθσ χτυπά τθν πόρτα. 

τόχοι του εργαςτηρίου: οι ςυμμετζχοντεσ να ςυναντθκοφν, να ςυνεργαςτοφν, να 

ανταλλάξουν απόψεισ, να τολμιςουν να εξωτερικεφςουν ςκζψεισ και ςυναιςκιματα, να 

προςεγγίςουν διακεματικά και διακειμενικά το κζμα «Ορκόδοξθ Θεολογία και ρατςιςμόσ», 

να αφουγκραςτοφν το ευαγγελικό μινυμα και να το εντάξουν ςτο πλαίςιο του «ςιμερα». 

Διδακτική μζθοδοσ: ςυμμετοχικι μορφι διδαςκαλίασ (ομαδοςυνεργατικι) 

Οι ςυμμετζχοντεσ κα ςυμμετζχουν ςε ομαδοςυνεργατικζσ δραςτθριότθτεσ και βιωματικζσ 

ςυμμετοχικζσ τεχνικζσ (παρατιρθςθ εικόνων, κεματικόσ ιςτόσ, μελζτθ περίπτωςθσ, 

επεξεργαςία λογοτεχνικϊν, βιβλικϊν, πατερικϊν κειμζνων, εφθμερίδα τοίχου). 

Προςδοκϊμενα αποτελζςματα 

Οι ςυμμετζχοντεσ: 

– να εκφράςουν ςκζψεισ και 

προβλθματιςμοφσ γφρω από το ηιτθμα 

τθσ ετερότθτασ 
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– να αναλφςουν βιβλικζσ και άλλεσ 

διθγιςεισ για τον «άλλο» 

– να κατανοιςουν τθν ανκρωπιςτικι 

διάςταςθ του Χριςτιανιςμοφ και τισ 

απαντιςεισ τθσ Ορκόδοξθσ Θεολογίασ 

για το νόθμα και τθ ςθμαςία τθσ 

ανκρϊπινθσ ηωισ. 

– να ελζγξουν ενδεχόμενα ςτερεότυπα 

και προκαταλιψεισ που διατθροφν, 

κεωρϊντασ τα υπό το φωσ όςων 

επεξεργάςτθκαν ςτο εργαςτιριο.  

φντομο ςχεδιάγραμμα εργαςτηρίου 

1η ϊρα (45ϋ) 

10ϋ γνωριμία μεταξφ των ςυμμετεχόντων 

10ϋ παρατιρθςθ εικόνων (ςχετικϊν με τον ρατςιςμό)  και τεχνικι του κεματικοφ ιςτοφ με 

τθ λζξθ «νιςοσ» ςτο κζντρο. 

25ϋ μελζτθ περίπτωςθσ/ κα δοκεί φφλλο εργαςίασ – επεξεργαςία των κειμζνων «Ο 

ξεπεςμζνοσ δερβίςθσ» του Ραπαδιαμάντθ και «θ παραβολι του καλοφ Σαμαρείτθ» (οι 

μιςοί ςε ομάδεσ επεξεργάηονται το πρϊτο» και οι άλλοι μιςοί ςε ομάδεσ επεξεργάηονται το 

δεφτερο κείμενο) 

2η ϊρα (45ϋ) 

15ϋ Ραρουςίαςθ τθσ εργαςίασ των ομάδων. 

15ϋΕπεξεργαςία κειμζνων: κα δοκοφν ςτουσ ςυμμετζχοντεσ, ανά δφο, ςφντομα εδάφια από 

βιβλικά και πατερικά κείμενα. Κάτω από τα κείμενα κα υπάρχουν ερωτιςεισ που κα τουσ 

ωκιςουν να ανακαλφψουν το μινυμα που μεταφζρει κάκε ζνα από αυτά τα κείμενα.  

10ϋ Ράνω ςε ζνα «νθςί» που κα υπάρχει ηωγραφιςμζνο ςε χαρτί λευκό και τοποκετθμζνο 

ςτον πίνακα, καλοφνται οι ςυμμετζχοντεσ ανά δφο να γράψουν εκ νζου αυτό που τουσ 

ζρχεται ςτο μυαλό με τθν ζννοια «νιςοσ», μετά τθν επεξεργαςία των τελευταίων κειμζνων.  

