
ΘΕΜΑ: «’Εγγραφα Συντονιστή ΕΕ Χαρ. Ανδρεόπουλου προς του εκπ/κούς κλ. ΠΕ01 

των σχολικών μονάδων της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδος» 

 ΣΧΕΤ.:   1. Υπ. αποφ. 158733/ΓΔ4/24-09-2018, άρθ. 3, παρ. ζ,  (ΦΕΚ 4299, τ. Β΄) «Περί  
                     λειτουργίας των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και αρμοδιοτήτων των Συντονιστών Εκπ/κού          
                      Έργου»  
                2.  Εγκύκλιος Υπ. Παιδείας με θέμα «Οδηγίες υλοποίησης προγραμμάτων Εξ  
                     Αποστάσεως Εκπαίδευσης (ΕξΑΕ) [Διαβιβαστικό έγγραφο με Α.Π.   
                     Φ8/38092/Δ4/16-03- 2020, υπογραφόμενο υπό της Γ.Γ. του ΥΠΑΙΘ κας    
                     Αναστασία  Γκίκα) 
                3.  Εγκύκλιος Υπ. Παιδείας με θέμα «Οδηγίες για την Ασύγχρονη εξ  
                     Αποστάσεως Εκπαίδευση» (Διαβιβαστικό έγγραφο με Α.Π. 39676/20-03- 
                     2020 υπογραφόμενο  υπό της Υφ/γού ΠΑΙΘ Κας Σοφίας Ζαχαράκη           

               
Σας διαβιβάζουμε το επισυναπτόμενο έγγραφο της Συντονιστή Εκπαιδευτικού 
Έργου (ΣΕΕ) κλ. ΠΕ01 - Θεολόγων Χαράλαμπου Ανδρεόπουλου μετά των 
συνημμένων/συνοδευτικών αυτού εγγράφων, α) Δεκάλογος Οδηγιών για την εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση (Εξ ΑΕ) στα Θρησκευτικά και, β) Πρόγραμμα 
τηλεδιασκέψεων Θεολόγων Στ. Ελλάδος και παρακαλούμε για τις δικές σας 

ενέργειες.                                                                                                                                                                                                             
                                                       

                                                           Ο  Οργανωτικός Συντονιστής 

                                                   ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Στερεάς Ελλάδος                          
                                    

                                                   Δρ. Xρίστος  Μαρκαντώνης                     
                                              Σ.Ε.Ε. κλ. ΠΕ70 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
-------------------- 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
--------------------- 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

------------------- 
Tαχ. Δ/νση:   Αρκαδίου 8 
Τ.Κ. – Πόλη:   35133 - Λαμία 
Πληροφορίες:  Mαρκαντώνης Χρίστος 
Τηλέφωνο:        2231081842 
FAX:                    2231067799 
E-mail: pekesstel@sch.gr 
Ιστοσελίδα:       http://stellad.pde.sch.gr/pekes 

  
 
 

Λαμία, 01.04.2020 

Αρ. Πρωτ.: 435 
 
                ΠΡΟΣ: 

 
 τους Θεολόγους εκπ/κούς των σχολείων    
 της ΠΔΕ Στερεάς Ελλάδος  
 
 (μέσω των οικείων Δ/νσεων   
Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης [ΔΔΕ Φθιώτιδος, 
Φωκίδος, Βοιωτίας, Ευβοίας και 
Ευρυτανίας],  
 δια των Δ/ντών των Σχολικών τους 
μονάδων).     

ΚΟΙΝ.: 
- ΠΔΕ Στ. Ελλάδας 

- ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Στ. Ελλάδας 

 
 

 
 
 

  

mailto:pekesstel@sch.gr
http://stellad.pde.sch.gr/pekes
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

-------------------- 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

--------------------- 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

------------------- 
Tαχ. Δ/νση:   Αρκαδίου 8 

Τ.Κ. – Πόλη:   35100 - Λαμία 

Πληροφορίες: Χαρ. Ανδρεόπουλος, ΣΕΕ κλ. ΠΕ01   
Τηλέφωνο:   2231081842 

FAX:                 2231067799 

E-mail:   pekesstel@sch.gr 
Ιστοσελίδα:    http://stellad.pde.sch.gr/pekes 
  

             Λαμία, 01-04-2020 

      Αρ. Πρωτ.:  435 

 

           ΠΡΟΣ 

  
τους Θεολόγους εκπ/κούς 
των σχολείων της ΠΔΕ 
Στερεάς Ελλάδος  
(μέσω των οικείων Δ/νσεων 
Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης 
[ΔΔΕ], α) Φθιώτιδος, β) 
Φωκίδος, γ) Βοιωτίας, δ) 
Ευβοίας και, ε) Ευρυτανίας] 
και δια των Δ/ντών των 
Σχολικών τους μονάδων).     
 

