
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) 

Το μάθημα των Θρησκευτικών της Δημοτικής Εκπαίδευσης αποτελεί ένα πεδίο μιας 

δυναμικής διαδικασίας με επίκεντρο τον μαθητή και τις ανάγκες του. Απεκδυόμενο τον 

χαρακτήρα του κλειστού και παρωχημένου μαθήματος, ανοίγεται στις προκλήσεις της 

σύγχρονης μαθησιακής διαδικασίας, όπως αυτή καθορίζεται από τις επιταγές των Νέων 

Αναλυτικών Προγραμμάτων. Για τον λόγο αυτό, εντάσσει στο μεθοδολογικό του πλαίσιο τη  

χρήση των νέων τεχνολογιών των πολυμέσων, καθώς θεωρεί πως μπορούν να συμβάλλουν 

ουσιαστικά στην καινοτόμο παρουσίαση της ύλης του μαθήματος των θρησκευτικών.  

Η χρήση των ΤΠΕ αποτελεί εργαλείο, που δίνει ώθηση στο μάθημα των Θρησκευτικών, για 

να επιτύχει τους βασικούς του σκοπούς. Μέσα από τη ζωντάνια, την παραστατικότητα και 

την  αμεσότητα, που δίνει ο ήχος και η εικόνα, είναι πιο εφικτή παρά ποτέ η δυνατότητα 

μεταφοράς του διαχρονικού θεολογικού μηνύματος στη συγχρονική πραγματικότητα, 

κάνοντάς το καίριο και επίκαιρο. Παράλληλα, προσεγγίζονται με μεγαλύτερη άνεση οι 

στόχοι του μαθήματος των Θρησκευτικών, για ανάδειξη του οικουμενικού χαρακτήρα της 

Εκκλησίας, αλλά και της αλήθειας πως η Εκκλησία διαχρονικά δημιουργεί πολιτισμό. Κατά 

συνέπεια, στο μάθημα των Θρησκευτικών της Δημοτικής Εκπαίδευσης μπορεί κανείς να 

συναντήσει μια πληθώρα προεκτάσεων των ΤΠΕ να παρεμβάλλονται σε κάθε διδακτική 

ενότητα, όχι με το σκεπτικό της πανάκειας, αλλά του εμπλουτισμού του μαθήματος.  

Σε αυτά τα πλαίσια, στην ιστοσελίδα του μαθήματος μπορεί να συναντήσει κανείς 

φιλμάκια, αρχεία ήχου, παρουσιάσεις PowerPoint, αρχεία χρήσης άλλων ανοικτών 

λογισμικών, αλλά και εφαρμογές μέσα από υφιστάμενα κλειστά λογισμικά που αφορούν το 

μάθημα των Θρησκευτικών (όπως περιγράφονται στη συνέχεια). Την ίδια στιγμή, 

καταγράφονται σύνδεσμοι σε οικείες ιστοσελίδες, όπου ο/η εκπαιδευτικός και οι 

μαθητές/τριες μπορούν να ανατρέξουν για εντρύφηση και εργασία, ώστε να αξιοποιείται, 

κατά το μέγιστο δυνατό, και η χρήση του διαδικτύου.    

 

Ενδεικτικά Παραδείγματα χρήσης ΤΠΕ στο μάθημα των Θρησκευτικών 

Εργαλεία Πληροφορικής Παραδείγματα 

1. ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

 Λογισμικό Μητρόπολης Λεμεσού: Το Σπίτι του Θεού  

 Λογισμικό Π.Ι. Ελλάδας: Θρησκευτικά Γ΄ & Δ΄ τάξης. 

 Λογισμικό Π.Ι. Ελλάδας: Θρησκευτικά Ε΄ & Στ΄ 

 Λογισμικό Π.Ι. Ελλάδας: Θρησκευτικά Γ' 

και Δ' → Τα δικαιώματα του παιδιού → 

Μηνύματα της εποχής → σελ.4-5.  

 Λογισμικό Π.Ι. Ελλάδας: Γλώσσα Γ'-Δ' → 



τάξης. 

 Ζώντας στην Εκκλησία.  

