
 

 

 

 

 

 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Στη Θεσσαλονίκη πραγµατοποιήθηκε µε επιτυχία το τριήµερο 14, 15 και 16 Σεπτεµβρίου 2018, το 

2ο Πανελλήνιο Επιστηµονικό Συνέδριο Θεολόγων Εκπαιδευτικών µε διεθνή συµµετοχή µε τίτλο: 

«Προκλήσεις και προοπτικές της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης στο σύγχρονο σχολείο». Το 

Συνέδριο αυτό είναι το αποτέλεσµα της αγαστής συνεργασίας της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης 

Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, του Τµήµατος 

Θεολογίας του Α.Π.Θ. και του Εργαστηρίου Παιδαγωγικής του Τµήµατος Θεολογίας του Α.Π.Θ. 

 

Σκοπός του Συνεδρίου ήταν η παρουσίαση από εκπαιδευτικούς όλων των βαθµίδων και 

άλλους/ες ερευνητές και ερευνήτριες, µελετών και νέων προσεγγίσεων για το µάθηµα των 

Θρησκευτικών, η κατάδειξη της ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών σε θέµατα εφαρµογής 

διδακτικών πρακτικών και εναλλακτικών προσεγγίσεων.  

 

Τρεις (3) κεντρικές οµιλίες, εξήντα (60) προφορικές εισηγήσεις, µία (1) Στρογγυλή Τράπεζα και 

τέσσερα (4) βιωµατικά εργαστήρια, τα οποία είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι 

Σύνεδροι στις αίθουσες της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου 

Θεσσαλονίκης,ήταν το αποτέλεσµα ενός εξαντλητικού προσυνεδριακού διαλόγου µε 

επιστηµονικά χαρακτηριστικά. 

 

Την Παρασκευή 14 Σεπτεµβρίου 2018, στην εναρκτήρια τελετή µε την παρουσία του Κοσµήτορα 

της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ., του Προέδρου του Τµήµατος της Θεολογικής Σχολής του 

Α.Π.Θ., του Περιφερειακού ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Πανεπιστηµιακών 

∆ασκάλων, Σχολικών Συµβούλων, εκπαιδευτικών και σύνεδρων, τρεις κεντρικοί οµιλητές 

οριοθέτησαν, αλλά και έθεσαν προβληµατισµούς γύρω από τα ζητήµατα της Θρησκευτικής 

Εκπαίδευσης: Ο κ. Χρήστος Βασιλόπουλος, Οµότιµος Καθηγητής Τµήµατος Θεολογίας ΑΠΘ, µε 

θέµα: "Θεώρηση του µαθήµατος των Θρησκευτικών υπό το πρίσµα της σύγχρονης 

πραγµατικότητας", ο κ.Ευστράτιος Ψάλτου, Σύµβουλος, Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής "Η 

πρόκληση του µεταµοντέρνου λόγου και η θρησκευτική εκπαίδευση στην Ελλάδα" και ο κ. Risto 

Aikonen, Senior Lecturer University of Eastern Finland, µε θέµα: "The character of Religious Education 

in Finland according to Curricula". 

 

Το Σάββατο 15 Σεπτεµβρίου 2018, στη διάρκεια των προφορικών εισηγήσεων, οι ιδέες, οι 

απόψεις, τα ερευνητικά δεδοµένα και οι προτάσεις των ακαδηµαϊκών,των ερευνητών, των 

επιστηµόνων, των στελεχών της εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών και των φοιτητών και 

φοιτητριών πληµµύρισαν τις αίθουσες του Συνεδρίου και συνέβαλαν σε έναν γόνιµο 

προβληµατισµό σε σχέση µε τις θεµατικές του Συνεδρίου: (α) Εκπαιδευτικές Πολιτικές και 

Προγράµµατα Σπουδών της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης. (β) ∆ιαπολιτισµικές και διαθρησκειακές 

διδακτικές προσεγγίσεις. (γ) Πρακτικές της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης στη σχολική τάξη (καλές 

διδακτικές πρακτικές, χρήση Τ.Π.Ε., αξιοποίηση της Τέχνης, βιωµατικές προσεγγίσεις), αλλά και 

Θεωρητικές Προσεγγίσεις. Επιπλέον, οι συνοµιλητές και οι σύνεδροι, κατά τη διάρκεια της 



Στρογγυλής Τράπεζας, µε θέµα/ερώτηµα: «Η θρησκευτική εκπαίδευση ανταποκρίνεται στις 

ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των µαθητών και τα δεδοµένα του σύγχρονου σχολείου;» 

ανέπτυξαν πλούσιο διάλογο, και απόψεις µε επίκεντρο τα νέα Προγράµµατα Σπουδών στο 

µάθηµα των Θρησκευτικών και την εφαρµογή τους σε όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης. 

 

Την Κυριακή 16 Σεπτεµβρίου 2018, στα Βιωµατικά Εργαστήρια, εµψυχωτές και επιµορφούµενοι 

σχεδίασαν διδακτικές εφαρµογές και τις υλοποίησαν σε συνθήκες εικονικής τάξης, αναζητώντας 

τη σχέση ανάµεσα στη διδασκαλία των Θρησκευτικών, τη Μουσειακή Εκπαίδευση, τις Εικαστικές 

Τέχνες, τη Μουσική και τις Νέες Τεχνολογίες. 

 

Οι εργασίες του 2ου Συνεδρίου Θεολόγων Εκπαιδευτικών συνέβαλαν στον δηµόσιο διάλογο 

σχετικά µε τις προκλήσεις και τις προοπτικές της θρησκευτικής εκπαίδευσης στη σύγχρονη 

πραγµατικότητα και στις ιδιαίτερες συνθήκες του σηµερινού σχολείου. Ασφαλώς, ο διάλογος 

αυτός θα συνεχιστεί και την επόµενη χρονιά κατά τη διάρκεια της προετοιµασίας αλλά και της 

υλοποίησης του 3ου Επιστηµονικού Συνεδρίου Θεολόγων Εκπαιδευτικών. 

 

Θερµές ευχαριστίες σε όλους/ες όσους/ες συνέβαλαν στην επιτυχία του Θεολογικού Συνεδρίου. 