ΚΟΙΝ.: 
 

   - ΠΔΕ Στ. Ελλάδας 

   - ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Στ. Ελλάδας     
      

 

ΘΕΜΑ:   Παιδαγωγική υποστήριξη του έργου της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (ΕξΑΕ) των  
              Θεολόγων εκπ/κών της Περιφ. Δ/νσης Εκπ/σης (ΠΔΕ) Στερεάς Ελλάδος                
ΣΧΕΤ.:  1)  Εγκύκλιος Υπ. Παιδείας με θέμα «Οδηγίες υλοποίησης προγραμμάτων Εξ  
                 Αποστάσεως Εκπαίδευσης (ΕξΑΕ) [Διαβιβαστικό έγγραφο με Α.Π.   
                  Φ8/38092/Δ4/16-03- 2020, υπογραφόμενο υπό της Γ.Γ. του ΥΠΑΙΘ κας  
                  Αναστασίας Γκίκα) 
            2) Εγκύκλιος Υπ. Παιδείας με θέμα «Οδηγίες για την Ασύγχρονη εξ Αποστάσεως  
                 Εκπαίδευση» (Διαβιβαστικό έγγραφο με Α.Π. 39676/20-03-2020 υπογραφόμενο  
                 υπό της Υφ/γού ΠΑΙΘ κας Σοφίας Ζαχαράκη)    
              3) Τα με Α.Π. 372/19-03-2020, 380/23-03-2020 και 386/27-03-2020  ‘Εγγραφά μας   
                 για το θέμα της ΕξΑΕ 
    
                          Αξιότιμοι/-ες κ.κ. Διευθυντές/-τριες, χαίρετε!  

Παρακαλώ, όπως μέσω της Ομάδας Υποστήριξης της ΕξΑΕ (εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης) του σχολείου σας επιδώσετε / προωθήσετε στους θεολόγους εκπ/κούς που 

υπηρετούν στη σχολική σας μονάδα τα συνημμένα / συνοδευτικά στο παρόν και με 

ταυτάριθμο αριθμό πρωτοκόλλου έγγραφα: α) «ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ 

ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ» , και β) Πρόγραμμα Τηλεδιασκέψεων θεολόγων 

για την ΕξΑΕ. 

                                                                                          Με εκτίμηση 

 

                                                                          ΔΡ  ΧΑΡ.  ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ                          

 
                                              Συντονιστής Ε.Ε. κλ. ΠΕ01 

                                              ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Στερεάς Ελλάδος 

 
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ (ως κάτωθι): 

mailto:pekesstel@sch.gr
http://stellad.pde.sch.gr/pekes
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Oι Θεολόγοι εκπαιδευτικοί των σχολικών  

μονάδων Β/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδος 

 
(μέσω των οικείων ΔΔΕ: 
 
α) Ν. Φθιώτιδας,  

β) Ν. Φωκίδας, 

γ) Ν. Βοιωτίας, 

δ) Ν. Ευρυτανίας, και 

ε) Ν. Ευβοίας, 

 
δια των Διευθυντών/-τριών 

των Σχολικών τους μονάδων).  
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             ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Συνημμένο στο με Α.Π.         

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                              435/01-04-2020      

       ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                   Έγγραφο του Συντονιστή ΕΕ   

                  ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                         κλ. ΠΕ01, ΧΑΡ. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ 

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ  
             ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.)  
                  ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
              ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
                       ΕΡΓΟΥ ΚΛ. ΘΕΟΛΟΓΩΝ 
 

 

ΔΔΕΕΚΚΑΑΛΛΟΟΓΓΟΟΣΣ  ΟΟΔΔΗΗΓΓΙΙΩΩΝΝ    ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΞΞ  ΑΑΠΠΟΟΣΣΤΤΑΑΣΣΕΕΩΩΣΣ    

ΕΕΚΚΠΠΑΑΙΙΔΔΕΕΥΥΣΣΗΗ  ΣΣΤΤΟΟ  ΜΜΑΑΘΘΗΗΜΜΑΑ  ΤΤΩΩΝΝ    ΘΘΡΡΗΗΣΣΚΚΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ    
 

 
Ι. O σκοπός της ΕξΑΕ 

Σκοπός του προγράμματος της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (εφεξής: EξΑΕ), το οποίο 

υλοποιείται κατά την τρέχουσα περίοδο λόγω της πανδημίας του κορωναϊου και για την 

προφύλαξη της υγείας των μαθητών μας και ημών, είναι η διατήρηση της επαφής των 

μαθητών με τη μαθησιακή διαδικασία, η εκπαιδευτική υποστήριξη και η ενεργοποίησή τους 

μέσω δημιουργικών δραστηριοτήτων. Η διαδικασία αυτή της ΕξΑΕ είναι επικουρική και, 

σαφώς (εξ επόψεως παιδαγωγικής και ειδικώς για το θρησκευτικό μάθημα που από τη φύση 

του προϋποθέτει [και] τη βιωματική μέθοδο διδασκαλίας, ως ενεργητική μέθοδο μάθησης) - 

δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη διδασκαλία στην τάξη. Έστω και κατ΄ανάγκην, λοιπόν, θα 

πρέπει να καταβάλλουμε όλες μας τις δυνάμεις για την κατά το δυνατόν επιτυχία αυτού του 

εγχειρήματος επ΄  ωφελεία των μαθητών μας.  

ΙΙ. Το έργο του Θεολόγου εκπ/κού 
 

Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής / διδακτικής αποστολής μας σε συνεργασία με τον Διευθυντή /  

Συντονιστή της Ομάδας Υποστήριξης της ΕξΑΕ του σχολείου μας προγραμματίζουμε και   

οργανώνουμε τη δράση μας, ιεραρχώντας τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών και 

λαμβάνοντας υπόψη τις αντικειμενικές συνθήκες και τις τυχόν δυσκολίες που υπάρχουν. 

