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Ηράκλειο, 3 Απριλίου 2020 

Αριθ. Πρωτ. Φ2/860 

Προς:  
1. Σχολικές μονάδες Δ/θμιας Εκπ/σης 

Κρήτης 
2. Τους κ.κ. θεολόγους καθηγητές/τριες 

των Ημερήσιων και Εσπερινών 
Γυμνασίων, Γεν. Λυκείων και ΕΠΑ.Λ. 
των Δ/νσεων Δ/θμιας Εκπαίδευσης 
Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου, 
Χανίων 

Κοιν.:  
1. Π.Δ.Ε. Κρήτης 
2. Διευθύνσεις Δ/θμιας Εκπ/σης 

Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου, 
Χανίων 

Θέμα: Ενδεικτικές ιστοσελίδες με υλικό για την εκπαίδευση από απόσταση στα Θρησκευτικά.  

Σχετ.: Αρ. Πρωτ. 38942/Δ2/18-03-2020, με θέμα «Οδηγίες Υλοποίησης Προγραμμάτων Εξ 
Αποστάσεως Εκπαίδευσης με Σύγχρονη Μέθοδο Διδασκαλίας» και Αρ. Πρωτ. 39676/Δ2/20-03-2020, 
με θέμα «Διαβίβαση Οδηγιών για Ασύγχρονη εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση». 
 
Α γ α π η τ έ ς  κ α ι  α γ α π η τ ο ί  σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι ,  

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας, κατά την υλοποίηση του Προγράμματος Εκπαίδευσης 
από Απόσταση, ενδεικτικές δραστηριότητες που οι μαθητές μπορούν να υλοποιήσουν είναι:  

1. Δραστηριότητες εμπέδωσης της διδαγμένης ύλης. 
2. Δραστηριότητες φιλαναγνωσίας. 
3. Δημιουργικές δραστηριότητες - εργασίες. 
4. Αξιοποίηση έργων τέχνης. 

Λόγω των αντικειμενικών δυσκολιών της τρέχουσας περιόδου, για την πραγματοποίηση των 
δραστηριοτήτων, ενδείκνυται η αξιοποίηση ψηφιακού υλικού, στο οποίο να έχουν πρόσβαση οι 
μαθητές μέσω διαδικτύου. Στον κατάλογο που επισυνάπτεται έχουν καταχωριστεί μερικές ενδεικτικές 
ιστοσελίδες με χρήσιμο υλικό, το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί, κατά την κρίση του διδάσκοντα, από 
τους μαθητές. Λόγω του ότι οι ιστοσελίδες περιλαμβάνουν πλήθος αρχείων, συνιστάται η στοχευμένη 
επιλογή και αξιοποίησή του, με παραπομπή των μαθητών σε συγκεκριμένα μέσα και υλικά. Σε κάθε 
περίπτωση, κατά την επιλογή του υλικού τα κριτήριά μας πρέπει να είναι παιδαγωγικά και συνεπώς 
είναι επιβεβλημένο να ελέγχουμε προσεκτικά την προέλευση και την εγκυρότητά του, καθώς επίσης εάν 
προσφέρεται για εκπαιδευτική αξιοποίησή του από τους μαθητές μιας ορισμένης τάξης.  

Παρακαλούνται οι Διευθυντές/τριες των σχολικών μονάδων να ενημερωθούν οι θεολόγοι 
εκπαιδευτικοί.  

