ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ
ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
Α. Σκοπός
Γενικός σκοπός του προγράμματος εκπαίδευσης από απόσταση, το οποίο υλοποιείται κατά την
τρέχουσα περίοδο, είναι η διατήρηση της επαφής των μαθητών με τη μαθησιακή διαδικασία, η
εκπαιδευτική υποστήριξη και η ενεργοποίησή τους μέσω δημιουργικών δραστηριοτήτων. Η
διαδικασία αυτή είναι επικουρική και δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη διδασκαλία στην τάξη.

Β. Αποστολή του εκπαιδευτικού
1. 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 και την τάξη, χρειάζεται ρεαλιστικός
σχεδιασμός, ανάλογα με τις δυνατότητες που υπάρχουν. Επομένως, σχεδιάζουμε με
ευελιξία και οργανώνουμε αυτό που είναι εφικτό, επιλέγοντας ένα μικτό (blended) μοντέλο
εργασίας, αξιοποιώντας απλές πρακτικές και κάθε πρόσφορο μέσο.
2. Υλοποιούμε την παρέμβασή μας, με τα διαθέσιμα μέσα και υλικά, έχοντας κατά νου τον
βασικό σκοπό της προσπάθειας, ο οποίος δεν είναι η κάλυψη της διδακτέας ύλης.

Γ. Εισαγωγικές ενέργειες του εκπαιδευτικού
1. Προμηθευόμαστε μέσω του σχολείου τα email των μαθητών. Ίσως χρειαστεί να δοθεί και
στους μαθητές το email του εκπαιδευτικού.
2. Δημιουργούμε μια ομάδα επαφών αλληλογραφίας με τα email των μαθητών ή/και
οργανώνουμε «ψηφιακές τάξεις» στην πλατφόρμα που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε.
3. Φροντίζουμε για τη συνοπτική ενημέρωση των μαθητών για:
 το πρόγραμμα της συνεργασίας
 τα μέσα που θα χρειαστούν
 τον τρόπο σύνδεσης σε τυχόν εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν
4. Ετοιμάζουμε τα αναγκαία τεχνικά ή ψηφιακά μέσα και το απαραίτητο διδακτικό υλικό.
5. Δοκιμάζουμε τη λειτουργία των εφαρμογών που θα χρησιμοποιηθούν.
6. Πριν προχωρήσουμε, εξασφαλίζουμε ότι όλοι γνωρίζουν τις διαδικασίες.

Δ. Ενδεικτικός σχεδιασμός εργασίας
1. Εισαγωγικά: Πρόσκληση, μέσω email, 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 email) και όλη η εργασία να υλοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.
2. Δειγματικές φάσεις υλοποίησης:

 Α΄ φάση (σύγχρονη επικοινωνία): 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.

Ε. Καλές πρακτικές
1. Προγραμματισμός: Ορίζουμε στόχο, διάρκεια, διαδικασία, υλικά, αποτελέσματα.
2. Επιλογή απλών και εφικτών διαδικασιών/εφαρμογών με ουσιαστικό περιεχόμενο.
3. Ρεαλιστικός σχεδιασμός. Ενδεικτικά: Σε μια περίοδο δύο ή τριών εβδομάδων,
πραγματοποιούμε 1-2 επικοινωνίες με εφαρμογή σύγχρονης εκπαίδευσης (εάν είναι
εφικτό) και οι υπόλοιπες εργασίες εκτελούνται σε ασύγχρονη εκπαίδευση.
4. Αξιοποίηση των διαθέσιμων υπηρεσιών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.
5. Εξασφάλιση ενεργού συμμετοχής εκπαιδευόμενων.
6. Χρήση φύλλων εργασίας για την καθοδήγηση των μαθητών.
7. Προώθηση ομαδοσυνεργασιών από απόσταση.
8. Διαθεματικές εργασίες, με τη συμβολή/συνεργασία διαφορετικών ειδικοτήτων/μαθημάτων.
9. Επιλογή ελκυστικών, δημιουργικών και διαδραστικών δραστηριοτήτων.
10. Αξιοποίηση εύχρηστων και διαδεδομένων μέσων (π.χ. email, ιστοσελίδα σχολείου,
ιστολόγια ΠΣΔ) για την επικοινωνία εκπαιδευτικού-εκπαιδευόμενων και την υλοποίηση
μιας εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη και την υπερφόρτωση των διαδικτυακών υπηρεσιών
της εκπαίδευσης κατά την τρέχουσα περίοδο.