Ανάλογα με τη βαθμίδα (Γυμνάσιο, Λύκειο) και την τάξη, χρειάζεται ρεαλιστικός σχεδιασμός, 

βάσει των υφισταμένων δυνατοτήτων. Συνεπώς, σχεδιάζουμε με ευελιξία και  οργανώνουμε 

αυτό που είναι εφικτό, επιλέγοντας για το θρησκευτικό μάθημα ένα μικτό (blended) μοντέλο, 

σύγχρονης ή  ασύγχρονης (κατά περίσταση) τηλεκπαίδευσης, αξιοποιώντας  απλές  πρακτικές 

και κάθε πρόσφορο μέσο (βλ. εις προηγηθέν 1ο έγγραφο Οδηγιών Συντονιστή ΕΕ Στ. Ελλάδος 
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κλ. ΠΕ01,  με Α.Π. 386/27-03-2020 § ΙΙΙ).  

ΙΙΙ. Αρχικές / βασικές ενέργειες του εκπαιδευτικού 

1.  Δημιουργούμε μια ομάδα επαφών αλληλογραφίας με τα e-mails των μαθητών 
οργανώνοντας παραλλήλως «ψηφιακές» τάξεις στην πλατφόρμα που θέλουμε να 
χρησιμοποιήσουμε («eclass», ή  «e-me» , βλ. εις § VI και VII-2  της παρούσης Οδηγίας). 

2.  Φροντίζουμε για τη συνοπτική ενημέρωση των μαθητών αναφορικώς με: α) το 
πρόγραμμα της συνεργασίας, β) τα μέσα που θα χρειαστούν, και γ) τον τρόπο σύνδεσης 
σε τυχόν εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν. 

3. Πριν προχωρήσουμε στην εφαρμογή της ΕξΑΕ φροντίζουμε να ενημερώσουμε / 
κατατοπίσουμε τους μαθητές μας μ΄ ένα φιλικό μήνυμα για τις διαδικασίες που θα 
λάβουν χώρα έτσι ώστε όλοι να γνωρίζουν τα απολύτως βασικά για να’ ναι η συνεργασία 
μας απρόσκοπτη.  

4. Για την παιδαγωγική υποστήριξη του έργου των Θεολόγων στην ΕξΑΕ θα υπάρχει σειρά 
ενημερωτικών / επιμορφωτικών (τηλε-) διασκέψεων με τον Συντονιστή Θεολόγων Στερεάς 
Ελλάδος και των υπηρετούντων στην αυτή εκπαιδευτική περιφέρεια εκπαιδευτικών του 
κλ. ΠΕ01. Για την επίτευξη της καλής συνεργασίας βλ. σχετικό Σημείωμα εις την τελευταία 
§ της παρούσης (υπό «Χ»).  

 
ΙV. Σχεδιασμός εργασίας (ενδεικτικός) 

Εισαγωγικά: Πρόσκληση, μέσω e-mail, των μαθητών για συνεργασία. Εάν είναι αναγκαίο, 

ανάρτηση ή αποστολή του διδακτικού υλικού που θα χρησιμοποιηθεί. Οργάνωση 

«ψηφιακής τάξης». Ενδεχομένως να είναι αρκετή η οργάνωση μιας «ομάδας επαφών» 

(διευθύνσεων e-mails) και όλη η εργασία να υλοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής 

αλληλογραφίας. 

Δειγματικές φάσεις υλοποίησης: 
  Α΄ φάση (σύγχρονη επικοινωνία. Τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας Webex): 

Εισαγωγική ενημέρωση μαθητών, ανακοίνωση διαδικασιών, προσδιορισμός μέσων 

και υλικών, επίλυση αποριών. 

  Β΄ φάση (δραστηριότητες μαθητών από απόσταση, με ενδεχόμενη ασύγχρονη 

επικοινωνία): Μελέτη περιπτώσεων, επίλυση προβλημάτων, δημιουργικές εργασίες, 

οργάνωση παρουσιάσεων, παραγωγή κειμένου κ.ά. 

  Γ΄ φάση (σύγχρονη επικοινωνία): Διαμορφωτική ή τελική συνεργασία, παρουσίαση 

εργασιών, ανατροφοδότηση από τον εκπαιδευτικό. 

 
V. Καλές πρακτικές 
 

1. Προτείνεται από το σύνοδο των δράσεων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της ΕξΑΕ  για 

το 20% εξ αυτών να χρησιμοποιηθεί η μέθοδος της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης και για το 

80%  η μέθοδος της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (π.χ. με την χρήση των ιστοσελίδων 
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ή/και ιστολογίων των σχολικών μονάδων). 

2. Χρήση Φύλλων Εργασίας για την καθοδήγηση των μαθητών. 

3. Προώθηση ομαδοσυνεργασιών από απόσταση. 

4. Αξιοποίηση εύχρηστων και διαδεδομένων μέσων (π.χ. e-mail, ιστοσελίδα σχολείου, 

ιστολόγια ΠΣΔ) για την επικοινωνία εκπαιδευτικού-εκπαιδευόμενων και την υλοποίηση 

μιας εργασίας. 

