Ηράκλειο, 24 Φεβρουαρίου 2014
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Αριθ. Πρωτ. 182

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Προς: Τους κ.κ. θεολόγους καθηγητές/τριες
των σχολικών μονάδων Δ.Ε.
(Ημερήσιων και Εσπερινών Γυμνασίων,
Γεν. Λυκείων και ΕΠΑ.Λ.) της Κρήτης

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Τηλ.: 2810 246860, Φαξ: 2810 342206
Ταχ. Δ/νση: Ρολέν 4, 713 05 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
E-mail: grss@dide.ira.sch.gr
Στριλιγκάς Γεώργιος
Σχολικός Σύμβουλος Θεολόγων
Τηλ. : 2810 246869 και 6944712278
Ιστοσελίδα: http://theologoi-kritis.sch.gr
E-mail : striligk@sch.gr

Κοιν. : 1. Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας &
Δ/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης
2. Διευθύνσεις Δ.Ε. Κρήτης (με την
παράκληση να ενημερώσουν τα
Σχολεία και να αναρτήσουν το παρόν
στις ιστοσελίδες τους)

Πληροφορίες: Στριλιγκάς Γεώργιος
Θέμα: Β΄ κύκλος σεμιναρίων για θεολόγους εκπαιδευτικούς, με θέμα «Σχεδιάζοντας
τη διδασκαλία στα Θρησκευτικά»
Αγαπητοί συνάδελφοι
Εύχομαι από καρδιάς καλή Τεσσαρακοστή, αίσια διάβαση προς το Άγιο Πάσχα.
Με ιδιαίτερη χαρά, σας ανακοινώνω τον προγραμματισμό νέου κύκλου σεμιναρίων,
διάρκειας 5 διδακτικών ωρών, με θέμα «Σχεδιάζοντας τη διδασκαλία στα Θρησκευτικά».
Τα σεμινάρια αποτελούν συνέχεια των αντίστοιχων τα οποία πραγματοποιήθηκαν
κατά το παρελθόν έτος, όμως, χωρίς να ταυτίζονται με αυτά. Συνεχίζουν το θέμα σε
προχωρημένο επίπεδο. Στην α΄ φάση, πέρυσι, έγινε μεθοδική προσέγγιση επιμέρους
θεμάτων που αφορούν στο σχεδιασμό και έγιναν ασκήσεις μικροσχεδιασμού τμημάτων
της διδασκαλίας. Στην παρούσα φάση θα δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη ολοκληρωμένου
σεναρίου διδασκαλίας. Βασικός σκοπός των σεμιναρίων είναι α) η ανάδειξη της ανάγκης
και της προβληματικής του σχεδιασμού, β) η ανάπτυξη δεξιοτήτων σχεδιασμού, γ) η
παραγωγή σχετικού εκπαιδευτικού υλικού.
Τα σεμινάρια θα έχουν τη μορφή ομαδοσυνεργατικού εργαστηρίου, με επιλογή
διδακτικών θεμάτων από τα ισχύοντα ΔΕΠΠΣ/ΑΠΣ και το νέο Πρόγραμμα Σπουδών στα
Θρησκευτικά Γυμνασίου. Οι συμμετέχοντες θα οργανωθούν σε ολιγομελείς ομάδες. Οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν στο σεμινάριο που τους εξυπηρετεί περισσότερο,
ανεξάρτητα από τον τόπο εργασίας τους.
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Τα σεμινάρια θα γίνουν εκτός ωραρίου διδασκαλίας, σύμφωνα με το παρακάτω
πρόγραμμα:
Α. Ηράκλειο: Δευτέρα 10 Μαρτίου 2014, ώρα 16:30-21:00, στο Π.Ε.Κ. Ηρακλείου
(περιοχή Εσταυρωμένος).
Β. Ηράκλειο: Τρίτη 11 Μαρτίου 2014, ώρα 16:30-21:00, στο Π.Ε.Κ. Ηρακλείου (περιοχή
Εσταυρωμένος).
Γ. Χανιά: Δευτέρα 17 Μαρτίου 2014, ώρα 16:30-21:00, στο 1ο Γυμνάσιο Χανίων (στο
κέντρο της πόλης).
Δ. Χανιά: Τρίτη 18 Μαρτίου 2014, ώρα 16:30-21:00, στο 1ο Γυμνάσιο Χανίων (στο
κέντρο της πόλης).
Ε. Ρέθυμνο: Δευτέρα 31 Μαρτίου 2014, ώρα 16:30-21:00, στο 3ο Γυμνάσιο Ρεθύμνου
(στο κέντρο της πόλης).
ΣΤ. Ιεράπετρα: Τρίτη 1 Απριλίου 2014, ώρα 16:30-21:00, στο 3ο Γυμνάσιο Ιεράπετρας.
Οι συνάδελφοι από τις περιοχές της Σητείας, Αγίου Νικολάου, Μεσαράς μπορούν να
δηλώσουν, εάν επιθυμούν, μία από τις παραπάνω προτιμήσεις και παράλληλα μια
δεύτερη επιλογή ώστε να διερευνηθεί το ενδεχόμενο οργάνωσης του σεμιναρίου στην
πόλη που τους εξυπηρετεί περισσότερο. Προφανώς, αυτό θα γίνει ανάλογα με τον αριθμό
των δηλώσεων συμμετοχής.
Οι ενδιαφερόμενοι θεολόγοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι την Παρασκευή
7 Μαρτίου 2014, μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: http://goo.gl/0m6oaE (εάν
παραλαμβάνετε το έγγραφο σε ψηφιακή μορφή πατήστε στον σύνδεσμο).
Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση δυσκολίας στη χρήση του διαδικτύου, μπορείτε να
δηλώσετε συμμετοχή τηλεφωνικά στη Γραμματεία του Γραφείου Σχολικών Συμβούλων
Δ.Ε. Ηρακλείου (τηλ. 2810 246860, από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρα 8:00-14:00).
Επισημαίνω ότι η δήλωση κινητού τηλεφώνου και ηλεκτρονικής διεύθυνσης θα
διευκολύνει την ειδοποίησή σας και την επικοινωνία μας. Το οριστικό πρόγραμμα και οι
καταστάσεις συμμετεχόντων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα μας (http://theologoikritis.sch.gr) μετά τη λήξη των εγγραφών.
Με εκτίμηση και πολλές ευχές
Ο Σχολικός Σύμβουλος

Στριλιγκάς Γεώργιος
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