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 

Γεώργιος Στριλιγκάς  

Συντονιστής Ε.Ε. κλάδου ΠΕ01 

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:  

1. Οργανωτική Συντονίστρια ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης  



 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΜΕ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΠOΣΤΑΣΗ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 

 

Α. Εκπαιδευτικό υλικό, αποθετήρια, διαδραστικά βιβλία και εκπαιδευτικά λογισμικά του 

Υπουργείου Παιδείας  

1. Ψηφιακό Σχολείο / Διαδραστικά σχολικά βιβλία: https://dschool.edu.gr και 

http://ebooks.edu.gr/new  

2. Φωτόδενδρο - Εθνικός Συσσωρευτής Εκπαιδευτικού Περιεχομένου: 

http://photodentro.edu.gr   

3. «Ψηφιακό Αποθετήριο», στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής: http://iep.edu.gr/el   

4. «Αίσωπος», Πλατφόρμα Ψηφιακών Διδακτικών Σεναρίων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής: http://aesop.iep.edu.gr  

5. Δικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη: http://edu-gate.minedu.gov.gr  

6. «Υλικό Εικόνων και Μουσικής στα Θρησκευτικά», στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής: 

http://iep.edu.gr/thriskeftika  

7. Εκπαιδευτικά λογισμικά για τα Θρησκευτικά (εκδόσεις 1999-2006): http://edu-

gate.minedu.gov.gr/index.php?option=com_finder&view=search&q=%CE%B8%CF%81%CE%

B7%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC&Search=  

 

Β. Ψηφιακές βιβλιοθήκες της Εκκλησίας της Ελλάδος 

1. Διαδικτυακό Πολιτιστικό Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος: http://artopos.gr  

Περιοχές με ιδιαίτερο ενδιαφέρον: 

«Μυριόβιβλος»: http://www.myriobiblos.gr 

«Αφιερώματα»: http://www.myriobiblos.gr/greekliterature/pezografia.html 

(βλ. Αφιέρωμα στη Θεοτόκο, Μεγάλη Εβδομάδα, Το Θείο Πάθος και η Ανάσταση στη βυζαντινή 

ζωγραφική και μουσική παράδοση, Το Άγιο Πνεύμα: Θεολογία και Τέχνη, Χριστούγεννα 2003, 

Αφιέρωμα στην Παναγιά, Σεπτή μυστηρίου θύρα, Η Ορθοδοξία στη νεοελληνική ποίηση, 

Μεγάλη Σαρακοστή, Ο κόσμος των εικόνων κ.ά.) 

«Εικαστικόν»: http://www.eikastikon.gr  

(Συλλογές, αφιερώματα, χειρόγραφα, ζωγραφική, γλυπτική κ.ά. Βλ. κυρίως το: 

http://www.eikastikon.gr/xristianika/index.html ) 

«Ακροάσεις / Ελληνική μουσική Βιβλιοθήκη»: http://www.musicale.gr  

(Συνθέτες, βυζαντινή μουσική, μεσαιωνική μουσική, παραδοσιακή μουσική κ.ά.) 

 

Γ. Εκκλησιαστική υμνολογία και λειτουργικά κείμενα. Ενδεικτικά: 

1. «Βυζαντινόν Μέλος», στο Οικουμενικόν Πατριαρχείον: https://www.ec-patr.org (βλ. και 

«Εικόνες Εορτολογίου») 

2. «Ελληνικά Λειτουργικά Κείμενα της Ορθόδοξης Εκκλησίας», στον ιστότοπο της Ιεράς 

Aρχιεπισκοπής Aμερικής: http://glt.goarch.org   

 

Δ. Συλλογές λογοτεχνικών κειμένων. Ενδεικτικά: 

1. Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού: http://www.snhell.gr/anthology/writers.asp  

(Βλ.  Ανθολόγιο λογοτεχνίας: http://www.snhell.gr/anthology/writers.asp 

Ανθολόγιο Παιδικό / Χριστιανική παράδοση, Καλές γιορτές: 

http://www.snhell.gr/kids/categories.asp) 

2. Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα: http://www.greek-language.gr  
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(Βλ. κυρίως: «Νεοελληνική Πεζογραφία» και «Νεοελληνική Ποίηση», στο Ανθολογίες / 

Βιβλιοθήκη λογοτεχνικών και κριτικών κειμένων: http://www.greek-

language.gr/greekLang/literature/anthologies/library/index.html) 