5.  Σε περίπτωση ομαδικής αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails) διασφαλίζουμε τα 

 προσωπικά δεδομένα των μαθητών, χρησιμοποιώντας το εργαλείο «κρυφή κοινοποίηση». 
 

VI. Διαδικτυακές υπηρεσίες της εκπαίδευσης 
 

Για την εύρεση διδακτικού υλικού επιλέγουμε - για αναζήτηση - τις επίσημες ιστοσελίδες του 
ΥΠΑΙΘ, όπως:  

1. Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο  (ΠΣΔ) (https://www.sch.gr ) 

2. Ψηφιακό Σχολείο - Διαδραστικά σχολικά βιβλία (http://ebooks.edu.gr/new  ) 

3. Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (https://eclass.sch.gr ) 

4. Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα e-me (https://auth.e-me.edu.gr ) 

5. Αποθετήριο Εκπαιδευτικού Υλικού «Φωτόδενδρο» (www.photodentro.edu.gr ) 

6. Δικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη του Υπουργείου Παιδείας (http://edu-gate.minedu.gov.gr ) 

7. Μαθητική Πύλη του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (http://edu-gate.minedu.gov.gr ) 

8. Ψηφιακά Διδακτικά Σενάρια (http://aesop.iep.edu.gr/senaria ) 

9. Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) / Ψηφιακό Αποθετήριο 
(http://www.iep.edu.gr/el )  

10. Υλικό Εικόνων & Μουσικής στα Θρησκευτικά (http://iep.edu.gr/el/thriskeftika). 

* Μπορείτε, επίσης, να επισκέπτεσθε  το Ψηφιακό Αποθετήριο του ΠΕΚΕΣ Στερεάς 

Ελλάδος (βλ. ΥΛΙΚΟ ΣΕΕ ΠΕ01) καθώς και τα ιστολόγια του Συντονιστή Θεολόγων Στ. 

Ελλάδος και το ιστολόγιο Θεολόγοι Στερέας Ελλάδας που διαθέτουν άφθονο υλικό 

(διδακτικά σενάρια και προτάσεις και πολλά άλλα χρήσιμα ψηφιακά εκπαιδευτικά υλικά) 

για το μάθημα των Θρησκευτικών. 

 

VII. Υπηρεσίες σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης 
 
1. Για τη σύγχρονη διδασκαλία χρησιμοποιούμε την «εικονική» τάξη «Cisco Webex» που, 

εγκαθίσταται στον υπολογιστή μας μετά το  email που θα λάβετε – ή έχετε ήδη  λάβει – από το 

ΥΠΑΙΘ. Πρόκειται για πολύ φιλικό εργαλείο που επιτρέπει να δημιουργήσουμε την 

(«εικονική») τάξη μας και να γίνουν τα μαθήματά μας.  Παρόμοια είναι η λειτουργία 

ψηφιακών εφαρμογών, όπως Skype, Zoom, κ.ά. Οι εφαρμογές σύγχρονης επικοινωνίας 

προσφέρονται για: α) σύγχρονη επικοινωνία του εκπαιδευτικού με τους μαθητές, β) 

καθοδήγηση για την υλοποίηση της εργασίας (αρχική, διαμορφωτική, τελική), γ) παρουσίαση 

εργασιών από τους μαθητές, και δ) ανατροφοδότηση από τον εκπαιδευτικό. 

http://ebooks.edu.gr/new
https://eclass.sch.gr/
https://auth.e-me.edu.gr/
http://www.photodentro.edu.gr/
http://edu-gate.minedu.gov.gr/
http://edu-gate.minedu.gov.gr/
http://www.iep.edu.gr/el
http://iep.edu.gr/el/thriskeftika
http://stellad.pde.sch.gr/pekes/?page_id=817
http://stellad.pde.sch.gr/pekes/?page_id=817
http://stellad.pde.sch.gr/pekes/?attachment_id=970
https://blogs.sch.gr/xandreo/
https://blogs.sch.gr/xandreo/
http://thriskeftikaedu.blogspot.com/
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2. Για την ασύγχρονη διδασκαλία χρησιμοποιούμε τα αποθετήρια του σχολικού 

δικτύου «eclass» (για αναλυτικές οδηγίες περί της χρήσεως του eclass, βλ 

στο https://eclass.sch.gr/files/intro-teacher.pdf ) και «e-me» (με αναλυτικές οδηγίες για τη 

χρήση του εδώ: https://dschool.edu.gr/menoumespiti/    

και https://dschool.edu.gr/menoumespiti/assets/LetsStartWith_eme_StepByStep_Guidelines4

Teachersv1.0-Mar2020.pdf ). Και τα δύο προσφέρονται για: α) ανάρτηση / αποθήκευση 

εκπαιδευτικού υλικού στο οποίο θα έχουν πρόσβαση οι μαθητές, β) οργάνωση ψηφιακής 

τάξης, κοινοτήτων και ομάδων μάθησης, γ) ανάπτυξη μιας ενότητας εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων, δ) υποβολή παραδοτέων εργασιών από τους μαθητές, και ε) 