 

Δραστηριότητα: Εργασία, Αφίσα, 

Συμπλήρωση αγγελίας → Δημιουργία 

αφίσας για τα δικαιώματα του παιδιού.  

 Λογισμικό Π.Ι. Ελλάδας: Γλώσσα Γ'-Δ'→ 

Δραστηριότητα: Εργασία, Παιδική εργασία 

(συμπλήρωση συναισθημάτων, τροποποίηση 

εικόνας)  

2. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΜΕ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 Εργασίες Microsoft Word. 

 Εργασίες PowerPoint. 

 

 

3. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ POWERPOINT  

Παρουσιάσεις σε 

διδακτικές ενότητες με 

συνοδευτικό οπτικό υλικό 

και ασκήσεις.  

o Διδακτική ενότητα 1: Θεματική ενότητα: 

Χαίρομαι που ζω (Χρήσιμο εποπτικό υλικό 

για τον/την εκπαιδευτικό) 

o Θεματική ενότητα: Με επιμονή στον 

αγώνα: Διδακτική ενότητα 1: Τα αδέλφια 

μας που υποφέρουν από την πείνα 

(παρουσίαση για το πρόβλημα της πείνας) 

 

4. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ 

 Εκπαιδευτικές 

 Θεολογικές 

 http://www.apostoliki-diakonia.gr/  

 http://www.ec-patr.org/  

 http://www.ecclesia.gr/  

 http://www.churchofcyprus.org.cy/ 

 http://www.myriobiblos.gr/ 

 http://www.agiooros.net/  

5. ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΤΥΠΟΥ 

 Hot Potatoes 

o Ετοιμασία διαδραστικών ασκήσεων 

(συμπλήρωση κενών, σταυρόλεξα, 

αντιστοίχιση κλπ) από εκπαιδευτικό 

o Ετοιμασία διαδραστικών ασκήσεων από 

μαθητές 

 Kar2ouche 

o Δημιουργία παραμυθιών – ιστοριών 

              

             

http://www.apostoliki-diakonia.gr/
http://www.ec-patr.org/
http://www.ecclesia.gr/
http://www.churchofcyprus.org.cy/
http://www.myriobiblos.gr/
http://www.myriobiblos.gr/
http://www.agiooros.net/


 Kidspiration  

o Χαρτογράφηση εννοιών 

 Microsoft PowerPoint 

 Microsoft Word 

 Google Earth (για συσχέτιση και επέκταση με το 

μάθημα της Γεωγραφίας) 

 Microsoft Autocollage  

 Microsoft Photo Story  

 Microsoft Windows Live Movie Maker 

 Δημιουργία ιστολογίου (blog)  

o Δημοσίευση εργασιών και ανάρτηση υλικού 

(www.blogger.com, www.wordpress.com, 

www.zunal.com )  

o Παράδειγμα  : Θρησκεύματα  

http://www.zunal.com/webquest.php?w=94

888)  

 Ιστοεξερεύνηση 

o Καθοδηγημένη αναζήτηση στο διαδίκτυο 

6. ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ YOUTUBE 

 

o Φιλμάκι: Ο σκύλος, παιδαγωγός του 

παιδιού, διαθέσιμο στο: 

http://www.youtube.com/watch?v=52b_HB

GVI8U, 1.51’ 

o Προβολή βίντεο “Save our planet”, 

διαθέσιμο στο: 

http://www.youtube.com/watch?v=L99QW

DWjpyk&feature=related, (1.42) 

o Προβολή βίντεο «Το κορίτσι που άφησε 

άφωνο τον κόσμο για πέντε λεπτά», 

διαθέσιμο στο: 

http://www.youtube.com/watch?v=_MW46

cu0UM8 , (7.14’) 

 

Ομάδα ΝΑΠ Θρησκευτικών: 

Μαρία Αργυρού, Τάσος Γεωργίου, Χρήστος Ηρακλέους, Παναγιώτης Ντουρής 

http://www.youtube.com/watch?v=52b_HBGVI8U
http://www.youtube.com/watch?v=52b_HBGVI8U
http://www.youtube.com/watch?v=L99QWDWjpyk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=L99QWDWjpyk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=_MW46cu0UM8
http://www.youtube.com/watch?v=_MW46cu0UM8

