ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ
1.

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΡΟΔΟΥ
Στα

πλαίσια

του

Μαθήματος

των

Θρησκευτικών πραγματοποιήθηκε η εκπαιδευτική
εκδρομή της Β΄ Λυκείου του Βενετοκλείου - 1ου
Λυκείου

Ρόδου

στα

θρησκευτικά

μνημεία

της

Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου.
Πριν την εκδρομή οι μαθητές/τριες είχαν την
δυνατότητα να παρακολουθήσουν το βίντεο υπό
μορφή ντοκιμαντέρ, που δημιούργησε μια ομάδα
συμμαθητών/συμμαθητριών τους με τίτλο: "Χριστιανικά μνημεία Ανατολικής και Δυτικής
τεχνοτροπίας της Ρόδου". Το βίντεο αυτό δημιουργήθηκε στα πλαίσια του φετινού
εκπαιδευτικού-πολιτιστικού προγράμματος και στάλθηκε αντί εισήγησης στο "4ο Πανελλήνιο
Μαθητικό Θεολογικό Συνέδριο στο Ηράκλειο".
Για περισσότερα βλ. http://ntsireve.blogspot.com/2018/05/blog-post_19.htmll

2.

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΑΣ ΣΤΗ ΡΟΔΟ
Το βίντεο που ακολουθεί αποτελεί μια εργασία των μαθητών/μαθητριών του

Βενετοκλείου 1ου Λυκείου Ρόδου στα πλαίσια του εκπαιδευτικού-πολιτιστικού προγράμματος:
"Διαχριστιανικές πολιτιστικές συνθέσεις στο πολυθρησκευτικό τοπίο της Ρόδου".
Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται τρεις Εκκλησίες της νήσου Ρόδου που σε
διαφορετικές εποχές χρησιμοποιήθηκαν από την Ορθόδοξη ή την Καθολική Κοινότητα του
νησιού.
Οι εκκλησίες αυτές είναι ο Καθεδρικός ναός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο
Μανδράκι, η Παναγιά του Κάστρου στη Μεσαιωνική Πόλη και η Παναγιά της Φιλερήμου.

Για περισσότερα βλ. http://ntsireve.blogspot.com/2018/03/blog-post_25.htmll

3. Ο ΠΟΛΥΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ. ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ
Στα πλαίσια του Μαθήματος των
Θρησκευτικών

πραγματοποιήθηκε

η

εκπαιδευτική εκδρομή της Β΄ Λυκείου του
Βενετοκλείου - 1ου Λυκείου Ρόδου στα
θρησκευτικά μνημεία της Μεσαιωνικής
Πόλης της Ρόδου.
Πριν την εκδρομή οι μαθητές/τριες
είχαν

την

δυνατότητα

να

παρακολουθήσουν απόσπασμα από ένα σχετικό βίντεο, που δημιούργησε μια ομάδα
συμμαθητών/τριών/ τους με τίτλο: "Φωτογραφίζοντας τη θρησκευτική συνύπαρξη. Η
Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου". Το βίντεο αυτό δημιουργήθηκε στα πλαίσια του φετινού
εκπαιδευτικού-πολιτιστικού προγράμματος και στάλθηκε αντί εισήγησης στο "3ο Πανελλήνιο
Μαθητικό Θεολογικό Συνέδριο στη Ξάνθη". Το βίντεο δημιούργησαν οι μαθητές: Κική
Γρηγορίου, Χρύσα Νεοφύτου, Γεωργία Παπαζαχαρίου, Τάσος Προκόβας, Παναγιώτης
Στατιού και Ελπίδα Τερνέζη.
Για περισσότερα βλ. http://ntsireve.blogspot.com/2017/05/blog-post.html
4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΒΕΝΕΤΟΚΛΕΙΟΥ ΣΤΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ "ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ"
Στα πλαίσια του Μαθήματος των
Θρησκευτικών οι μαθητές/τριες του Α3 και
του

Α7

του

1ου

Λυκείου

Ρόδου

-

"Βενετοκλείου" συμμετείχαν στο βιωματικό
σεμινάριο με θέμα "Βασικά Δικαιώματα του
Ανθρώπου".

Το

πραγματοποιήθηκε

στα

εκδηλώσεων

με

θέμα

σεμινάριο
πλαίσια
"Έρχομαι

των
'ξένη',

ερχόμαστε 'ξένοι'...Συναντήσεις ανθρώπων" που διοργάνωσε η Σχολή Ανθρωπιστικών
Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου από τις 31 Μαρτίου μέχρι τις 2 Απριλίου.
Για περισσότερα βλ. http://ntsireve.blogspot.com/2017/04/blog-post_2.html

5. ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ
Στα πλαίσια του εκπαιδευτικού-πολιτιστικού προγράμματος με τίτλο «Η τέχνη του
θεολογείν» και των μαθημάτων θρησκειολογικού περιεχομένου που διδάσκονται οι
μαθητές/τριες της Β΄ Λυκείου του "Βενετοκλείου"-1ου Λυκείου επισκέφτηκαν τα ιστορικά
θρησκευτικά μνημεία της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου.

Για περισσότερα βλ. http://ntsireve.blogspot.com/2016/04/blog-post.html