ανατροφοδότηση από τον εκπαιδευτικό. Για τη συνεργασία σας με τον Συντονιστή Θεολόγων 

Στερεάς Ελλάδος έχει ενεργοποιηθεί σελίδα («Κυψέλη») στη Ψηφιακή Εκπαιδευτική 

Πλατφόρμα «e-me» και εντός των ημερών θα λάβετε e-mail προσκλήσεως για να γίνετε μέλος 

της κοινότητας θεολόγων εκπ/κών Στερεάς Ελλάδος προκειμένου ν΄ ανταλλάσσουμε ιδέες, 

σκέψεις, και απόψεις και οι διδάσκοντες σε Γυμνάσια, ΓΕΛ, ΕΠΑΛ να διαμοιράζεσθε διδακτικό 

υλικό για την ΕξΑΕ.   

3. Aν (σε περίπτωση ανυπερβλήτων δυσκολιών) δεν καταστεί δυνατή η δημιουργία 

σύγχρονης/εικονικής ή ασύγχρνης/ψηφιακής τάξης και μέχρις ότου τούτο καταστεί εφικτό, 

χρησιμοποιήστε, σ΄ αυτή τη φάση, ένα από τα συνήθη μέσα εξ αποστάσεως επικοινωνίας με 

τους μαθητές σας (e-mail, messenger, viber, κλπ). Διατηρήστε και με τον πιο απλό τρόπο (π.χ. 

ακόμη και με το τηλέφωνο, αναθέτοντας μέσω αυτού ατομικές εργασίες) την επαφή του 

μαθητή με τη μαθησιακή διαδικασία αξιοποιώντας τις πολλές ευκαιρίες που προσφέρει το 

μάθημά μας.  

 

VIII. Προτεινόμενα θέματα εργασιών για τη ΕξΑΕ στα Θρησκευτικά 

 

 Για την επιλογή ενός θέματος από τα παρακάτω – ενδεικτικώς – προτεινόμενα  

προϋποτίθεται να έχει διδαχθεί η αντίστοιχη διδακτική ενότητα. Επίσης, δεν αποκλείεται η 

επιλογή ενός θέματος εκτός ύλης, το οποίο να αποτελεί προέκταση ενός διδαγμένου 

θέματος (όπως το κατωτέρω προτεινόμενο θέμα για την Γ΄ Λυκείου) [Για τις παρακάτω 

προτεινόμενες θεματικές ενότητες υπάρχουν διδακτικές προτάσεις στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ. 

Σε on line (στον Η/Υ) ανάγνωση των ανά χείρας Οδηγιών οι τίτλοι των Θ.Ε. παραπέμπουν σε 

σχετικούς, ενεργούς συνδέσμους (links είτε του ΙΕΠ, είτε του Ιστολογίου 

[https://blogs.sch.gr/xandreo / Οδηγίες διδασκαλίας / Διδακτικά σενάρια ] του Συντονιστή 

Θεολόγων Στ. Ελλάδος (Θ.Ε. 1 Γ΄ Γυμνασίου)]:  

Α΄ Γυμνασίου: "Πως παίρνονται οι αποφάσεις στην Εκκλησία" (Θ.Ε. 4)   

Οι μαθητές αναλαμβάνουν, ατομικά ή κατά ομάδες, να πραγματοποιήσουν μια 

ιστοεξερεύνηση, με στόχο να βρουν πληροφορίες και εικόνες γύρω για ένα ιστορικό γεγονός 

ή ένα θέμα, από τη Θεματική Ενότητα: α) Αποστολική Σύνοδος, β) Οικουμενικές Σύνοδοι της 

https://eclass.sch.gr/files/intro-teacher.pdf
https://dschool.edu.gr/menoumespiti/
https://dschool.edu.gr/menoumespiti/assets/LetsStartWith_eme_StepByStep_Guidelines4Teachersv1.0-Mar2020.pdf
https://dschool.edu.gr/menoumespiti/assets/LetsStartWith_eme_StepByStep_Guidelines4Teachersv1.0-Mar2020.pdf
https://blogs.sch.gr/xandreo
http://iep.edu.gr/el/thriskeftika-didaktikes-protaseis/didaktikes-protaseis-gymnasiou
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Εκκλησίας, γ) Η ιστορία του Συμβόλου της πίστης, δ) Ορθοδοξία και αιρέσεις, ε) Σύγχρονες 

δομές της Εκκλησίας 

Β΄ Γυμνασίου: "Διάσπαση και αντιπαλότητα στις θρησκείες» (Θ.Ε.5) 

Οι μαθητές αναλαμβάνουν να δημιουργήσουν, ατομικά ή κατά ομάδες, έναν ψηφιακό 

 εννοιολογικό χάρτη με ένα από τα θέματα της Θεματικής Ενότητας: Εικονομαχία, Σχίσμα, 

Σταυροφορίες, Μεταρρύθμιση, θρησκευτικός φανατισμός. 

