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Ανταπόκριση από το 5ο Πανελλήνιο Μαθητικό Συνέδριο 
«Η θεολογία διαλέγεται με τον σύγχρονο κόσμο» 

Θεσσαλονίκη 16-17-03-2019
Ολοκληρώθηκαν και αυτή την σχολική χρονιά στις 16-17 Μαρτίου οι εργασίες του 
5ου Πανελλήνιου Μαθητικού Συνεδρίου «Η θεολογία διαλέγεται με τον σύγχρονο 
κόσμο». Το Συνέδριο διοργανώνεται εδώ και πέντε χρόνια από το 1ο Πειραματικό 
ΓΕΛ Θεσσαλονίκης «Μανόλης Ανδρόνικος» υπό την αιγίδα της ΔΕΠΠΣ και με χορηγό 
και υποστηρικτή, για φέτος, το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης. 

Το Πανελλήνιο Μαθητικό Συνέδριο «Η θεολογία διαλέγεται με τον σύγχρονο 
κόσμο» είναι μία καινοτόμος δράση που υλοποιείται από το 1ο Πειραματικό ΓΕΛ 
Θεσσαλονίκης «Μανόλης Ανδρόνικος», προκειμένου να δίνεται η δυνατότητα στους 
μαθητές να διερευνήσουν θεολογικά ζητήματα μέσω της διεπιστημονικότητας και 
της διαθεματικής προσέγγισης, να αναζητήσουν ήθη και έθιμα συνυφασμένα με τη 
θρησκευτική τους παράδοση, να διερευνήσουν τη σχέση πίστης και επιστήμης και να 
πάρουν θέση απέναντι σε κοινωνικά, πολιτικά και οικολογικά προβλήματα εξετάζοντάς 
τα και υπό το πρίσμα της χριστιανικής ηθικής.

Τα δύο πρώτα χρόνια της υλοποίησης του θεσμού αυτού το Συνέδριο διοργανώθηκε 
στη Θεσσαλονίκη, ενώ το σχολικό έτος 2016-2017 οι εργασίες του έλαβαν χώρα στην 
πόλη της Ξάνθης με σκοπό τη διάχυση των καλών πρακτικών και καινοτόμων δράσεων 
σε όλη την Ελλάδα. Συμμετείχαν 690 μαθητές με 72 εργασίες και 98 εκπαιδευτικοί 
από όλη την Ελλάδα (Κρήτη, Πελοπόννησο, νησιά Ιουνίου, ηπειρωτική Ελλάδα). Στο 
ίδιο πλαίσιο της διάχυσης καλών πρακτικών το επόμενο σχολικό έτος (2017-2018) 
το Συνέδριο υλοποιήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης σε συνεργασία με το Πειραματικό 
ΓΕΛ Ηρακλείου και το ΓΕΛ Γαζίου, υπό την αιγίδα της Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Στο 
Συνέδριο συμμετείχαν 580 μαθητές με 67 εργασίες και 85 εκπαιδευτικοί από όλη την 
Ελλάδα. Οι εργασίες που παρουσιάστηκαν τα τέσσερα τελευταία χρόνια συνιστούν 
έναν μεγάλο όγκο εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο έχει εκδοθεί στα Πρακτικά των 
Συνεδρίων με ISSN. Το Πανελλήνιο Μαθητικό Συνέδριο «Η Θεολογία διαλέγεται 
με το σύγχρονο κόσμο», που διοργανώνει το 1ο Πειραματικό ΓΕΛ Θεσσαλονίκης 
έχει την στήριξη των καθηγητών του Εργαστηρίου Παιδαγωγικής του Τμήματος 
Θεολογίας του Α.Π.Θ., με το οποίο το σχολείο συνεργάζεται βάσει σχετικού συμφώνου 
συνεργασίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πλαίσιο του Ν. 3966/2011, και τελεί 
υπό την επιστημονική καθοδήγηση του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Κεντρικής 
Μακεδονίας κ. Πολύβιου Στράντζαλη. 

Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος το Συνέδριο επέστρεψε στην πόλη της 
Θεσσαλονίκης. Στην έναρξή του,  χαιρετισμό απηύθυναν ο καθηγητής του Τμήματος 
Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ. κ. Χαρίτων Πολάτογλου, ο οποίος 
ως Πρόεδρος του ΕΠΕΣ του σχολείου επεσήμανε το έργο του σχολείου μας στη διάχυση 
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των καινοτόμων δράσεων που υλοποιεί. Στη συνέχεια ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού 
Έργου Θεολόγων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κ. Πολύβιος Στράντζαλης 
αναφέρθηκε στο Πανελλήνιο Μαθητικό Συνέδριο «Η θεολογία διαλέγεται έναν σύγχρονο 
κόσμο», το οποίο ως ένας εκπαιδευτικός θεσμός   έδωσε τα τελευταία χρόνια «φωνή» 
στο μάθημα των θρησκευτικών και το οδήγησε σε μία νέα φάση,  με τις συνεργασίες που 
γίνονται διαθεματικά και διεπιστημονικά για την παραγωγή εργασιών,  στο πλαίσιο των 
Ν.Π.Σ. του μαθήματος. Χαιρετισμό απηύθυνε και ο Διευθυντής του 1ου Πειραματικού 
ΓΕΛ Θεσσαλονίκης «Μανόλης Ανδρόνικος»,  κ. Κωνσταντίνος Κεραμίδας, ο οποίος 
ευχαρίστησε και καλωσόρισε όλους όσοι τίμησαν με την συμμετοχή τους το Συνέδριο. 