5ϋ Αναςτοχαςμόσ/ θμερολόγιο. 

 

Α6 

Σίτλοσ 

Διδάςκοντασ για το Ιςλάμ, τον ρατςιςμό και το προςφυγικό ςτα νζα Ρρογράμματα Σπουδϊν 

των Θρθςκευτικϊν 
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Επιμορφωτήσ/φϊτρια-υντονιςτήσ/νίςτρια 

Αγγελικι Ζιάκα, Αν. Κακθγιτρια Θρθςκειολογίασ ΑΡΘ 

αχμι Μπαςιά, Ιεροδιδάςκαλοσ, Απόφοιτοσ ΕΡΑΘ, Ρροπτυχιακόσ φοιτθτισ Ειςαγωγικισ 

Κατεφκυνςθσ Μουςουλμανικϊν Σπουδϊν 

Περιγραφή  

Τα νζα Ρρογράμματα Σπουδϊν ςτο μάκθμα των Θρθςκευτικϊν, οι «φάκελοι»,  ζφταςαν ςε 

μια εποχι που θ ανάγκθ τουσ είναι οφτωσ ι άλλωσ επιτακτικι.   

Μια εποχι κατά τθν οποία θ βεβαιότθτα των κρθςκευτικϊν και πολιτιςτικϊν ταυτοτιτων 

«μασ» κλονίηεται και επαναπροςδιορίηεται από  τθν παρουςία ανκρϊπων άλλων 

κρθςκευτικϊν και πολιτιςτικϊν αναφορϊν,  όπωσ ςυμβαίνει με τθν περίπτωςθ του 

Ρροςφυγικοφ. 

Στο παρόν βιωματικό εργαςτιρι κα ανακαλφψουμε διάφορουσ τρόπουσ  κατανόθςθσ του 

Ιςλάμ και των μουςουλμάνων, με γνϊμονα αφενόσ μεν τισ  βιωμζνεσ  πλζον 

πραγματικότθτεσ ςτουσ δρόμουσ των πόλεων μασ, όςον αφορά ςτθν πρόςλθψθ και 

κατανόθςθ του πολιτιςμικϊσ και κρθςκευτικϊσ διαφορετικοφ, αφετζρου δε με μελζτθ και 

ανάδειξθ ςυγκεκριμζνων τρόπων  αξιοποίθςθσ του υλικοφ των νζων «φακζλων», υλικοφ 

που αφορά ςτισ άλλεσ  κρθςκείεσ, και ειδικϊσ ςτο Ιςλάμ. 

Στόχοσ του βιωματικοφ μασ εργαςτθρίου είναι θ κατανόθςθ και ανάδειξθ  τθσ ποικιλίασ και 

τθσ διαφορετικότθτασ εντόσ των ςτατικϊν και  ςτερεοτυπικϊν κρθςκευτικϊν παραδοχϊν, 

όπωσ Ιςλάμ, Χριςτιανιςμόσ, Ιουδαϊςμόσ, με αξιοποίθςθ του ποικίλου υλικοφ των "φακζλων" 

ςτα νζα ΡΣ  των Θρθςκευτικϊν και με ςτόχο τθν άρτια ςυνεργαςία των νζων ςτθν κοινωνία 

αλλά και τον πνευματικό και εμπειρικό εμπλουτιςμό μακθτϊν και διδαςκόντων ςτθν τάξθ. 

  

Α7 

Σίτλοσ 

Χριςτιανικι Οικουμενικότθτα, Εκνικιςμοί και Ρολιτιςμοί 

Επιμορφωτήσ/φϊτρια-υντονιςτήσ/νίςτρια 

Εφθ Βουλγαράκθ, Δρ. Θεολογίασ, ΕΔΙΡ ςτο Τμιμα Κοινωνικισ Θεολογίασ (Ιεραποςτολικι), 

ςυγγραφζασ 

όνι Μπου Σάμπα, κεολόγοσ (M.Th.), κλαςικόσ φιλόλογοσ, αραβολόγοσ, και δάςκαλοσ 

αραβικισ 
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Περιγραφή 

«Κανζνα ζκνοσ δεν μπορεί να διεκδικιςει τον Χριςτό». Μθτροπολίτθσ Προυσ Λιβάνου Ζορη 

Κοντρ. 