Γ΄ Γυμνασίου: "Η χριστιανοσύνη στο σύγχρονο κόσμο" (Θ.Ε. 1)  
Οι μαθητές συγκρίνουν, επεξεργάζονται και αναστοχάζονται διάφορες απόψεις σχετικά με 

εκκλησιαστικά θέματα που αφορούν στη οργανωτική συγκρότηση της Ορθόδοξης Εκκλησίας 

στη χώρα τους και στην οικουμένη. Συνθέτουν τα όσα μαθαίνουν με τις γνώσεις τους από το 

θρησκευτικό μάθημα προηγούμενων τάξεων (της Α΄ και Β΄ Γυμνασίου), αναζητούν, βρίσκουν 

και ταξινομούν υλικό και πληροφορίες από ποικιλία (εντύπων και διαδικτυακών [internet]).  

Α΄ Λυκείου: Θ.Ε. "Αξίες" (ελευθερία, αγάπη, δικαιώματα, ισότητα, ευθύνη) 

Οι μαθητές επιλέγουν, ατομικά ή κατά ομάδες, μία έννοια και δημιουργούν από απόσταση 
μία  ψηφιακή παρουσίαση σχετικά με το θέμα, λαμβάνοντας υπόψη το έντυπο υλικό της 
ενότητας. 

Β΄ Λυκείου: Θ.Ε. "Ηθική" (βιοηθική, έρωτας, ζωή, συγχώρηση, ετερότητα) 

Οι μαθητές αναλαμβάνουν, ατομικά ή κατά ομάδες, να εκπονήσουν μια σύντομη συνθετική ή 

 δημιουργική εργασία, με ένα θέμα γύρω από μία έννοια της ενότητας, λαμβάνοντας υπόψη 

το σχετικό διδακτικό υλικό. Η εργασία μπορεί να αφορά στη δημιουργία ενός τεχνήματος  

ψηφιακής μορφής (π.χ. ψηφιακή αφήγηση, αφίσα, παρουσίαση κ.ά.). 

Γ΄ Λυκείου: Θ.Ε. "'Διλήμματα"  (επιστήμη, τεχνολογία, γενετική, οικολογία) 

Οι μαθητές πραγματοποιούν, ατομικά ή κατά ομάδες, μια μελέτη περίπτωσης ή 

αναλαμβάνουν/συζητούν την επίλυση προβλήματος, σε ένα θέμα γύρω από μια έννοια της 

ενότητας, με βάση το διαθέσιμο διδακτικό υλικό. Θα μπορούσε να τους ανατεθεί ένα θέμα 

σχετικό με την ενσκύψασα επιδημία του κορωνοϊού με αναγωγή στις σχέσεις επιστήμης – 

θρησκείας.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για όλες τις εργασίες - τις παραπάνω ή άλλες των οποίων τις θεματικές 

ενότητες θα επιλέξουν, κατά την κρίση τους, οι Θεολόγοι εκπ/κοί των σχολείων), ως 

διδακτικό υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί / αξιοποιηθεί όχι μόνο το διαθέσιμο στους 

υφισταμένους «Φακέλους Μαθήματος» (που θα χρησιμοποιούνται μέχρι τέλος της χρονιάς 

και μετά θ΄ αποσυρθούν  λόγω της ακύρωσης των νυν Προγραμμάτων Σπουδών από το 

ΣτΕ), αλλά και το υλικό των παλαιών (πάντα χρήσιμων για το καλό υλικό τους) βιβλίων των 

Θρησκευτικών (Γυμνασίου και Λυκείου). Τόσο οι «Φάκελοι», όσο και τα παλαιά βιβλία 

Θρησκευτικών είναι ανηρτημένα στο ιστολόγιο  Θεολόγοι Στερεάς Ελλάδος 

(http://thriskeftikaedu.blogspot.com ).  

 

IΧ. Δραστηριότητες  φιλαναγνωσίας στο θρησκευτικό μάθημα  

http://iep.edu.gr/el/thriskeftika-didaktikes-protaseis/didaktikes-protaseis-gymnasiou
https://blogs.sch.gr/xandreo/didaktika-senaria/
http://iep.edu.gr/el/thriskeftika-didaktikes-protaseis/didaktikes-protaseis-lykeiou
http://iep.edu.gr/el/thriskeftika-didaktikes-protaseis/didaktikes-protaseis-lykeiou
http://iep.edu.gr/el/thriskeftika-didaktikes-protaseis/didaktikes-protaseis-lykeiou
Θεολόγοι%20Στερεάς%20Ελλάδος
http://thriskeftikaedu.blogspot.com/
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Δεδομένου ότι ήδη διανύουμε την περίοδο μιας διαφορετικής, λόγω κορωνοϊού, 

Τεσσαρακοστής με κλειστές όχι μόνο τις αίθουσες των σχολείων, αλλά και των ιερών ναών, 

πιστεύω ότι καλό θα ήταν στη διάρκεια αυτής της θλιβερής περιόδου να δώσουμε λίγη 

παραπάνω απ΄ τις άλλες χρονιές βαρύτητα όχι μόνο στη πνευματική διάσταση του Πάσχα 

μεσ΄ απ΄ τα βιβλία των Θρησκευτικών, αλλά και στις  (πασχαλινές) παραδόσεις της 

Εκκλησίας και του λαού μας μέσ΄ από βιβλία Λογοτεχνίας με πασχαλινά διηγήματα, όπως 

του Αλεξ. Παπαδιαμάντη («Πάσχα Ρωμέϊκο», «Λαμπριάτικος Ψάλτης», ο «Αλιβάνιστος», 

κ.α.), του Αλεξ. Μωραϊτίδη («’Αρατε Πύλας»), Ζαχ. Παπαντωνίου («Η αδελφή του 

Νυμφίου»).  Για το λόγο αυτό μπορείτε να βρείτε έργα των παραπάνω λογοτεχνών σε 

ψηφιακή μορφή (pdf) και να τα προωθήσετε για ανάγνωση και φιλολογικο/θεολογική 

ερμηνεία από τους στους μαθητές, αναθέτοντάς τους εργασίες θρησκευτικής προσέγγισης. 