Κατά την φετινή χρονιά υποδεχθήκαμε στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού 650 
μαθητές και τους συνοδούς εκπαιδευτικούς που επέβλεψαν τις εργασίες τους από όλη 
την Ελλάδα. Μεγάλη τιμή για μας αποτέλεσε η συμμετοχή του Ζωγράφειου Λυκείου 
της Κωνσταντινούπολης.  Στο Συνέδριο συμμετείχαν σχολεία από τον Έβρο μέχρι 
την Κρήτη και από την Χίο και την Μυτιλήνη μέχρι την Κέρκυρα και την Λευκάδα. 
Συμμετείχαν Γυμνάσια, ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, Μουσικά Σχολεία από την Δημόσια και Ιδιωτική 
εκπαίδευση. 

Οι θεματικές με τις οποίες ασχολήθηκαν οι μαθητές ήταν:

• Χριστιανισμός και Τέχνη:
• α. εικονογραφία,  β. αγιογραφία, γ. ζωγραφική,  δ. αρχιτεκτονική, ε. λογοτεχνία, 

στ. μουσική, ζ. κινηματογράφος
• Μοναχισμός (π.χ. έρωτας Θεού, τρόπος ζωής, άρνηση  της  εκκοσμίκευσης )
• Σύγχρονες Μορφές Αγίων 
• Παναγία, Μητέρα Θεού και ανθρώπων (π.χ. η Παναγία στη Λατρεία και την 

Τέχνη, τα θαύματα της Παναγίας, η σχέση των πιστών με την Παναγία κ. ά)
• Ιερά Προσκυνήματα (π.χ. Άγιοι Τόποι, Άγιον Όρος κα.)
• α. Ο Λόγος του Θεού στα πέρατα του κόσμου, β. Η παρουσία της Ορθόδοξης 

Εκκλησίας στο εξωτερικό (π.χ. η ιστορία, η δράση και το έργο Ορθοδόξων 
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Πατριαρχείων και Αυτοκεφάλων Εκκλησιών)
• Κοινωνικά προβλήματα υπό το πρίσμα της Χριστιανικής Διδασκαλίας (π.χ. 

φτώχεια, πόλεμος, ειρήνη, ετερότητα, ναρκωτικά, προσφυγιά, ισότητα, 
δικαιώματα, στερεότυπα, πολυπολιτισμικότητα, δικαιοσύνη, κ. ά.)

• Βιοηθική και Χριστιανική Ηθική (ευθανασία, κλωνοποίηση, τεχνητή γονιμοποίηση, 
κ. ά.)

• Χριστιανισμός και Οικολογία (π.χ. η οικολογική σκέψη στους Πατέρες της 
Εκκλησίας και την Αγία Γραφή, η συμβολή της Εκκλησίας στην επίλυση των 
οικολογικών προβλημάτων  κ. ά.)

• Φιλοσοφία και θρησκεία
• Πίστη και Επιστήμη (π.χ. επιστήμη, τεχνολογία, γενετική,  κ. ά.) 
• Εκκλησία και Πολιτική (π.χ. σχέσεις Εκκλησίας – Κράτους, σχέσεις Εκκλησίας 

με πολιτικές ομάδες, εκκοσμίκευση, εκκλησιαστικές φυσιογνωμίες στην Πολιτική, 
καύση νεκρών, νομιμοποίηση αμβλώσεων κ. ά.)

• Θέματα Ορθόδοξης Λατρείας
Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις εργασίες τους με γραπτή 

εργασία, παρουσίαση σε ηλεκτρονικό πρόγραμμα παρουσίασης (p.p.t), ψηφιακή 
αφήγηση(βίντεο – ντοκιμαντέρ, ταινία μικρού μήκους), εικαστική παρουσίαση 
(αγιογραφίες, ψηφιδωτά, ζωγραφική), λογοτεχνική απόδοση (πεζό ή ποίημα), αφίσα, 
μουσική παρουσίαση, βιωματικές δράσεις, δραματοποίηση - θεατρική απόδοση, όπως 
φαίνεται και στο πρόγραμμα του Συνεδρίου.

