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Ηράκλειο, 24 Ιουνίου 2014 

 

Αριθ. Πρωτ. 608 

 

Προς:  

Τους κ.κ. θεολόγους καθηγητές/τριες  

όλων των σχολικών μονάδων Δ.Ε. 

Κρήτης   

Κοιν. :  

1. Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας &  

Δ/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης 

2. Διευθύνσεις Δ.Ε. Κρήτης  

(με την παράκληση να ενημερώσουν 

τα Σχολεία μέσω ηλεκτρονικής 

αλληλογραφίας) 

     

 Θέμα: «Ολοκλήρωση διδακτικού έτους - Διερεύνηση επιμορφωτικών αναγκών» 

 

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

Ένα επιπλέον διδακτικό έτος έφτασε στο τέλος του. Σας συγχαίρω θερμά για τη 

δημιουργική εκπαιδευτική διαδρομή και τα επιτεύγματά σας κατά τη διάρκεια του 

δύσκολου φετινού σχολικού έτους, σε κάθε επίπεδο της εργασίας σας. Ευχαριστώ 

όλους όσους είχα την ευκαιρία της συνεργασίας στις διάφορες δράσεις που 

προσπάθησα να υλοποιήσουμε μαζί κατά τη φετινή χρονιά. 

Θα είναι χαρά μου να με ενημερώσετε για καινοτόμες διδακτικές δράσεις που 

υλοποιήσατε, για δραστηριότητες στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Σχολικών 

Δραστηριοτήτων, των Βιωματικών Δράσεων και των Ερευνητικών Εργασιών και να 

δημοσιεύσω στην ιστοσελίδα μας εργασίες των παιδιών ή δικές σας, οι οποίες είναι 

σχετικές με το μάθημά μας, εικόνες, ανακοινώσεις ή σύντομα ρεπορτάζ που τυχόν 

έχετε ετοιμάσει.  Επιπλέον, είμαι στη διάθεσή σας για να συνεξετάσουμε εμπειρίες 

και εντυπώσεις από τη φετινή σχολική χρονιά, ιδιαιτέρως σχετικά με τις καινοτομίες 

που εισήχθησαν, λ.χ. νέο πλαίσιο για τις απαλλαγές, Τράπεζα Θεμάτων κ.ά., και να 

ανταλλάξουμε απόψεις.  
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Με την ευκαιρία αυτής της επικοινωνίας, σας υπενθυμίζω το με αριθμό 510/15-05-

2014 έγγραφό μου, με θέμα «Διερεύνηση επιμορφωτικών αναγκών», το οποίο έχει 

αποσταλεί στα σχολεία. Με το έγγραφο αυτό είχα παρακαλέσει για τη συμμετοχή 

σας σε μια δράση διερεύνησης  επιμορφωτικών προσδοκιών και αναγκών με στόχο 

να κατατεθούν προτάσεις και απόψεις για τον προγραμματισμό και την υλοποίηση 

επιμορφωτικών δράσεων στο προσεχές σχολικό έτος 2014-15.  

Για την εξυπηρέτηση αυτού του σκοπού είναι στη διάθεσή σας ένα ηλεκτρονικό 

ερωτηματολόγιο το οποίο μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  

http://goo.gl/zC28ZJ (αντιγράψτε τη διεύθυνση ή πατήστε πάνω στον 

σύνδεσμο για αυτόματη μετάβαση).  

Επανέρχομαι στο θέμα αυτό και παρακαλώ όλους να αφιερώσετε μερικά λεπτά από 

τον πολύτιμο χρόνο σας και να το συμπληρώσετε. Σημειώνω ότι το ερωτηματολόγιο 

είναι ανώνυμο και ότι συμπληρώνεται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου. Εάν δεν έχετε 

πρόσβαση, παρακαλώ να ζητήσετε τη βοήθεια κάποιου συναδέλφου. Μην ξεχάσετε 

να πατήσετε "ΥΠΟΒΟΛΗ" όταν ολοκληρώσετε τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής 

φόρμας.  

Τέλος, σας ενημερώνω ότι ο Παγκρήτιος Σύνδεσμος Θεολόγων προετοιμάζει 

ορισμένες θεολογικές δράσεις για την προσεχή περίοδο για τις οποίες θα 

παραλάβετε σχετική ενημέρωση.   

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων να ενημερωθούν οι θεολόγοι 

εκπαιδευτικοί.  

Εύχομαι να έχετε ένα ευχάριστο, ξεκούραστο και δημιουργικό καλοκαίρι.  

 
Ο Σχολικός Σύμβουλος Θεολόγων 

 
  

 
 

 

Στριλιγκάς Γεώργιος 
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