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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ 

 

στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης του Ανθρώπινου 

Δυναμικού της Εκκλησίας – Ανάπτυξη Ανοιχτών Διαδικτυακών Μαθημάτων» (MIS 5073422), 

που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από 

εθνικούς πόρους. 

Το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών (Ι.Π.Ε.) στο πλαίσιο της 

ανωτέρω πράξης πρόκειται να υλοποιήσει εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία απευθύνονται 

σε κληρικούς και λαϊκούς, εθελοντές, στελέχη και συνεργάτες της Εκκλησίας, εκπαιδευτικούς 

αλλά και σε κάθε άλλο ενδιαφερόμενο, με στόχο την ενίσχυση των επαγγελματικών τους 

δεξιοτήτων για την υποστήριξη του έργου τους. 

 

 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα 

Η πρόσκληση αφορά στις  εξής θεματικές ενότητες: 
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ΤΙΤΛΟΙ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

                                    ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

1. 

ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΑ 

ΚΑΙ 

ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟΣ 

(28 διδακτικές 

ώρες)  

 

1.1.  Έναρξη – Περιεχόμενο και στόχοι προγράμματος – Εισαγωγή στο πρόγραμμα 

1.2.  Εβραϊκή και χριστιανική Λατρεία: επιδράσεις και διαφοροποίηση 

2. Γενοκτονίες και Ολοκαύτωμα 

3. Το Ολοκαύτωμα στην Ελλάδα 

4. Η Εκκλησία της Ελλάδος στην περίοδο των διωγμών 

5. Οι απλοί Χριστιανοί και η στάση τους 

6. Ο αντισημιτισμός 

7.1. Κοινωνιολογική και χριστιανική θεώρηση του αντισημιτισμού 

7.2.  Αξιολόγηση εκπαιδευομένων – Παρουσίαση εργασιών – Ανατροφοδότηση 

στόχω στόχων 
 

2. 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

ΝΕΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 

ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ 

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΕ 

ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

ΑΙΧΜΗΣ  

(Υποψηφίων 
/νέων κληρικών 
και λαϊκών 
στελεχών 

(49 διδακτικές ώρες) 

 

 

1.1.  Έναρξη – Περιεχόμενο και στόχοι προγράμματος – Εισαγωγή στο πρόγραμμα 

1.2.  
Η ιερωσύνη στην Παλαιά και την Καινή Διαθήκη – Εξέλιξη και διαμόρφωση του 

μυστηρίου της ιερωσύνης 

2. Οι βαθμοί της ιερωσύνης – Λειτουργικό τυπικό του μυστηρίου της ιερωσύνης 

3. Θεολογική προσέγγιση του μυστηρίου της ιερωσύνης κατά τους πατέρες της 

Εκκλησίας 

4. 

Νομοθεσία περί κλήρου: Μισθοδοσία, ασφάλιση, δικαιώματα και λοιπές 

διατάξεις – Ο κληρικός σήμερα: δημόσιος υπάλληλος ή πνευματικός 

λειτουργός 

5. Υμνολογία – τυπικό ιερών ακολουθιών 

6. Το ποιμαντικό έργο του κληρικού σήμερα: προκλήσεις, προβλήματα, 

υποχρεώσεις 

7. Καινοτόμες δράσεις πρόσκλησης και κοινωνικής δικτύωσης με την ενοριακή 

ζωή και δράση 

8. Αειφόρος ανάπτυξη και πιστοποιημένη ασφάλεια στην καθημερινή ενοριακή 

ζωή και πράξη 



 

  

9. Μεθοδολογική προσέγγιση κατήχησης μέσα από βιωματικές, 

καλλιτεχνικές, περιβαλλοντικές και διαθεματικές δράσεις 

10. Το παραδοσιακό παιχνίδι στην κατηχητική πράξη και η ανάπτυξη 

ψυχοκινητικών δεξιοτήτων 

11. Διαδραστική Κατήχηση : Η χρήση εφαρμογών Web 2. 0 στη κατηχητική και 

Ενοριακή ζωή - Ασφαλής χρήση διαδικτύου 

12.1 Οργάνωση και Διοίκηση Κατασκηνώσεων 

12.2 Αξιολόγηση εκπαιδευομένων – Παρουσίαση εργασιών – Ανατροφοδότηση 

στόχων 
 

3.  

 ΙΣΛΑΜΙΚΟ 
ΠΑΝΟΡΑΜΑ: 
ΚΟΣΜΟΣ, ΕΥΡΩΠΗ, 
ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 
ΑΠΑΡΧΕΣ ΕΩΣ 
ΣΗΜΕΡΑ 

(28 διδακτικές 
ώρες) 

 

 

 

1.1.  Έναρξη – Περιεχόμενο και στόχοι προγράμματος – Εισαγωγή στο πρόγραμμα 

1.2.  Η γνώση του Ισλάμ από τον Χριστιανικό κόσμο 

2. Ισλάμ, θρησκεία και Πολιτεία 

3. Το Ισλάμ στον κόσμο και ιδιαίτερα στην Ευρώπη 

4. Το Ισλάμ στην Ελλάδα 

5. Διαθρησκειακός Διάλογος, Ορθοδοξία και Ισλάμ 

6. Ποιμαντικά παραδείγματα καταλλαγής στην κοινωνία 

7.1 Η τέχνη ως σημείο συνύπαρξης λαών και θρησκειών 

7.2 Αξιολόγηση εκπαιδευομένων – Παρουσίαση εργασιών – Ανατροφοδότηση 

στόχων 
 

 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα  θα υλοποιηθούν με τη σύγχρονη εξ αποστάσεως μορφή 

εκπαίδευσης στο  τρέχον επιμορφωτικό έτος, Σεπτέμβριος 2022 – Αύγουστος 2023. 

