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Ηράκλειο, 9 Σεπτεμβρίου 2022 

Αριθ. Πρωτ. Φ2/1309 

 

Προς:   

Τους κ.κ. Θεολόγους καθηγητές/τριες των 

Ημερήσιων και Εσπερινών Γυμνασίων, Γεν. 

Λυκείων και ΕΠΑ.Λ. που είναι νεοδιόριστοι ή 

αναπληρωτές στις Δ/νσεις Ηρακλείου, 

Λασιθίου, Ρεθύμνου, Χανίων.  

Κοιν.:  

1. Π.Δ.Ε Κρήτης. 

2. Διευθύνσεις Δ/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου, 

Λασιθίου, Ρεθύμνου, Χανίων.  

Θέμα: Επιμορφωτικές συναντήσεις νεοδιόριστων και αναπληρωτών θεολόγων εκπαιδευτικών 

Α γ α π η τ έ ς  κ α ι  α γ α π η τ ο ί   σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι  

Θερμά συγχαρητήρια για την τοποθέτησή σας στην περιφέρεια ευθύνης μου. Εύχομαι από 
καρδιάς καλή θητεία, καλή χρονιά, καλή δύναμη στο έργο σας.  
Σας προσκαλώ στην πρώτη μας επιμορφωτική/ενημερωτική συνάντηση η οποία θα 
πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα: 
Α. Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2022, ώρα 11:00-14:00: Για τους νεοδιόριστους, αναπληρωτές, 
ωρομίσθιους θεολόγους εκπαιδευτικούς των Δ/νσεων Ηρακλείου και Λασιθίου.  
Β. Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2022, ώρα 11:00-14:00: Για τους νεοδιόριστους, αναπληρωτές, 
ωρομίσθιους θεολόγους εκπαιδευτικούς των Δ/νσεων Ρεθύμνου και Χανίων.  
Θεματολογία των συναντήσεων: Αλληλογνωριμία, διερεύνηση επιμορφωτικών αναγκών, 
προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου στα Θρησκευτικά.  
Οι πρώτες αυτές συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως, στη διεύθυνση:  

https://minedu-secondary.webex.com/meet/striligk 

Οι συναντήσεις απευθύνονται προς  νεοδιορισθέντες μόνιμους και αναπληρωτές θεολόγους 
εκπαιδευτικούς, καθώς και εκπαιδευτικούς που έχουν τοποθετηθεί για πρώτη φορά στην 
περιοχή ευθύνης με μετάταξη, μετάθεση κλπ. Εάν κάποιος εκπαιδευτικός κωλύεται να λάβει 
μέρος στη συνάντηση της περιοχής του, μπορεί να συμμετέχει εναλλακτικά στην άλλη 
συνάντηση. Οι συναντήσεις γίνονται χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο. 

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολείων να ενημερωθούν οι νεοδιόριστοι και οι 
αναπληρωτές/τριες θεολόγοι εκπαιδευτικοί.   

 
Εύχομαι προς όλες και όλους καλό ξεκίνημα, καλή χρονιά! 

Ο Συντονιστής Ε.Ε. κλάδου ΠΕ01 
Γεώργιος Στριλιγκάς 

 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:  
1. κ. Σωτηρία Μαρτίνου, Σ.Ε.Ε. ΠΕ70  
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