 

 Πςο λάμπει θ ιδζα τθσ χριςτιανικισ οικουμενικότθτασ ςτο Ευαγγζλιο, τόςο φαίνεται πωσ 

με τθν πάροδο των αιϊνων θ ςφνδεςθ τθσ Εκκλθςίασ με τθν ιδζα του ζκνουσ τείνει να 

προβάλλει περιςςότερο, ςταδιακά αντικακιςτϊντασ τθν πρϊτθ. Τι ζχουμε να κερδίςουμε 

από αυτι τθ ςφνδεςθ και τι ζχουμε να χάςουμε, ιδίωσ ςτο πλαίςιο μιασ βακφτερθσ 

κατανόθςθσ του ςφγχρονου κόςμου, ενόσ ςχεδιαςμοφ για τθ ςχζςθ πίςτθσ και κοινωνίασ 

ςτο μζλλον, αλλά και με τον νου και τθν καρδιά ςτθ βαςιλεία του Θεοφ.  

Στο βιωματικό εργαςτιριο, μζςα από δραςτθριότθτεσ, περιμζνουμε τθ δθμιουργικι ςασ 

αλλθλεπίδραςθ με εικόνεσ, ιχουσ και μουςικζσ τθσ Αφρικισ και του Αραβικοφ κόςμου, 

κείμενα λογοτεχνικά που κζτουν κζματα αυτοςυνειδθςίασ ςε περιβάλλοντα όπου 

διαςταυρϊνονται και ςυναντιοφνται ποικίλοι πολιτιςμοί, αλλά και κείμενα καταςτατικισ 

ςθμαςίασ για τθ κεολογία (ευαγγελικά, πατερικά, όςο και ςφγχρονων κεολόγων, ι 

ςυνοδικά ντοκουμζντα).  

 

 

Β Κφκλοσ Εργαςτηρίων -Κυριακή 11:00-13:30 

Βιωματικά εργαςτήρια παιδαγωγικήσ και διδακτικήσ μεθοδολογίασ 

Απαιτείται ζγκαιρη δήλωςη επιλογήσ ενόσ με την προεγγραφή μζςω κατάθεςησ και 

ηλεκτρονική δήλωςησ εδϊ ή με την εγγραφή ςτην ζναρξη τησ 2ησ Παν.υνάντηςησ.  

Θα τηρηθεί ςειρά προτεραιότητασ. 

 

Β1 

Σίτλοσ 

Τα Ανκρϊπινα Δικαιϊματα μζςα από τθν χριςτιανικι ματιά. Ρροκλιςεισ και παραλείψεισ ς’ 

ζναν μεταβαλλόμενο κόςμο» 

Επιμορφϊτριεσ-Εμψυχϊτριεσ 

Αβζλλα Σουλτάνα, κεολόγοσ, MΑ Ραιδαγωγικϊν, Συνεργάτιδα τθσ Ακαδθμίασ  Θεολογικϊν 

Σπουδϊν Βόλου,  Επιμορφϊτρια του ΙΕΡ ςτο ΝΡΣ Θρθςκευτικϊν, Μζλοσ τθσ ομάδασ 

επιμόρφωςθσ τθσ Ακαδθμίασ Θεολογικϊν Σπουδϊν Βόλου για το  μάκθμα των 

Θρθςκευτικϊν. 
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Γκαργκάνα Σουλτάνα, κεολόγοσ, MΑ  Θεολογίασ,  Γυμνάςιο Δεςκάτθσ Γρεβενϊν, Μζλοσ τθσ 

ςυγγραφικισ ομάδασ του ΙΕΡ για  το  Φάκελο του Μακιματοσ  τθσ Β ϋ Λυκείου, Μζλοσ τθσ 

ομάδασ επιμόρφωςθσ τθσ Ακαδθμίασ Θεολογικϊν Σπουδϊν Βόλου για το  μάκθμα των 

Θρθςκευτικϊν.                                                                      

Περιγραφή  

Ρολφσ ο λόγοσ περί των ανκρωπίνων δικαιωμάτων και τθσ κεμελίωςισ τουσ πάνω ςτθν 

νεωτερικι θκικι. Ακόμα ίςωσ περιςςότεροσ ο λόγοσ για τθν κζςθ και τον λόγο των 

κρθςκειϊν μζςα ςτθν ςφγχρονθ πραγματικότθτα. Ο άνκρωποσ δθμιουργόσ τθσ ιςτορίασ, θ 

ελευκερία ωσ αυτονομία, θ ιδζα τθσ ιςότθτασ και τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ, 

προςδιορίηουν ζνα νζο ικοσ. 