Για το σκοπό αυτό θα κοινοποιήσω στην Ομάδα “Θεολόγοι Στερεάς Ελλάδος” του 

GoogleGroup και θα αναρτήσω στη ψηφιακή πλατφόρμα «e-me» τις επόμενες ημέρες 

σχετικό αρχειακό υλικό με πασχαλινά (μικρής έκτασης, όπως τα προαναφερθέντα) 

διηγήματα. Η δραστηριότητα αυτή («φιλαναγνωσία»)  προβλέπεται και στην 2η Οδηγία του 

ΥΠΑΙΘ για την (ασύγχρονη) ΕξΑΕ (Α.Π.   39676/Δ2/20-03-2020).   

 

Χ. Ενημερωτικές / επιμορφωτικές (τηλε-) διασκέψεις των Θεολόγων 

 

Eν όψει των προγραμματισθεισών ενημερωτικών / επιμορφωτικών (τηλε-) διασκέψεων του 

Συντονιστή κλ. ΠΕ01 του ΠΕΚΕΣ Στ. Ελλάδος με τους θεολόγους εκπ/κούς της οικείας 

εκπαιδευτικής περιφέρειας τις παρούσες Οδηγίες συνοδεύει και ένα (δοκιμαστικό) 

Πρόγραμμα Τηλεδιασκέψεων (videoconferences) επιδεχόμενο, ασφαλώς, αλλαγές ανάλογα 

με τις ανάγκες που προκύπτουν για όλους στο έργο της ΕξΑΕ.  Οι τηλεδιασκέψεις θα γίνονται 

μέσω της πλατφόρμας «Webex Meetings» (ή – εναλλακτικώς, σε περίπτωση δυσλειτουργίας 

της «Webex» – στη πλατφόρμα «Ζοοm») απογευματινές ώρες, κατά τα οριζόμενα στις 

Οδηγίες του ΥΠΑΙΘ, κατά ομάδες σχολείων, ανά νομό. Οι θεολόγοι εκπ/κοί του (δείνα) 

νομού θα προσκαλούνται - μέσω των οικείων τους ΔΔΕ - δια των Διευθυντών των σχολικών 

τους μονάδων απ΄ τους οποίους θα παρέχεται η σχετική ενημέρωση και θα τους δίδεται η 

άδεια συμμετοχής. Οι προσκαλούμενοι θα λαμβάνουν στο e-mail τους ένα σύνδεσμο (link) 

που θα αποστέλλει αρκετές ώρες πριν ο Συντονιστής ΕΕ και 5-10 λεπτά προ της 

καθορισμένης ώρας θα εισέρχονται στο “Room” της τηλεδιάσκεψης.   

     

 

 

maria
Highlight



ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΣΤΟ ΜΕ Α.Π  435/01-04-2020  ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ ΕΚΠ/ΚΟΥΣ ΤΗΣ ΟΙΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦ.Δ/ΝΣΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ   

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΩΝ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ (01- 10 Απριλίου 2020) 

ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΕΕ κλ. ΠΕ01 

ΗΜΕΡΕΣ ΘΕΜΑ / ΣΧΟΛΕΙΑ ΩΡΕΣ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 
01/04/20 

AΠΟΣΤΟΛΗ, α) ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕξΑΕ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ» και β) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΩΝ 
ΠΡΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ.  

8.00- 14.00 

ΠΕΜΠΤΗ 
02/04/20 ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΜΕ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ:  

 α) Γυμνάσια: 1o, 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 7o, 8o, Eιδικό / Επαγ/κό, 
Μουσικό, Εσπερινό Λαμίας, Στυλίδας, Υπάτης, Αγ. Κωνσταντίνου, 
Αμφίκλειας, Αταλάντης, Δομοκού 
β) ΓΕΛ: 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο Λαμίας, Εσπερινό Λαμίας, Αμφίκλειας, 
Αταλάντης, Δομοκού, Ελάτειας, Κάτω Τιθορέας, Λιβανατών. 

