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Και τα Θρησκευτικά μεταξύ των 166 νέων
Προγραμμάτων Σπουδών
/ Παιδεία και Πολιτισμός

Τα 166 Νέα Προγράμματα Σπουδών παρουσίασαν σε ειδική
εκδήλωση με τη συμμετοχή του Πρωθυπουργού Κυριάκου
Μητσοτάκη, η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη
Κεραμέως και ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής
Πολιτικής Γιάννης Αντωνίου.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και
συμμετείχαν οι Υφυπουργοί Παιδείας Ζέττα Μακρή και Άγγελος Συρίγος, ο Γενικός
Γραμματέας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής
Αλέξανδρος Κόπτσης, ο Γενικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης Απόστολος
Δημητρόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων Γεώργιος Καλαντζής,
εκπρόσωποι της ομάδας που εργάστηκε για τα Νέα Προγράμματα Σπουδών, μέλη

της εκπαιδευτικής κοινότητας, καθώς και μαθητές σχολείων από όλη την Ελλάδα,
οι οποίοι, μέσω βιντεοσκοπημένων μηνυμάτων κατέθεσαν τις απόψεις τους για τα
Νέα Προγράμματα Σπουδών.

Το μάθημα των Θρησκευτικών
Την εκπόνηση των 166 νέων νέων Προγραμμάτων Σπουδών (Π.Σ.) που αφορούν σε
όλα τα γνωστικά αντικείμενα από το Νηπιαγωγείο έως και τη Γ ́ ΓΕΛ ανέλαβαν:
54 επόπτες και
226 εκπονητές , μέλη ΔΕΠ, στελέχη εκπαίδευσης και έμπειροι εκπαιδευτικοί με
αυξημένα προσόντα, σε συνεργασία με το επιστημονικό προσωπικό του Ι.Ε.Π.
Το Πρόγραμμα Σπουδών Θρησκευτικών (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο)
έχουν αναλάβει οι:
Βασιλική Μητροπούλου, Καθηγήτρια Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ (Δημοτικό)
Αθανάσιος Στογιαννίδης, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ
(Δημοτικό)
Μάριος

Κουκουνάρας-Λιάγκης,

Αναπληρωτής

Καθηγητής

Τμήματος

Θεολογίας ΕΚΠΑ (Γυμνάσιο),
Κωνσταντίνος Κορναράκης, Καθηγητής Τμήματος Θεολογίας ΕΚΠΑ (Λύκειο)
ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ
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“Θεμέλια την εκπαιδευτικές διαδικασίας τα νέα Προγράμματα
Σπουδών”
Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην παρέμβασή του ανέφερε:
«Είμαι ενθουσιασμένος με αυτή τη δουλειά γιατί πιστεύω ακράδαντα ότι η βάση
οποιασδήποτε μεταρρύθμισης θα πρέπει να είναι το σχολείο. Τι διδάσκουμε, πώς
το διδάσκουμε, πώς χτίζουμε μια νέα σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ του κράτους και
των εκπαιδευτικών, πώς αφήνουμε τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς πιο
ελεύθερους,

δίνοντάς

τους

περισσότερα

εργαλεία,

περισσότερες

επιλογές,

δυνατότητες εσείς οι ίδιοι να διαλέξετε τα βιβλία τα οποία θα χρησιμοποιείτε
αύριο για να διδάξετε με τον καλύτερο τρόπο. Αλλά το πώς όλα αυτά θα
οδηγήσουν σε αυτό το οποίο αποτελεί το διαχρονικό ζητούμενο σε αυτή τη χώρα,
το αποκαλούμε μια καλύτερη Παιδεία, μια Παιδεία για όλους, μια Παιδεία η οποία
αλλάζει στην πράξη».
Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως κατά την ομιλία
της απευθύνθηκε ιδιαιτέρως στους μαθητές λέγοντας ότι «Σήμερα θα
μιλήσουμε για την καρδιά του σχολείου, τον πυρήνα του μαθήματος. Για τα
Προγράμματα Σπουδών τα οποία αλλάζουν συνολικά και εκσυγχρονίζονται, για
πρώτη φορά μετά από σχεδόν 20 χρόνια. Παραδίδουμε 166 Νέα Προγράμματα
Σπουδών για όλους τους μαθητές, όλων των τάξεων, όλων των βαθμίδων από το
Νηπιαγωγείο μέχρι και την Γ Λυκείου».
Η Νίκη Κεραμέως ευχαρίστησε όλους όσοι συμμετείχαν στο τεράστιο αυτό έργο,
διευκρινίζοντας μάλιστα ότι τα Νέα Προγράμματα Σπουδών ήδη εφαρμόζονται
πιλοτικά στα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία της χώρας μας και το 2023 θα
εισαχθούν καθολικά σε όλα τα σχολεία συνοδεία των νέων σχολικών βιβλίων.

