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Πλούσια η επιμορφωτική περίοδος για το Ι.Π.Ε.
Αυτοκέφαλες Εκκλησίες / Εκκλησία της Ελλάδος
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επιμορφωτικής περιόδου Οκτωβρίου 2018 – Ιουνίου 2019 που οργανώνει και
υλοποιεί το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως (Ι.Π.Ε.) της Ιεράς Αρχιεπισκοπής
Αθηνών σε συνεργασία με τις Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το
όραμα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου
Β’ γίνεται πράξη με την ουσιαστική αρωγή και στήριξη των Σεβασμιωτάτων
Αρχιερέων, των συντονιστών των Ιερών Μητροπόλεων, καθώς και των κληρικών
και λαϊκών στελεχών της Εκκλησίας.
Η μαζική και ενεργός συμμετοχή των επιμορφουμένων, ο σπόρος νέων ιδεών,
προβληματισμών και προτάσεων που καταθέτουν απέναντι στις σύγχρονες
προκλήσεις του ποιμαντικού και κοινωνικοπρονοιακού έργου της Εκκλησίας,
έρχονται να διαμορφώσουν το έδαφος για μια περαιτέρω δυναμική ανάπτυξη με
εμπλουτισμό των προγραμμάτων και των συνεργασιών του Ι.Π.Ε. με τα Ανώτατα
Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας μας και εξειδικευμένους φορείς.
Ειδικότερα, η επιμορφωτική δραστηριότητα του Ι.Π.Ε. αποσκοπεί στη βελτίωση και

ενίσχυση των προσόντων των κληρικών και λαϊκών στελεχών της Εκκλησίας,
προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις πολυδιάστατες προκλήσεις της σύγχρονης
εποχής κατά την άσκηση του κοινωνικοπρονοιακού τους έργου.
Στο πλαίσιο της πράξης «Ανάπτυξη Ικανοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού σε
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παρέχονται από το Ι.Π.Ε. δέκα (10) τίτλους πιστοποιημένων επιμορφωτικών
προγραμμάτων.
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«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» το οποίο
υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους.
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επιμορφωτικών προγραμμάτων και πέντε (5) εξιδεικευμένα Εργαστήρια που
υλοποιούνται με αυτοχρηματοδότηση.
Κατά την επιμορφωτική περίοδο Οκτωβρίου 2018 – Ιουνίου 2019, που ξεκίνησε με
την Ενημερωτική Ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στη συμπρωτεύουσα υπό την
παρουσία και ουσιαστική αρωγή του Παναγιωτάτου Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ.
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παρακολούθησαν 81 επιμορφωτικά προγράμματα.
Eπιμορφωτική περίοδος Οκτώβριος 2018 – Ιούνιος 2019
Α) Υλοποιήθηκαν 65 επιμορφωτικά προγράμματα στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών
και σε 31 Ιερές Μητροπόλεις, στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη ικανοτήτων
ανθρώπινου δυναμικού σε υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας με έμφαση στις δομές
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του
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«Ανάπτυξη

Ανθρώπινου

Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση». Τα επιμορφωτικά προγράμματα
παρακολούθησαν 1.600 επιμορφούμενοι, κληρικοί και λαϊκά στελέχη της εκκλησίας.
Β) Υλοποιήθηκαν 16 αυτοχρηματοδοτούμενα επιμορφωτικά προγράμματα στην
Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και σε 3 Ιερές Μητροπόλεις. Τα επιμορφωτικά
προγράμματα παρακολούθησαν 500 επιμορφούμενοι, κληρικοί και λαϊκά στελέχη
της εκκλησίας.
Γ) Υλοποιήθηκαν 11 αυτοχρηματοδοτούμενα εξειδικευμένα Εργαστήρια στην Ιερά
Αρχιεπισκοπή

Αθηνών.
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επιμορφούμενοι, κληρικοί και λαϊκά στελέχη της Εκκλησίας.
Μέσα από αυτή την επιμορφωτική διαδικασία αναδεικνύεται ο πλούτος των
στελεχών της Εκκλησίας, κάτι που αποτελεί κύριο στόχο της επιμορφωτικής

δράσης του Ι.Π.Ε. Η επιμορφωτική διαδικασία προκάλεσε γόνιμες παρεμβάσεις και
προτάσεις αλλά και δημιουργική ενασχόληση μέσω των εργασιών που εκπόνησαν
καλλιεργώντας
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δραστηριότητας του Ι.Π.Ε. εδραιώνοντας με αυτό τον τρόπο τη δυναμική πορεία
του.
Η ποιότητα της διδασκαλίας, το εγκυρότατο, με τη βοήθεια της χρήσης των
εποπτικών μέσων, θεολογικά και επιστημονικά περιεχόμενο των εισηγήσεων,
ανεδείχθη χάρη στο υψηλό επίπεδο των επιμορφωτών, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν
άμεσα στο κάλεσμα του Ι.Π.Ε.
Τα επιμορφωτικά προγράμματα υποστηρίζονται με εκπαιδευτικό υλικό το οποίο
είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Ι.Π.Ε.
Άψογη, τέλος, υπήρξε η συνεργασία του Ι.Π.Ε. με την αρμόδια Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης του Επιχειρησιακό Προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση, η αρωγή της οποίας ήταν καθοριστική στα όποια
προβλήματα αναφύονταν κατά την υλοποίηση της Πράξης.
Τα προαναφερθέντα εδραιώνουν τη δυναμική πορεία του Ι.Π.Ε., ανοίγοντας το
δρόμο για τον περαιτέρω εμπλουτισμό των επιμορφωτικών προγραμμάτων εν όψει
της προσεχούς επιμορφωτικής περιόδου που αρχίζει τον Οκτώβριο του 2019. Ενα
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πρωτοπρεσβύτερου π. Αδαμαντίου Αυγουστίδη, και κλήθηκε με αξιοσημείωτο ζήλο
να υλοποιήσει το λιγοστό για τέτοιας εμβέλειας προσπάθεια ανθρώπινο δυναμικό,
υπό

την

καθοδήγηση

του
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π.

Θεολόγου

Αλεξανδράκη, αναπληρωτή διευθυντή του Ιδρύματος.
Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Ι.Π.Ε
(www.ipe.gr) καθώς και να επικοινωνήσετε με τον Αρχιμ. Θεολόγο Αλεξανδράκη,
Αν. Διευθυντή του Ι.Π.Ε. (τηλέφωνα: 210 3352311 & 6979552222 και e-mail:
[email protected]) ή την κα Χριστίνα Αϊβαλιώτου, υπεύθυνη συντονισμού και
εποπτείας

της

υλοποίησης

των

επιμορφωτικών

2103352364 και e-mail: [email protected]).
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