
 

 

 

 

Ηράκλειο, 11 Οκτωβρίου 2022 
Αριθ. Πρωτ. Φ2/2099 

 

Προς:   
Τους/τις θεολόγους εκπαιδευτικούς 
των Ημερήσιων και Εσπερινών Γυμνασίων, 
Γεν. Λυκείων και ΕΠΑ.Λ. της ευρύτερης 

περιοχής Ηρακλείου. 
 
Κοιν.:  

1. Π.Δ.Ε Κρήτης 
2. Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & 
Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

(ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΚΡΗΤΗΣ) 
 

Ταχ. Δ/νση: Ρολέν 4, Τ.Κ. 713 05 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
Τηλ.: 2810246400, Email: pekeskritis@sch.gr 
Πληροφορίες: Γ. Στριλιγκάς 
Τηλ.: 2810246869 & 6944712278 
Email: striligkas@gmail.com 

Θέμα: Επιμορφωτική συνάντηση των θεολόγων εκπαιδευτικών της ευρύτερης περιοχής Ηρακλείου 

 
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  

Μετά την πρόσφατη αναβολή των προγραμματισμένων επιμορφωτικών συναντήσεών μας στις 6 
και 7 Οκτωβρίου 2022, σας προσκαλώ στην πρώτη μας για φέτος επιμορφωτική συνάντηση, η 
οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επικοινωνιακού Μορφωτικού 

Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, (Αλκιβιάδου 6, περιοχή Αγ. Αικατερίνης, Τ.Κ. 71307 
Ηράκλειο), τη Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2022, ώρα 12:00-14:00, με θέμα: "Προγραμματισμός του 
εκπαιδευτικού έργου στα Θρησκευτικά - Σχεδιασμός διδασκαλίας με τη βιωματική μέθοδο". 

Η συνάντηση απευθύνεται προς τους/τις θεολόγους εκπαιδευτικούς Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων 
και ΕΠΑ.Λ. των βόρειων επαρχιών της περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου (πρωτίστως των 
σχολικών μονάδων των Δήμων Ηρακλείου, Μαλεβιζίου, Χερσονήσου), καθότι για τους θεολόγους 

των νότιων επαρχιών θα πραγματοποιηθούν προσεχώς αντίστοιχες επιμορφωτικές συναντήσεις 
στις Μοίρες και στο Αρκαλοχώρι, με το ίδιο θέμα.  

Στηn εκδήλωση θα παραβρεθεί ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ευγένιος, σε μια 

συνάντηση γνωριμίας με τους/τις θεολόγους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν  στα σχολεία εντός των 
ορίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, προς τους οποίους θα διατεθεί η έκδοση της Καινής 
Διαθήκης, πρωτίστως για τους/τις μαθητές/τριες της Α΄ τάξης Γυμνασίου, για τις διδακτικές ανάγκες 
του μαθήματος του Θρησκευτικών. Οι θεολόγοι εκπαιδευτικοί που θα παραβρεθούν θα παραλάβουν 

άμεσα, μετά το πέρας της εκδήλωσης, τον αναγκαίο αριθμό αντιτύπων της Καινής Διαθήκης, ανάλογα 
με τον αριθμό των μαθητών/τριών του σχολείου τους. Για την αποτελεσματικότερη οργάνωση της 
διανομής, παρακαλώ τους/τις θεολόγους που υπηρετούν στα σχολεία εντός των ορίων της Ιεράς 

Αρχιεπισκοπής Κρήτης να δηλώσετε τη συμμετοχή σας, καθώς και το πλήθος των αντιτύπων που θα 
χρειαστεί να παραλάβετε, στη διεύθυνση: https://bit.ly/3eqJY2i  

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί χωρίς δαπάνη για το δημόσιο. 

Παρακαλούνται οι Διευθυντές/ντριες των σχολείων να ενημερωθούν οι θεολόγοι εκπαιδευτικοί. 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,  

Ο Συντονιστής Ε.Ε. κλάδου ΠΕ01 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΡΙΛΙΓΚΑΣ 

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:  
1. κ. Σωτηρία Μαρτίνου, Σ.Ε.Ε. ΠΕ070 

https://bit.ly/3eqJY2i
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