«Τα Προγράμματα Σπουδών είναι τα θεμέλια της εκπαιδευτικής διαδικασίας,
καθορίζουν το τι διδάσκεται, αποτελούν τη βάση για την εκπόνηση των σχολικών
βιβλίων, ενώ κατευθύνουν τον εκπαιδευτικό στον σχεδιασμό του μαθήματος»,
επεσήμανε η κ. Κεραμέως, η οποία υπογράμμισε τους τρεις άξονες καινοτομίας

των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών. «Πρώτον, αλλάζουμε το τι διδάσκεται,
εκσυγχρονίζουμε και αναβαθμίζουμε το περιεχόμενο των Προγραμμάτων Σπουδών.
Δεύτερον, αλλάζουμε το πώς διδάσκεται το μάθημα δίνοντας πολύ μεγαλύτερη
έμφαση στη κριτική σκέψη, στη κριτική γνώση, υιοθετούμε μια πιο βιωματική
προσέγγιση. Τρίτον, προβλέψαμε οριζόντια ψηφιακή διάσταση. Αξιοποιώντας τις
ψηφιακές τεχνολογίες, καλλιεργούμε τις ψηφιακές δεξιότητες και παρέχουμε
πλούσιο συνοδευτικό ψηφιακό υλικό σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα».
Η κ. Κεραμέως έκανε ιδιαίτερη μνεία στους εκπαιδευτικούς απευθύνοντάς τους
ευχαριστίες «για όσα κάνουν για τα παιδιά μας εν γένει, ιδιαίτερα δε τα τελευταία
δύο

χρόνια»

ενώ

ξεκαθάρισε

ότι

επιδιωκόμενο

είναι

«η

συνέχεια

στην

εκπαιδευτική πολιτική». «Η παιδεία είναι πέρα και πάνω από κόμματα. Αξιοποιούμε
και προσπάθειες των προηγούμενων Κυβερνήσεων, δουλέψαμε εντατικά 2 χρόνια
για να παραδώσουμε σήμερα τα νέα προγράμματα σπουδών, με μοναδικό μας
κριτήριο το όφελος των μαθητών και την αναβάθμιση της παρεχόμενης
εκπαίδευσης», είπε.
Κλείνοντας, η Υπουργός σημείωσε ότι τα Νέα Προγράμματα Σπουδών
εντάσσονται και συνέχονται άμεσα με την ευρύτερη μεταρρυθμιστική
προσπάθεια

των

τελευταίων

2,5

ετών

για

ένα

καλύτερο

σχολείο.

«Πολλαπλό βιβλίο, εργαστήρια δεξιοτήτων, διεύρυνση μεθόδων αξιολόγησης
μαθητών, αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου και εκπαιδευτικών, ελληνική “PISA”,
από κοινού με τα Νέα Προγράμματα Σπουδών, συμβάλλουν καθοριστικά στη
δημιουργία του νέου, αναβαθμισμένου σχολείου, που παρέχει περισσότερα και
καλύτερα εφόδια στα παιδιά μας. Που επιτρέπει στα παιδιά μας να σκέφτονται, να
συμμετέχουν, να εξελίσσονται, να πραγματοποιούν τα όνειρά τους, να είναι
ευτυχισμένα».

