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        ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ (05-03-2023)
  
      Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Μαρούσι,        28-02-2023
Αρ. Πρωτ.:         22312/Θ2

-----

 

ΘΕΜΑ: Σεμινάριο με τίτλο “The Holocaust as a starting point - The Sephardic Jews ”, 28 έως 30 
Απριλίου 2023, Λισαβόνα

Σας γνωρίζουμε ότι η Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 
σε συνεργασία με το Γαλλικό μουσειακό και ερευνητικό ίδρυμα “Memorial de la Shoah”, το Holocaust 
Fund of the Jews (Βόρεια Μακεδονία), το Memoshoa, το ΕΤΤΑ, το Department of Education 
(Government of Catalonia), το EUROM, το Memorial Democràtic (Generalitat de Catalunya) 
συνδιοργανώνουν σεμινάριο για εκπαιδευτικούς με τίτλο: “The Holocaust as a starting point - The 
Sephardic Jews.” Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στην Πορτογαλία, στη Λισαβόνα, από 28 έως 30 Απριλίου 
2023.

Το εν λόγω σεμινάριο μπορούν να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικοί σχολικών μονάδων Δ/θμιας 
Εκπ/σης της χώρας. Η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας είναι απαραίτητη για την παρακολούθησή 
του σεμιναρίου, καθώς αυτό θα πραγματοποιηθεί στα αγγλικά.

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν παρακαλούνται, αφού συμπληρώσουν τη 
συνημμένη αίτηση συμμετοχής, να την αποστείλουν ηλεκτρονικά έως την Κυριακή 5 Μαρτίου 2023 
και ώρα 23:59 μ.μ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση: mdoee@minedu.gov.gr.

Κατά την αποστολή της αίτησης, παρακαλούμε να αναγράψετε στο ηλεκτρονικό μήνυμα:

• τη σχολική μονάδα στην οποία υπηρετείτε
• το e-mail της σχολικής μονάδας
• τη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης στην οποία ανήκει το σχολείο σας. 

Δεδομένου ότι υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων, θα προηγηθούν εκπαιδευτικοί οι οποίοι δεν 
έχουν συμμετάσχει κατά το παρελθόν σε σεμινάρια του “Memorial de la Shoah”. Επισημαίνεται ότι οι 
αιτήσεις πρέπει να είναι πλήρως και σαφώς συμπληρωμένες.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ Β΄ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Αν. Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 Μαρούσι
Πληροφορίες: Β. Πελώνη
Τηλέφωνο: 210 344 2786
e-mail: te-ds@minedu.gov.gr

ΠΡΟΣ:  
Όλες τις Διευθύνσεις Δ/θμιας Εκπ/σης της 
χώρας 

ΚΟΙΝ:
Περιφερειακές Δ/νεις Π/θμιας και Δ/θμιας 
Εκπ/σης της χώρας

mailto:mdoee@minedu.gov.gr
mailto:te-ds@minedu.gov.gr
mailto:te-ds@minedu.gov.gr


2

Επισημαίνονται τα κάτωθι:

• Οι εκπαιδευτικοί που θα επιλεγούν, θα πρέπει να προμηθευτούν μόνοι τους τα αεροπορικά 
εισιτήριά τους, για τα οποία θα λάβουν επιδότηση 200€ μετά από την προσκόμισή των καρτών 
επιβίβασης (boarding pass).

• Το “Memorial de la Shoah” αναλαμβάνει το κόστος για 3 διανυκτερεύσεις (στις 27, 28 και 29 
Απριλίου 2023).

Παρακαλούνται οι Διευθύνσεις Δ/θμιας Εκπ/σης να ενημερώσουν σχετικά τους/τις εκπαιδευτικούς των 
σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς τους.

Συνημμένα:
1. Πρόγραμμα Σεμιναρίου (3 σελ.)
2. Αίτηση Συμμετοχής (5 σελ.)

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Θρησκευμάτων
2. Δ/νση Θρησκευτικής Εκπ/σης & Διαθρησκευτικών Σχέσεων

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ν. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
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