Ενδεικτικά παρατίθενται οι τίτλοι κάποιων εργασιών:

• Αριστοτέλειο Κολλέγιο Θεσ/νίκης, «Η έννοια του Θεού μέσα από τους στίχους»  
• Εκπαιδευτήρια Γένεσις (Γυμνάσιο), «Καύση νεκρών»  
• ΓΕΛ Γαζίου, «Δακτυλοθεολογία» 
• Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη, «Άγιος Λουκάς. Ιατρός των ψυχών και των 

σωμάτων» 
• 17ο ΓΕΛ Θεσ/νίκης, «Προκλήσεις και θεολογία στον 21ο αιώνα»
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• Κολλέγιο Αθηνών, «Το Άγιον Όρος των Αθηνών: τα μοναστήρια του Υμηττού
• ΓΕΛ Καλλιμασιάς Χίου, «Ευθανασία, Κινηματογράφος , Αβραμιαίες Θρησκείες»
• ΕΠΑΛ Αλεξάνδρειας, «Εκκλησία και Πολιτική: Σχέσεις Εκκλησίας-Κράτους, 

Νομιμοποίηση αμβλώσεων»
• 3ο Γυμνάσιο Ν. Ιωνίας, «Η συμβολή της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην οικοδόμηση 

της Ενωμένης Ευρώπης και την καταπολέμηση του φονταμενταλισμού»
• 2ο ΓΕΛ Κιλκίς, «Οι ναοί του Κιλκίς: ένα ταξίδι στο χρόνο και την ιστορία» 
• 1ο ΕΠΑΛ Βέροιας, «Το κοινωνικό πρόβλημα»
• 2ο Γυμνάσιο Λαγκαδά, «Ο Χριστιανισμός στη λογοτεχνία και τον 

κινηματογράφο»   
• Ζωγράφειο Λύκειο, «Το ιστορικό του Ναού της Παναγίας των Βλαχερνών και 

ο Ακάθιστος Ύμνος»
Όλες οι εργασίες των μαθητών ήταν αξιόλογες και αποτέλεσαν αφορμή για 

προβληματισμό και σκέψη πάνω στα θέματα που έθιξαν.

Την φετινή χρονιά στο Πανελλήνιο Μαθητικό Συνέδριο «Η θεολογία διαλέγεται με 
τον σύγχρονο κόσμο»,  το πρόγραμμα του Συνεδρίου εμπλουτίστηκε με παράλληλες 
δράσεις στις οποίες μπορούσαν να συμμετέχουν οι μαθητές κατόπιν δήλωσής τους. 
Οι δράσεις αυτές περιελάμβαναν παιχνίδια γνώσεων(για μαθητές Γυμνασίου) και 
ομάδες εργασίας πάνω σε ηθικά διλήμματα (για μαθητές Λυκείου). Ο σκοπός ήταν 
να εμπλακούν σε ομάδες συνεργασίας μαθητές διαφορετικών σχολείων. Η επαφή, η 
γνωριμία η συνεργασία και ο διάλογος βάσει κανόνων που οδηγούν στο αλληλοσεβασμό 
μεταξύ των μαθητών αποτελεί έναν από τους στόχους του Πανελλήνιου Μαθητικού 
Συνεδρίου.

Το Συνέδριο υποστηρίζεται οργανωτικά από τους εθελοντές μαθητές και αποφοίτους 
του 1ου Πειραματικού ΓΕΛ Θεσσαλονίκης, οι οποίοι αναλαμβάνουν την διοργάνωσή 
του,  από την δημιουργία της αφίσας του Συνεδρίου, την υποδοχή των συμμετεχόντων 
μέχρι και την γραμματειακή υποστήριξη. 

Το 5ο Πανελλήνιο Μαθητικό Συνέδριο έκλεισε με επιτυχία και την φετινή 
χρονιά περιμένοντας πλέον την αξιολόγηση από τους συμμετέχοντες (μαθητές και 
εκπαιδευτικούς) μέσω του Φύλλου Αξιολόγησης που τους απεστάλη ηλεκτρονικά. Σ’ 
αυτό καλούνται να διατυπώσουν τις εντυπώσεις τους από την εμπειρία της συμμετοχής 
τους, αλλά και να κάνουν τυχόν παρατηρήσεις ή προτάσεις για την βελτίωση ενός 
εκπαιδευτικού θεσμού που όλοι εκφράζουν την επιθυμία τους να συνεχιστεί. 

Το Πανελλήνιο Μαθητικό Συνέδριο αποτελεί έναν Συνεργατικό Εκπαιδευτικό 
θεσμό που υλοποιείται με την συνδρομή όλων, διοργανωτών και συμμετεχόντων 
εκπαιδευτικών και μαθητών.

Κυριακή Αντικουλάνη, Θεολόγος, Δημήτριος Σαλονικίδης, Φιλόλογος
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