ΣΤ. Διαδικτυακές υπηρεσίες της εκπαίδευσης
1. Υπηρεσίες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (www.sch.gr)
2. Ψηφιακό Σχολείο - Διαδραστικά σχολικά βιβλία (ebooks.edu.gr)
3. Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (eclass.sch.gr)
4. Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα e-me (e-me.edu.gr)
5. Αποθετήριο Εκπαιδευτικού Υλικού «Φωτόδενδρο» (www.photodentro.edu.gr)
6. Δικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη του Υπουργείου Παιδείας (edu-gate.minedu.gov.gr)
7. Μαθητική Πύλη του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (students.sch.gr)
8. Ψηφιακά Διδακτικά Σενάρια (aesop.iep.edu.gr/senaria)
9. Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής / Ψηφιακό Αποθετήριο (iep.edu.gr)
10. Υλικό Εικόνων & Μουσικής στα Θρησκευτικά (iep.edu.gr/thriskeftika)

Ζ. Υπηρεσίες σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης
1. Εφαρμογές σύγχρονης επικοινωνίας: Webex, Τηλεδιάσκεψη στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
(ΒΒΒ) κ.ά. Παρόμοια είναι η λειτουργία θύραθεν εφαρμογών, όπως: Skype, Hangouts,

Zoom κ.ά. Για την επιτέλεση του εκπαιδευτικού έργου συστήνονται πρωτίστως οι επίσημες
υπηρεσίες της εκπαίδευσης. Οι εφαρμογές σύγχρονης επικοινωνίας προσφέρονται για:
 σύγχρονη επικοινωνία του εκπαιδευτικού με τους μαθητές
 καθοδήγηση για την υλοποίηση της εργασίας (αρχική, διαμορφωτική, τελική)
 παρουσίαση εργασιών από τους μαθητές
 ανατροφοδότηση από τον εκπαιδευτικό
2. Εφαρμογές ασύγχρονης επικοινωνίας: e-me, e-class, κοινότητες και ιστολόγια του
Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, moodle, εφαρμογές Web 2, wiki, κοινόχρηστα έγγραφα,
ψηφιακά κουίζ, ιστοσελίδες, εφαρμογές ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) κ.ά.
Προσφέρονται για:
 ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού
 οργάνωση ψηφιακής τάξης, κοινοτήτων και ομάδων μάθησης
 ανάπτυξη μιας ενότητας εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων
 υποβολή παραδοτέων εργασιών από τους μαθητές
 ανατροφοδότηση από τον εκπαιδευτικό

Η. Υπηρεσίες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Θ. Ενδεικτικές δραστηριότητες από απόσταση
Οι δραστηριότητες που θα επιλεγούν προτείνεται να είναι ελκυστικές για τους μαθητές,
δημιουργικής μορφής και ορισμένου χρόνου. Μερικές ενδεικτικές προτάσεις είναι:
1. Δραστηριότητες εμπέδωσης σε μια διδακτική ή θεματική ενότητα.
2. Δραστηριότητες φιλαναγνωσίας.
3. Σύντομες δημιουργικές και συνθετικές εργασίες.
4. Εργασίες σε έργα τέχνης ή καλλιτεχνικής δημιουργίας με ψηφιακά μέσα.

Ι. Δειγματικά θέματα εργασίας από απόσταση στα Θρησκευτικά
Οι παρακάτω δραστηριότητες είναι ενδεικτικές και έχουν σκοπό τη δημιουργική απασχόληση
και ενεργοποίηση των μαθητών στο μάθημα των Θρησκευτικών σε αυτή την περίοδο και όχι
την κάλυψη μιας ενότητας της διδακτέας ύλης. Για την επιλογή ενός θέματος από τα παρακάτω
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.

Α΄ Γυμνασίου: «Πώς 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
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: «Ελπίδα και αγώνας για τη μεταμόρφωση της ζωής και του κόσμου» (Θ.Ε. 5)
Κάθε μαθητής επιλέγει μία εικόνα από το υλικό της Θεματικής Ενότητας, η οποία είναι σχετική
με το θέμα, και τη σχολιάζει ελεύθερα σε ένα σύντομο γραπτό κείμενο, λαμβάνοντας υπόψη
σχετικά κείμενα από το έντυπο υλικό της Ενότητας. Μπορούν να οργανώσουν, κατά ομάδες,
μία ψηφιακή εικαστική συλλογή, στην οποία να εντάξουν τα έργα και τα σχόλια τους, αφού
ορίσουν το κοινό θέμα της εικαστικής συλλογής.
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. «Όραμα» (ειρήνη, δικαιοσύνη, ευτυχία, ελπίδα)
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.

ΙΑ. Δειγματικό διαθεματικό μικρο-σενάριο εργασίας από απόσταση
Τάξη: Γ΄ Γυμνασίου ή Α΄ Λυκείου ή Γ΄ Λυκείου.
Θέμα: Το όραμα για ειρήνη και δικαιοσύνη.
Εκτιμώμενη διάρκεια εργασίας: Δύο εβδομάδες.
Σύνδεση με το Πρόγραμμα Σπουδών:
 Θρησκευτικά Γ΄ Γυμνασίου, Θ.Ε. 4 και Θ.Ε. 5
 Θρησκευτικά Α΄ Λυκείου, Θ.Ε. 4
 Θρησκευτικά Γ΄ Λυκείου, Θ.Ε. 3
Διαθεματική προσέγγιση: Το συγκεκριμένο θέμα προσφέρεται και για διαθεματική
προσέγγιση ή για διεπιστημονική συνεργασία μεταξύ διαφορετικών ειδικοτήτων/μαθημάτων.