 

Η εκπαιδευτική διαδικασία στο σύνολό της θα διέπεται από τις βασικές αρχές της εκπαίδευσης 

ενηλίκων και θα γίνει μέσω των εκπαιδευτικών τεχνικών της εξ αποστάσεως σύγχρονης 

εκπαίδευσης (e-learning).  

 

 



 

  

 

Πιστοποίηση της επιμόρφωσης 

Το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως ως φορέας παροχής υπηρεσιών διά βίου μάθησης 

σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν. 4415/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 106 του Ν. 

4763/2020 και με το άρθρο 216 του Ν. 4823/2021, είναι αρμόδιο για την παροχή διά βίου 

εκπαίδευσης, κατάρτισης και ποιμαντικής επιμόρφωσης των Κληρικών, των εκκλησιαστικών 

υπαλλήλων και των λοιπών στελεχών της Εκκλησίας.  

Αποτελεί Πιστοποιημένη Εκπαιδευτική Δομή παροχής πιστοποιημένων επιμορφωτικών 

προγραμμάτων στο Δημόσιο Τομέα (άρθρο 1 του Π.δ. 57/2007 (ΦΕΚ Α΄ 59)). 

Οι συμμετέχοντες μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης θα λαμβάνουν 

Βεβαίωση Πιστοποιημένης Επιμόρφωσης. Η Βεβαίωση Πιστοποιημένης Επιμόρφωσης των 

Κληρικών και των Δημοσίων Υπαλλήλων θα χορηγείται σύμφωνα με το «Σύστημα Πιστοποίησης 

της Επιμόρφωσης» (ΦΕΚ Β’ 1657/2020) και θα μοριοδοτείται με βάση το καθεστώς 

μοριοδότησης των Δημοσίων Υπαλλήλων. 

 

Υλοποίηση 

Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν μεσημβρινές - απογευματινές ώρες: από 15:00 έως 18:00 και 
από 18:00 έως 21:00. Περισσότερες πληροφορίες θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα του Ι.Π.Ε. 
(www.ipe.gr), στη σελίδα στο Facebook: 
https://www.facebook.com/IdrymaPoimantikisEpimorfoseosIAA. Επίσης οι συμμετέχοντες θα 
λάβουν ενημέρωση μέσω του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου. 

Πληροφορίες - Αιτήσεις 

Η πρόσκληση είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΙΠΕ (www.ipe.gr) στη διαδρομή 
(Προσκλήσεις – Προκηρύξεις → Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή σε Εξ 
Αποστάσεως Επιμορφωτικά Προγράμματα). 

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: http://ops.ipe.gr, επιλέγοντας 
«ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ» από την  
Παρασκευή  24 Φεβρουαρίου  2023 έως και την Παρασκευή  10 Μαρτίου  2023 και ώρα 23.59.  

(Εφιστούμε την προσοχή των ενδιαφερομένων στην ορθή και πλήρη συμπλήρωση των 
προσωπικών τους στοιχείων καθώς και της διεύθυνσης του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου, 
καθώς είναι προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους στο  επιμορφωτικό πρόγραμμα.) 

 

Οι συμμετέχοντες μπορούν να δηλώσουν έως 2  προγράμματα. 

Μετά την παραπάνω ημερομηνία ουδεμία αίτηση γίνεται δεκτή. 
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Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Ιδρύματος Ποιμαντικής 
Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στα τηλέφωνα: 210 3352362, 2103352373, 
210 3352374, και ώρες 10.00 π.μ. με 15.00 μ.μ. είτε στα e-mail: programmata.ipe@gmail.com , 
epikoinonia.ipe@yahoo.com , grammateia.ipe@gmail.com . 

Απαραίτητα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στα προγράμματα είναι: 

Η αίτηση συμμετοχής 

 

Αποτελέσματα 

Η επιλογή των εκπαιδευομένων  θα γίνει με σειρά προτεραιότητας βασιζόμενη στον χρόνο 
υποβολής της αίτησης. Oι συμμετέχοντες θα λάβουν ενημέρωση μέσω του ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου τους. 

Τα αποτελέσματα των επιλογών, οι ημέρες και οι ώρες διεξαγωγής θα δημοσιοποιηθούν στην 
ιστοσελίδα του Ι.Π.Ε. (www.ipe.gr). 

 

Ο  Διευθυντής 

του Ιδρύματος  Ποιμαντικής  Επιμορφωτικής Επιμορφώσεως Ι.Α.Α. 

 

 

 

Αρχιμ. Θεολόγος  Αλεξανδράκης 
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