
 

Στοιχεία από την ιστοσελίδα του Γεωργίου Α. Τσανανά: www.g-a-tsananas.com 

Γεώργιος Α. Τσανανάς  

Λοιπές δραστηριότητες (επιστηµονικές, εκπαιδευτικές, κοινωνικές) 
 

• Πρωτοστάτησα µε συναδέλφους της «Ένωσης Θεολόγων Β. Ελλάδος» (µε οµάδες 
εργασίας και δύο συνέδρια, το 1980 και 1981), για Αναλυτικά Προγράµµατα 
Θρησκευτικών για τη Μέση Εκπαίδευση επί εντελώς νέων βάσεων. Τις προτάσεις θέσαµε 
υπόψη του ΥΠΕΠΘ (Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων). 

• Διετέλεσα µέλος της 10µελούς Οµάδας Εργασίας του ΥΠΕΠΘ, η οποία το 1982 και 1983 
εκπόνησε και υπέβαλε τα νέα Αναλυτικά Προγράµµατα Θρησκευτικών για τα Γυµνάσια 
και τα Λύκεια, τα οποία εν µέρει ισχύουν ακόµη και µε βάση τα οποία γράφηκαν τα 
σηµερινά διδακτικά βιβλία των Θρησκευτικών. 

• Ως µέλος της 4µελούς συντακτικής οµάδας, που συνέγραψε το διδακτικό βιβλίο 
Θρησκευτικών της Β΄ Λυκείου, έγραψα εννέα (9) µαθήµατα (βλ. Συγγραφικό έργο). 

• Το 1992 και 1993 συµετείχα στην πολυµελή Οµάδα εργασίας του Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου, που πρότεινε ουσιαστικές βελτιώσεις πάνω στα ισχύοντα Αναλυτικά 
Προγράµµατα των Θρησκευτικών για την Β΄/ βάθµια Εκπαίδευση. Στις 29.3.93 διένειµα 
στα µέλη της Οµάδας Εργασίας 17σέλιδη εισήγησή µου για τις Θεολογικές και 
ψυχοπαιδαγωγικές αρχές των Αναλυτικών Προγραµµάτων του 1992.  

• Τέλη Μαΐου - αρχές Ιουλίου 2002 συµµετοχή µου στην 9µελή Οµάδα Εργασίας του 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για την αναθεωρητική «βελτιστοποίηση» των ΔΕΠΠΣ 
(Διαθεµατικά Ενιαία Πλαίσια Προγραµµάτων Σπουδών) και των ΑΠΣ (Αναλυτικών 
Προγραµµάτων Σπουδών) του µαθήµατος των Θρησκευτικών. Δηµοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 
αριθ. 303, τεύχος Β΄, 13-3-2003). (Στη συνέχεια εθελοντικώς έστειλα ολοκληρωµένες 
προτάσεις για τα Α.Π., τα οποία αργότερα συνέταξε και υπέβαλε στο ΥΠΕΠΘ 6µελής 
Οµάδα Εργασίας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου). 

• Επί Υπουργού Α. Τρίτση ήµουν στο ΥΠΕΠΘ µέλος της Επιτροπής Μελέτης 
Εκκλησιαστικών Θεµάτων (ΕΜΕΘ). 

• Υπήρξα δύο φορές µέλος της Οµάδας του ΥΠΕΠΘ, που εκπόνησε και υπέβαλε σχέδιο 
οργάνωσης της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Πρόεδρος ήταν τότε ο νυν Μακαριότατος 
Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυµος).  

• Συµµετοχή µου σε θεολογικά και χριστιανοπαιδαγωγικά συνέδρια (εν µέρει και µε 
εισηγήσεις) στην Ελλάδα, στη Γερµανία και Αυστρία. 

• Διαλέξεις επί θεµάτων ειδικότητας και γενικότερων θεολογικών και εκκλησιαστικών και 
συµµετοχή σε σχετικές ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκποµπές. 

• Είµαι από χρόνια µέλος του πολυαριθµότερου και σπουδαιότερου χριστιανοπαιδαγωγικού 
Συνδέσµου της Γερµανίας (“Deutscher Katecheten-Verein” – έδρα του στο Μόναχο). 

• Επίσης µέλος του «Ινστιτούτου Εκπαίδευσης για την Ειρήνη» (µε έδρα τη Θεσσαλονίκη). 
Διετέλεσα δύο φορές µέλος του Διοικητικού του Συµβουλίου. 

• 1994-95: Μέλος του διοικητικού Συµβουλίου του «Εθνικού Ιδρύµατος Νεότητας». 

• Μέλος της “European Association for World Religions in Education” (έδρα του 
Προέδρου στο Αµβούργο Γερµανίας).  

• Ιδρυτικό µέλος του «Θεολογικού Συνδέσµου» (έδρα στη Θεσσαλονίκη), που εξέδιδε το 
περιοδικό «Καθ’ Οδόν» και οργάνωσε σοβαρές και πρωτοποριακές δηµόσιες εκδηλώσεις. 


