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4 Φεβρουαρίου 2020 
 

 

Διευθυντές/τριες 

Σχολείων Δημοτικής, Μέσης Γενικής και  

Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

 

 

Θέµα: Διοργάνωση 2ου Θεολογικού Συνεδρίου με θέμα 
«Για μια Σύγχρονη και Βιωματική Διδακτική των 

Θρησκευτικών» 
 

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, οι Διευθύνσεις Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, η Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης και το 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, συνδιοργανώνουν το 2ο Θεολογικό Συνέδριο με θέμα «Για 

μια Σύγχρονη και Βιωματική Διδακτική των Θρησκευτικών». Το Συνέδριο, το οποίο 

απευθύνεται σε Θεολόγους καθηγητές/τριες, Γυμνασίων, Λυκείων και Τεχνικών Σχολών και 

σε εκπαιδευτικούς που διδάσκουν το μάθημα των Θρησκευτικών στα Δημοτικά Σχολεία, θα 

πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 7 Μαρτίου 2020, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πολιτιστικού 

Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Γ΄ στον χώρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου από τις 

8:30 μέχρι τις 13:00. 

 

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα δοθεί η ευκαιρία για προβληματισμό και ανταλλαγή 

απόψεων σχετικά με τον τρόπο διδασκαλίας του μαθήματος των Θρησκευτικών, ώστε να 

ανταποκρίνεται στα νέα κοινωνικό–πολιτισμικά δεδομένα και στις απαιτήσεις των παιδιών της 

σύγχρονης εποχής. Τόσο οι κύριες ομιλίες όσο και τα Βιωματικά Εργαστήρια του Συνεδρίου 

φιλοδοξούν να καταδείξουν τρόπους, ώστε το περιεχόμενο του μαθήματος να συνδέεται με τον 

τρόπο ζωής, τα ενδιαφέροντα των μαθητών/τριών και τα ψυχοπαιδαγωγικά χαρακτηριστικά τους 

δημιουργώντας βιώματα και προσφέροντας αγωγή, στάσεις και δεξιότητες. 
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Κύριοι ομιλητές του Συνεδρίου θα είναι οι ακόλουθοι: 

 

Ο επίκουρος καθηγητής του τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Αθανάσιος Στογιαννίδης, ο οποίος θα αναδείξει τρόπους μέσω 

των οποίων το μάθημα των Θρησκευτικών θα βοηθήσει τον/τη μαθητή/τρια να συνειδητοποιήσει 

ότι αποτελεί μοναδική και ανεπανάληπτη προσωπικότητα, η οποία αναπτύσσεται μέσα σε ένα 

δίκτυο αμοιβαίων σχέσεων και εξαρτήσεων μέσα σ’ αυτό που ονομάζουμε Δημόσιο Χώρο. 

 

Ο διδάσκων στην Ανώτερη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών και στο Ελληνικό Ανοικτό 

Πανεπιστήμιο κ. Αθανάσιος Παπαθανασίου, ο οποίος θα καταθέσει τη χριστιανική οπτική του 

μαθήματος των Θρησκευτικών σε σχέση με τη σημερινή παγκόσμια κοινωνικο-πολιτισμική 

πραγματικότητα. 

 

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα λειτουργήσουν τέσσερα (4) παράλληλα Βιωματικά 

Εργαστήρια με τα ακόλουθα θέματα:  

i. «Αναλύοντας την πορεία διδασκαλίας του μαθήματος των Θρησκευτικών με βάση τα 

επίπεδα μάθησης και τις διαφορετικές γνωστικές διαδικασίες» 

ii. «Εισάγοντας το στοιχείο της έκπληξης στο μάθημα των Θρησκευτικών» 

iii. «Εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα στο μάθημα των Θρησκευτικών» 

iv. «Βιωματικές πρακτικές εμπλουτισμού του μαθήματος των Θρησκευτικών» 

Το πρόγραμμα της Ημερίδας επισυνάπτεται για ενημέρωση των ενδιαφερομένων.   

 

Λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων, οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί θα πρέπει να 

δηλώσουν έγκαιρα τη συμμετοχή και την προτίμησή τους σε ένα παράλληλο εργαστήρι μέσω του 

λογαριασμού τους στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

https://www.pi-eggrafes.ac.cy, στην κατηγορία «Ημερίδες - Συνέδρια», από τις 17 Φεβρουαρίου 

μέχρι και τις 2 Μαρτίου 2020. Για τη διαδικασία δήλωσης συμμετοχής είναι απαραίτητο να έχει 

προηγηθεί η επικαιροποίηση των προσωπικών στοιχείων των εκπαιδευτικών. Οδηγίες για τον 

τρόπο εισόδου των εκπαιδευτικών στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών, καθώς και για τον 

τρόπο επικαιροποίησης των στοιχείων τους, περιλαμβάνονται στην εγκύκλιο με αρ. φακ. Π.Ι. 

16.8.01.2 και ημερομηνία 5/12/2018. 
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Ο ονομαστικός κατάλογος των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα 

του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (www.pi.ac.cy), στις 3 Μαρτίου 2020. 

 

Για διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 22800814 και στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση kstefanis@schools.ac.cy. Σημειώνεται ότι στους/στις συμμετέχοντες/ουσες  θα 

δοθούν πιστοποιητικά συμμετοχής.  

 

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας. 

 

 

 

 

 

 
Δρ Κυπριανός Δ. Λούης 

Διευθυντής Μ.Γ.Ε. 
Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης 

Διευθυντής Μ.Τ.Ε.Ε.Κ. 
Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου- 

Ευριπίδου 
Διευθύντρια Π.Ι. 

Δρ Σοφία Ιωάννου- 
Γεωργίου 

Αναπλ. Δ.Δ.Ε. 
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