Τι είδουσ ςυνάρτθςθ μπορεί να βρεκεί μεταξφ του νεωτερικοφ κόςμου και τθσ χριςτιανικισ 

διδαςκαλίασ;  Σε ποιο ςθμείο μποροφν να ςυναντθκοφν θ εςχατολογικι προοπτικι τθσ 

εκκλθςίασ με τθν  αυτοςυνειδθςία του νεωτερικοφ ανκρϊπου; Αν και πόςο μπορεί να 

βρεκεί κοινό ςθμείο αναφοράσ μεταξφ τθσ οριηόντιασ κοινωνικότθτασ τθσ ςφγχρονθσ 

εποχισ, με τθν διδαςκαλία τθσ χριςτιανικισ πίςτθσ, ότι θ ςχζςθ του ανκρϊπου με τον 

ςυνάνκρωπο και  το περιβάλλον πθγάηουν από τθν ςχζςθ του ανκρϊπου με το Θεό;  

 Στο βιωματικό εργαςτιριο με κζμα, «Ανκρϊπινα Δικαιϊματα μζςα από τθν χριςτιανικι 

ματιά. Ρροκλιςεισ και παραλείψεισ ς’ ζναν μεταβαλλόμενο κόςμο», οι ςυμμετζχοντεσ κα 

ζχουν τθν ευκαιρία να επεξεργαςτοφν το κζμα με τθν ενεργι τουσ ςυμμετοχι.  Ωσ μζλθ 

μιασ ομάδασ, κα αλλθλεπιδράςουν μζςα από ενεργθτικζσ μακθςιακζσ διαδικαςίεσ, κα 

ζχουν τθν ευκαιρία να αναςτοχαςτοφν το δικό τουσ διδακτικό ςτυλ και να προςαρμόςουν 

τισ τεχνικζσ που παρουςιάηονται, ςτθν τάξθ τουσ. 

Αρικμόσ ςυμμετεχόντων 20. 

 

Β2 

Σίτλοσ 

Εγϊ κι ο άλλοσ. Αποδοχι και ςεβαςμόσ του  διαφορετικοφ. 

Επιμορφϊτριεσ-Εμψυχϊτριεσ  

Σζβθ Κωνςταντινίδου, κεολόγοσ, Γυμνάςιο Γαλατινισ Κοηάνθσ, ΜΑ ςτθ Δθμιουργικι Γραφι  

Κατερίνα Ρενιρτηι – Ζαχαράκθ, κεολόγοσ, 2ο ΓΕΛ Κοηάνθσ. 

Περιγραφή 

Σκοπόσ του εργαςτθρίου είναι να διερευνιςουμε τθ κζςθ του χριςτιανιςμοφ απζναντι ςτθν 

ετερότθτα, τθ ςφνδεςθ τθσ χριςτιανικισ διδαςκαλίασ για τθν κατανόθςθ του άλλου – του 

διαφορετικοφ ωσ αδελφοφ, εικόνα Θεοφ και δρόμο ςωτθρίασ με κοινωνικζσ ιδζεσ και 

ςυμπεριφορζσ και τθν προζκταςι τθσ ςε ςτάςθ ηωισ. Με βιωματικι μζκοδο και 
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χρθςιμοποιϊντασ τεχνικζσ όπωσ ιδεοκφελα, εργαςία ςε ομάδεσ, δραματοποίθςθ,  παιχνίδι 

ρόλων, μοτίβα artful thinking, μελζτθ περίπτωςθσ, δθμιουργικι γραφι κα προςεγγίςουμε 