Συνολικός χρόνος απασχόλησης των μαθητών: α) Μία ή δύο ώρες σύγχρονη επικοινωνία, β)
περίπου δύο ώρες ασύγχρονη εργασία και δραστηριότητες από απόσταση.
Βαθμός δυσκολίας: Μέτριος. Προτείνεται διαφοροποίηση των στόχων, ανάλογα με την τάξη
και την Θεματική Ενότητα με την οποία θα συνδεθεί το θέμα.
Στόχοι: Σε γενικές γραμμές, οι μαθητές αναμένεται:
1. να αξιοποιήσουν δημιουργικά τον χρόνο τους.
2. να συζητήσουν το θέμα διερευνώντας ένα επιλεγμένο έργο τέχνης.
3. να δημιουργήσουν ένα πολυτροπικό κείμενο με τα συμπεράσματα και τις σκέψεις τους.
4. να εργαστούν διαλογικά και συνεργατικά με ψηφιακά μέσα.
Ελάχιστα απαιτούμενα μέσα: Πρόσβαση σε Η/Υ και υπηρεσίες διαδικτύου, λογαριασμός
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email).
Φάσεις της εργασίας:
Εισαγωγικές ενέργειες του εκπαιδευτικού: Ενημερώνει τους μαθητές, μέσω email, για την
εργασία. Εάν αξιοποιηθούν εφαρμογές τηλε-εκπαίδευσης, στέλνει στους μαθητές πρόσκληση
για συμμετοχή. Δημιουργεί ένα φύλλο εργασίας με οδηγίες για τα βήματα της εργασίας, το
οποίο κοινοποιεί στους μαθητές με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο (ηλεκτρονική αλληλογραφία,
πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης, ιστοσελίδα του σχολείου κ.ά.).
Α΄ φάση: Τηλεδιάσκεψη στην εφαρμογή Webex διάρκειας μίας ώρας (45΄). Στόχος: Επικοινωνία
εκπαιδευτικού και μαθητών, ανακοίνωση του προγράμματος, επίλυση αποριών. Εάν είναι
εφικτή η ομαδοσυνεργασία από απόσταση, οργανώνονται οι ομάδες των μαθητών.
Β΄ φάση: Οι μαθητές εργάζονται από απόσταση, ατομικά ή κατά ομάδες. Βασική αποστολή τους
είναι να διερευνήσουν κριτικά, το έργο του Π. Πικάσο, Guernica (βλ. το μαθησιακό αντικείμενο
«Ανάλυση
της
Guernica
του
Πάμπλο
Πικάσο»,
στο
Φωτόδενδρο:
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/682). Πραγματοποιούν την εργασία τους σε τρία βήματα:
α) Τι βλέπετε στον πίνακα; (καταγράφουν αντικείμενα, σχήματα, μορφές χωρίς να σχολιάζουν),
β) πώς ερμηνεύετε αυτά που βλέπετε; (προσπαθούν να προσεγγίζουν ερμηνευτικά όσα
κατέγραψαν στην προηγούμενη φάση, αξιοποιώντας και πληροφορίες από σχετικό διδακτικό
υλικό), γ) τι σας προβληματίζει ακόμη; (καταγράφουν τι θα ήθελαν να διερευνήσουν περαιτέρω,
δικούς τους προβληματισμούς κ.ά.). Δημιουργούν ένα πολυτροπικό κείμενο (με κείμενο, εικόνες,
ήχο κ.ά.) της επιλογής τους (ψηφιακή παρουσίαση, αφίσα, εννοιολογικός χάρτης, ψηφιακή
αφήγηση κ.ά.), στο οποίο εντάσσουν τα τελικά συμπεράσματα και τα σχόλια τους.
Γ΄ φάση: Οι μαθητές κοινοποιούν τα τελικά συμπεράσματά τους με οποιοδήποτε πρόσφορο
μέσο (συνεργατικά έγγραφα διαδικτύου, email, ψηφιακή παρουσίαση σε τηλεδιάσκεψη κ.ά.).
Ανατροφοδότηση από τον εκπαιδευτικό.
Προστιθέμενη αξία από τη συνεργασία από απόσταση και τη χρήση ΤΠΕ: Ενθαρρύνεται η
επικοινωνία και η συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών, σε μια κρίσιμη περίοδο. Οι
μαθητές έρχονται σε επαφή με διδακτικό υλικό που τους αφορά και ενεργοποιούνται
μαθησιακά. Επιπλέον, εξοικειώνονται με διαδικασίες εργασίας από απόσταση, καθώς επίσης
με τις διαδικτυακές εφαρμογές που θα χρησιμοποιήσουν.