 
17.30-18.25 
 
 
 
18.30-19.30
  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
03/04/20 

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΜΕ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ: 
* ‘Ολων των Γυμνασίων και ΓΕΛ (Aμφισσας, Δελφών, Γραβιάς, Ιτέας, 
Γαλαξιδίου, Ερατεινής,  Δεσφίνας, Ευπαλίου, Λιδωρικίου) και του 
ΕΠΑΛ (‘Αμφισσας)   
* ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΜΕ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ: 
Όλων των Γυμνασίων (Καρπενησίου [1ο, 2ο], Παλαιοκατούνας, 
Γρανίτσας, Φραγκίστας, Κερασοχωρίου, Ραυτόπουλου, Φουρνά), ΓΕΛ 
(Καρπενησίου) και ΕΠΑΛ (Καρπενησίου, Φραγκίστας)     

 
17.30-18.25 

 
 
 

18.30-19.30 

ΔΕΥΤΕΡΑ 
06/04/20 

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΜΕ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ: 
α) Γυμνάσια: 1o, 2o, 3o, 4o, 5o, 6ο, 7ο Χαλκίδας, Εσπερινό Χαλκίδας, 
Μουσικό, Ιστιαίας, Ωρεών, Ερέτριας, Αγ. Άννας, Αλιβερίου, 
Αμαρύνθου, Αυλωναρίου, Βαθέος Αυλίδος, Βασιλικού, Κονιστρών. 
β) ΓΕΛ: 1o, 2o, 3o, 4o Xαλκίδας, Εσπερινό Χαλκίδας, Αλιβερίου [1ο, 
2ο], Αυλωναρίου, Αμαρύνθου, Βαθέος Αυλίδος, Βασιλικού, Ερέτριας, 
Ιστιαίας, Καρύστου, Κονιστρών.  

17.30-18.25 
 
 
 
 

18.30-19.30 

ΤΡΙΤΗ 
07/04/20 

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΜΕ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ: 
 α ) Γυμνάσια: Λιβαδειάς (1ο, 2ο, 3ο, 4ο, Εσπερινό), Θηβών (1ο, 2ο, 
3ο, 4ο, 5ο, Εσπερινό), Αλιάρτου, Καπαρελλίου, Ορχομενού (1ο, 2ο), 
Αράχωβας, Οινοφύτων, Σχηματαρίου.    
β) ΓΕΛ: Λιβαδειάς (1ο, 2ο), Θηβών (1ο, 2ο, 3ο), Αλιάρτου, Αράχωβας, 
Βαγίων, Διστόμου, Θεσπιών, Οινοφύτων, Ορχομενού, Παραλίας 
Διστόμου, Σχηματαρίου. 

17.30-18.25 

 

18.30-19.30 

ΤΕΤΑΡΤΗ 
08/04/20 

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΜΕ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ (2η) : 
α) Γυμνάσια: Ραχών, Σπερχειάδας, Eλάτειας, Καμένων Βούρλων, 
Κάτω Τιθορέας, Λάρυμνας, Λιανοκλαδίου, Λιβανατών, Μακρακώμης, 
Μαλεσίνας, Μαρτίνου, Μοσχοχωρίου, Μώλου, Ν. Μοναστηρίου, 
Ομβριακής, Πελασγίας. 
β) ΓΕΛ: Εκκλησιαστικό Λαμίας, Mαλεσίνας, Μαρτίνου, Καμένων 
Βούρλων, Μώλου, Πελασγίας, Σπερχειάδας, Στυλίδας, Υπάτης, 
Μακρακώμης. 

 

17.30-18.25 

 

18.30-19.30 



γ) ΕΠΑΛ: Λαμίας (1ο, 2ο), Εσπερινό Λαμίας, Αταλάντης, Μακρακώμης 
 

ΠΕΜΠΤΗ 
09/04/20 

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΜΕ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ (2η):  
α) Γυμνάσια: Γουβών Ιστιαίας, Γυμνού, Δροσιάς, Καθενών, Καρύστου, 
Κριεζών, Κύμης, Λίμνης, Λουτρών Αιδηψού, Μακρυκάπας, 
Μαντουδίου, Μαρμαρίου, Ν. Αρτάκης, Ν. Λαμψάκου, Προκοπίου, 
Σκύρου, Στενής, Στύρων, Ψαχνών, Κανήθου  
 
β) ΓΕΛ:  Κύμης, Λίμνης, Λουτρών Αιδηψού, Μαντουδίου, Ν. Αρτάκης, 
Ψαχνών, Σκύρου, Κανήθου 
γ) ΕΠΑΛ: Xαλκίδας (1ο, 2ο), Εσπερινό Χαλκίδας, Ειδικό ΕΠΑΛ 
Χαλκίδας, Αλιβερίου, Ιστιαίας, Καρύστου, Κονιστρών, Μαντουδίου, 
Ψαχνών.  

 

17.30-18.25 

 

 

18.30-19.30 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
10/04/20 

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΜΕ  ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ (2η): 
α) Γυμνάσια: Aγ. Γεωργίου, Ακραιφνίου, Αντίκυρας, Ασωπίας, Πύλης, 
Βαγίων, Διαυλείας, Διστόμου, Δόμβραινας, Θεσπιών, Κυριακίου. 
β) ΕΠΑΛ: Λιβαδειάς, Εσπερινό Λιβαδειάς,  Θηβών, Αλιάρτου, Οινόης-
Σχηματαρίου. 
* Στη τηλεδιάσκεψη της ημέρας αυτής θα μπορούν να λάβουν μέρος 
- κατόπιν συνεννοήσεως με τον Συντονιστή Θεολόγων - όσοι/-ες δεν 
συμμετείχαν στις προηγηθείσες, λόγω κωλύμματος.   

 

17.30-18.30 

 

maria
Highlight