και κα επεξεργαςτοφμε το εκπαιδευτικό υλικό (κείμενα βιβλικά, εκκλθςιαςτικά, 

λογοτεχνικά και εικαςτικά ζργα τζχνθσ). Οι ςυμμετζχοντεσ εκπαιδευτικοί κα 

αξιολογιςουμε τθ διδακτικι αυτι διαδικαςία για το πωσ και πόςο διευκολφνει τουσ 

μακθτζσ να κατορκϊςουν να φκάςουν ςτα προςδοκϊμενα του μακιματοσ.  Με το 

βιωματικό αυτό εργαςτιρι, το οποίο ςυνδζεται με ςυγκεκριμζνεσ ενότθτεσ Γυμναςίου και 

Λυκείου του Νζου Ρρογράμματοσ Σπουδϊν, οι ςυμμετζχοντεσ εκπαιδευτικοί κα ζχουμε τθν 

ευκαιρία να αναςτοχαςτοφμε τεχνικζσ διδαςκαλίασ που εφαρμόηουμε ςτθν τάξθ, να 

ανατροφοδοτιςουμε και να εμπλουτίςουμε τθ διδακτικι μασ πρακτικι.  

 Οδηγίεσ: Το εργαςτιριο απευκφνεται ςε εκπαιδευτικοφσ όλων των βακμίδων με μζγιςτο 

αρικμό ςυμμετεχόντων 20. Το  υλικό  του εργαςτθρίου (κείμενα, εικόνεσ, τραγοφδια, 

φφλλα εργαςίασ κ.τ.λ.) κα δοκοφν από τισ επιμορφϊτριεσ του εργαςτθρίου. 

 

Β3 

Σίτλοσ  

Διερευνϊντασ με τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριζσ μασ ηθτιματα γφρω από τθν παρουςία τθσ 

κρθςκείασ ςτον δθμόςιο χϊρο 

Επιμορφωτζσ-Εμψυχωτζσ 

Αρςζνθσ Αρςενάκθσ, ΜΑ Θεολογίασ, κεολόγοσ εκπαιδευτικόσ, Ρ.Γ.Ρ.Κ., μζλοσ τθσ 

ςυντακτικισ ομάδασ του Φακζλου Θρθςκευτικϊν Γϋ Γυμναςίου. 

Γιϊργοσ Στριλιγκάσ, ΜΑ Θεολογίασ, Σχολικόσ Σφμβουλοσ Θεολόγων, μζλοσ επιτροπϊν 

εκπόνθςθσ των νζων ΡΣ Θρθςκευτικϊν και τθσ ςυντακτικισ ομάδασ του Φακζλου 

Θρθςκευτικϊν Γϋ Γυμναςίου. 

Περιγραφή 

Σκοπόσ του εργαςτθρίου είναι οι ςυμμετζχοντεσ να προςεγγίςουν, μζςα από βιωματικζσ 

και διερευνθτικζσ τεχνικζσ, ηθτιματα γφρω από τθν παρουςία τθσ κρθςκείασ ςτον δθμόςιο 

χϊρο. Ειδικότεροι ςτόχοι είναι: α) να εξετάςουν κεωριςεισ και διλιμματα γφρω από τθ 

κζςθ και τον ρόλο τθσ κρθςκείασ ςτον δθμόςιο χϊρο, β) να διερευνιςουν το κρθςκευτικό 

πλαίςιο του αιτιματοσ για ειρθνικι ςυνφπαρξθ και ςυνεργαςία, γ) να εργαςτοφν διαλογικά 

και ςυμμετοχικά, δ) να εξοικειωκοφν με διδακτικζσ τεχνικζσ βιωματικισ και διερευνθτικισ 

μορφισ. Στο εργαςτιριο εντάςςονται μικρο-δραςτθριότθτεσ ςε επίπεδο εικονικισ ςχολικισ 

τάξθσ. Ρλαίςιο αναφοράσ του εργαςτθρίου αποτελεί θ ΘΕ 2, Το ζθτημα τησ ιρηςκείασ ςτη 

ςφγχρονη Ευρώπη, τθσ Γϋ Γυμνάςιου.  

Οδηγίεσ: Μποροφν να ςυμμετζχουν εκπαιδευτικοί όλων των βακμίδων, ςε περιοριςμζνο 

αρικμό κζςεων (μζχρι 25). 
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Β4 

Σίτλοσ 

Μονόλογοι από το Αιγαίο: το ταξίδι και τα όνειρα αςυνόδευτων ανθλίκων προςφφγων  

Επιμορφϊτριεσ-Εμψυχϊτριεσ 

Διμθτρα Κολάςθ, κεολόγοσ, εκπαιδευτικόσ, MΑ Επιςτιμεσ Αγωγισ, Ρανεπιςτιμιο 

Λευκωςίασ. 