 

Ε. Ταινίες, ντοκιμαντέρ, ιστορικά επίκαιρα, θεατρικές παραστάσεις. Ενδεικτικά: 

1. Αρχεία ΕΡΤ: http://www.hprt-archives.gr   

(Βλ. την εφαρμογή αναζήτησης: http://www.avarchive.gr/portal)  

2. Εκπαιδευτική τηλεόραση ΕΡΤ: http://www.edutv.gr 

3. Εθνικό Θέατρο / Ψηφιοποιημένο Αρχείο: http://www.nt-archive.gr  

4. Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού: http://www.ime.gr   

(βλ. «Δωρεάν online παρακολούθηση των κινηματογραφικών παραγωγών του ΙΜΕ»: 

http://www.fhw.gr/films/index.php?view=stat&st_id=14 και «Ελληνική Ιστορία»: 

http://www.e-history.gr) 

5. «Το θέατρο της Δευτέρας», ΕΡΤ: https://webtv.ert.gr/category/ert2/to-theatro-tis-deyteras  

 

ΣΤ. Αρχαιολογικοί - ιστορικοί χώροι και μνημεία 

1. «Οδυσσεύς», Κόμβος του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού:  

http://odysseus.culture.gr/h/2/gh20.jsp  (βλ. Μουσεία, Μνημεία, Αρχαιολογικοί Χώροι, 

Αφιερώματα) 

 

Ζ. Μουσειακές συλλογές βυζαντινής-χριστιανικής τέχνης. Ενδεικτικά: 

1. Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης: https://www.mbp.gr  

2. Μουσείο Μπενάκη: https://www.benaki.org/index.php?lang=el 

3. Μουσείο Αγίας Αικατερίνης Σιναϊτών Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης: 

http://iakm.gr/agia/Page?name=index&lang=gr  

 

Η. Εικονική περιήγηση (3D) σε διάφορα θρησκευτικά μνημεία. Ενδεικτικά: 

1. Βλ. http://theologoi-kritis.sch.gr στην «Αναζήτηση» γράψε «εικονική περιήγηση»: 

 Εικονική περιήγηση (3d) στην Αγία Σοφία Κωνσταντινούπολης  

 Εικονική περιήγηση (3d) στον Πανάγιο Τάφο 

 Εικονική περιήγηση (3d) στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου  

 Εικονική περιήγηση (3d) στο Τείχος των Δακρύων 

 Εικονική περιήγηση (3d) στο Τέμενος του Αλ-Ακσά 

2. Εικονική περιήγηση του Αγίου Όρους: https://mountathos360.com (βλ. Μονές, Σκήτες και 

Κελλιά, Σπήλαια)  

 

Θ. Δείγματα ασκήσεων αυτοαξιολόγησης με ψηφιακά μέσα (κουίζ, σταυρόλεξα κ.ά.) 

Ενδεικτικά: http://theologoi-

kritis.sch.gr/index.php?option=com_content&view=category&id=67&Itemid=120  

Οι ψηφιακές ασκήσεις στην παραπάνω ιστοσελίδα αναφέρονται στην ύλη των παλιών βιβλίων. 

Κατά την κρίση του διδάσκοντα, μπορεί να γίνει επιλογή και στοχευμένη χρήση τους ή μπορεί να 

δώσουν ιδέες για τη δημιουργία νέων, σύμφωνα με τις σημερινές ανάγκες. Οι ασκήσεις μπορεί να 

χρησιμοποιηθούν για δημιουργική απασχόληση, αυτοαξιολόγηση και αυτοβελτίωση του μαθητή και 

όχι για την αξιολόγηση της επίδοσης από τον εκπαιδευτικό, το οποίο δεν προβλέπεται. Άφθονα 

σχετικά παραδείγματα υπάρχουν και στο Φωτόδεντρο.   
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