Ηρϊ Ροταμοφςθ, κοινωνιολόγοσ-παιδαγωγόσ του Θεάτρου, Υπ.Διδ. Κοινωνιολογίασ τθσ 

Θρθςκείασ, εκπαιδευτικόσ.  

Περιγραφή 

Κατά τθ διάρκεια του εργαςτθρίου οι ςυμμετζχοντεσ-ουςεσ κα επεξεργαςτοφν 

βιωματικά, ομαδικά και ατομικά, κείμενα από το πόνθμα «Μονόλογοι από το Αιγαίο». 

Ρρόκειται για υλικό που προζκυψε από κφκλουσ βιωματικϊν εργαςτθρίων, που ζγιναν ςε 

ξενϊνεσ φιλοξενίασ αςυνόδευτων  ανιλικων προςφφγων. Το πρόγραμμα αυτό 

υλοποιικθκε από το Ρανελλινιο Δίκτυο για το Θζατρο ςτθν Εκπαίδευςθ ςε ςυνεργαςία 

με τθν Φπατθ Αρμοςτεία του ΟΗΕ για τουσ πρόςφυγεσ. Οι ςυμμετζχοντεσ-ουςεσ δεν κα 

είναι απλϊσ αναγνϊςτεσ ι κεατζσ αλλά κα βιϊςουν ιςότιμα και ενεργά τθν όλθ 

διαδικαςία επεκτείνοντασ τθ κεματικι του προςφυγικοφ ηθτιματοσ ςτθ χϊρα μασ τόςο  

ςτον ςεβαςμό του «άλλου» ωσ μια κεμελιϊδθ και κοινι αξία των κρθςκειϊν όςο και 

ςτθν αναγνϊριςθ τθσ ςθμαςίασ και τθσ εμβζλειασ τθσ χριςτιανικισ διδαςκαλίασ για τον 

ξζνο ωσ αδελφό. 

Το εργαςτιριο αφορά διδαςκόμενεσ κεματικζσ ενότθτεσ του μακιματοσ των 

Θρθςκευτικϊν Γυμναςίου και Λυκείου.  

 

Β5 

Σίτλοσ 

Καταναλϊνω για να υπάρχω… χωρίσ τθν κτίςθ; 

Επιμορφωτήσ/φϊτρια-Εμψυχωτήσ/χϊτρια  

Απόςτολοσ Μπάρλοσ, κεολόγοσ, MΑ Θεολογίασ, εκπαιδευτισ Ενθλίκων, ςυγγραφζασ 

διδακτικϊν βιβλίων κρθςκευτικϊν, μζλοσ τθσ Επιμορφωτικισ Ομάδασ τθσ Ακαδθμίασ 

Θεολογικϊν Σπουδϊν Βόλου.  

Βάςω Γϊγου, κεολόγοσ, φιλόλογοσ, εικονογράφοσ, εκπαιδεφτρια Ενθλίκων, μζλοσ τθσ 

Επιμορφωτικισ Ομάδασ τθσ Ακαδθμίασ Θεολογικϊν Σπουδϊν Βόλου.  
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Περιγραφή 

Με βάςθ το κζμα: «Καταναλϊνω για να υπάρχω… χωρίσ τθν κτίςθ;», ςτο εργαςτιριο κα 

δοκεί θ ευκαιρία ςτουσ ςυμμετζχοντεσ να εμπλουτίςουν τισ διδακτικζσ τουσ προςεγγίςεισ 

με τθν οπτικι τθσ χειραφετθτικισ μάκθςθσ. Στο εργαςτιριο κα δουλζψουμε με 

βιωματικοφσ τρόπουσ μάκθςθσ, που ςτθρίηονται ςτισ αρχζσ τθσ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων και 

κα εφαρμόςουμε τθν ομαδοςυνεργατικι μζκοδο, μοτίβα του Artful Thinking  και τεχνικζσ 

του Εκπαιδευτικοφ Δράματοσ για να διερευνιςουμε το φαινόμενο τθσ υπερκατανάλωςθσ 

και τθσ επίδραςισ του ςτο περιβάλλον. Αξιοποιϊντασ κείμενα, βιβλικά, εκκλθςιαςτικά, 

λογοτεχνικά και εικαςτικά ζργα τζχνθσ, κα προςεγγίςουμε τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ 

κα ευαιςκθτοποιιςουμε τουσ μακθτζσ ςτο κζμα τθσ ευκφνθσ απζναντι ςτθν κτίςθ δίνοντασ 

και τθν οπτικι τθσ ορκόδοξθσ κεολογίασ, ϊςτε να μεταςχθματίςουν παραδοχζσ και 

ςτάςεισ. Οι ςυμμετζχοντεσ, με το τζλοσ του εργαςτθρίου, κα αναςτοχαςτοφν ςτο πϊσ το 

κζμα υπερκατανάλωςθ και περιβάλλον μπορεί να προςεγγιςτεί δθμιουργικά και 

χειραφετθτικά, κα εξετάςουν κριτικά τισ ενεργθτικζσ τεχνικζσ ςτισ οποίεσ κα πάρουν μζροσ 

και κα ανατροφοδοτθκοφν ϊςτε να διευρφνουν τισ διδακτικζσ τουσ πρακτικζσ.  

Αρικμόσ ςυμμετεχόντων: 20 άτομα 

 

Β6 

Σίτλοσ 

Χριςτιανικζσ μορφζσ, αφθγιςεισ και κείμενα: προςωπικζσ επιλογζσ και ςτάςεισ ςε 

διλιμματα που κζτει θ πολιτικι και θ οικονομία. 

Επιμορφϊτριεσ-Εμψυχϊτριεσ 

Χρυςάνκθ Βαβζτςθ, κεολόγοσ-Δαςκάλα, MA Θεολογίασ, πιςτοποιθμζνθ Εκπαιδεφτρια 

Ενθλίκων ΕΟΡΡΕΡ, επιμορφϊτρια ΙΕΡ, Υπ. Διδάκτωρ ΕΚΡΑ, εκπαιδευτικόσ, Βϋ Αρςάκειο 

ΓΕΛ Ψυχικοφ 

Κυριακι Τριανταφυλλίδου, κεολόγοσ, εκπαιδευτικόσ, Γυμνάςιο Ρικερμίου, ΜΑ 

Θρθςκευτικι Εκπαίδευςθ (King’s College, London), εμπειρογνϊμονασ ΝΡΣ Θρθςκευτικϊν 

Λυκείου. 

Περιγραφή  

 Μποροφμε να ενεργοποιιςουμε τουσ μακθτζσ/τισ μακιτριεσ και να  τουσ 

παράςχουμε κίνθτρα για μάκθςθ; 

 Καλοφμε τουσ μακθτζσ/τισ μακιτριζσ μασ να ςυμμετάςχουν προοδευτικά ςε 

ανϊτερεσ γνωςτικζσ διαδικαςίεσ; 

 Εμπνζονται από τθ κρθςκεία οι μακθτζσ/μακιτριεσ ϊςτε να γίνουν ςυνειδθτοί 

πολίτεσ τθσ πατρίδασ τουσ, αλλά και του κόςμου; 
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Πλα αυτά τα κεωρθτικά, αλλά ταυτόχρονα πολφ ρεαλιςτικά και ουςιαςτικά ερωτιματα, 

κα επιχειριςουμε να προςεγγίςουμε με πρακτικοφσ τρόπουσ με ζνα βιωματικό 

εργαςτιριο. Το εργαςτιριο αυτό ςχετίηεται με ςυγκεκριμζνα μακιματα Γυμναςίου και 

Λυκείου ςφμφωνα με τουσ Οδθγοφσ Σπουδϊν του Νζου Ρρογράμματοσ Σπουδϊν για τα 

Θρθςκευτικά. Ωςτόςο οι τεχνικζσ που κα παρουςιαςτοφν μποροφν να προςαρμοςτοφν 

ςε οποιαδιποτε ενότθτα-ζννοια. Σκοπόσ του εργαςτθρίου είναι θ γνωριμία με τεχνικζσ 

διδαςκαλίασ (π.χ. κετικό – αρνθτικό, ζντεχνοσ ςυλλογιςμόσ, κουτί εξερεφνθςθσ κ.λπ.) και 

θ εφαρμογι τουσ ςτθν τάξθ.   

 

Β7 

Σίτλοσ 

Κοινωνικά αδιζξοδα και Ορκόδοξθ κεολογία 

Επιμορφωτήσ/φϊτρια-Εμψυχωτήσ/χϊτρια 

Μανϊλθσ Ραπαϊωάννου, ΜΑ Επιςτιμεσ Αγωγισ και Θρθςκευτικι Εκπαίδευςθ, Θεολογία 

ΕΚΡΑ, εκπαιδευτικόσ, 1ο ΓΕΛ Καλλικζασ.  

Εβίτα εντηι, MΑ Ροιμαντικισ Θεολογίασ και Αγωγισ, ΕΚΡΑ, εκπαιδευτικόσ, Λεόντειοσ 

Σχολι Ακθνϊν. 

Περιγραφή 

Τα κοινωνικά αδιζξοδα είναι χαρακτθριςτικά των ςφγχρονων κοινωνιϊν (μθ 

εξαιρουμζνθσ τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ) και των οικογενειακϊν ςχζςεων. Μζςα ςτο 

πλαίςιο των γριγορων και αςτακϊν κοινωνικϊν αλλαγϊν, άνκρωποι από όλεσ τισ θλικίεσ 

δεν απολαμβάνουν ςτον ίδιο βακμό αγακά, όπωσ εργαςία, ςτζγθ, ςυντροφικότθτα, 

ςωματικι και ψυχικι αςφάλεια. Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα να επθρεάηεται αρνθτικά ζνα 

ςθμαντικό τμιμα του κοινωνικοφ ςυνόλου, να παραβιάηονται αξίεσ, κεςμοί και ιδεϊδθ 

και να αυξάνεται θ κοινωνικι ανιςότθτα. Το εργαςτιριο κα επικεντρϊςει ςε κοινωνικά 

αδιζξοδα που είναι ςε ςυνάφεια με το ςχολικό περιβάλλον και τθ ηωι των ςθμερινϊν 

εφιβων (άνκρωποι με αναπθρίεσ και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ, διακρίςεισ και 

ανιςότθτα, κοινωνικι αδικία, εξαρτιςεισ), προςεγγίηοντασ αυτά μζςα από το πρίςμα 

μιασ ορκόδοξθσ κεολογικισ ματιάσ. Μζςα ςε ςυνεργατικό περιβάλλον κα αναπτυχκοφν 

ποικίλεσ τεχνικζσ διδαςκαλίασ και δραςτθριότθτεσ (π.χ. artful thinking, επεξεργαςία 

κειμζνου, εννοιολογικόσ χάρτθσ, προςομοίωςθ, διαλογικζσ προςεγγίςεισ, ζνα βιμα 

μπροςτά), οι οποίεσ κα ζχουν τθν αναφορά τουσ ςε αντίςτοιχεσ Διδακτικζσ Ενότθτεσ από 

το μάκθμα των Θρθςκευτικϊν ςτο Γυμνάςιο και το Λφκειο και κα βρίςκονται ςε 

ςυνδυαςμό με το βαςικό κζμα ι το ανάλογο διδακτικό ςτάδιο του αντίςτοιχου 

μακιματοσ. 

τόχοι του εργαςτηρίου 

Οι ςυμμετζχοντεσ/ςυμμετζχουςεσ: 
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 Να διακρίνουν όψεισ ςφγχρονων κοινωνικϊν αδιεξόδων που ςχετίηονται με τθν 

ςχολικι εφθβικι κακθμερινότθτα και να  αξιολογοφν τθν αντιμετϊπιςι τουσ υπό 

το φωσ τθσ ορκόδοξθσ κεολογίασ. 

 Να εξοικειωκοφν με τθν αξιοποίθςθ διαφορετικϊν διδακτικϊν τεχνικϊν και 

ομαδοςυνεργατικϊν δραςτθριοτιτων 

 Να ενκαρρυνκοφν για τθν υιοκζτθςθ ςυμπεριφορϊν που προάγουν τθν αποδοχι 

του διαφορετικοφ και τθ μείωςθ των προκαταλιψεων.  

 

 

 


