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Ποιηηηθή ηερ Μ∴ ∴ η∴ Δ∴ αποηειεί ε ζςνεσήρ ενεµέπωζε θαη εθπαίδεςζε ηων Αδειθών µαρ ζσεηηθά µε
Σεθηονηθέρ δπάζεηρ πος ππαγµαηοποηούνηαη ζηηρ Μεγ∴ η∴ ηος εξωηεπηθού.
Απώηεπορ ζηόσορ µε ηεν έθδοζε αςηού ηος ενεµεπωηηθού ενηύπος ‘The Freemasons international’, είναη ε
µεηαθοπά θαιών ππαθηηθών από ηο εξωηεπηθό ζηεν Μ∴ ∴ η∴ Δ∴ θαη ζηηρ η∴ ώζηε ο Σεθηονηθόρ ζεζµόρ
ζε επίπεδο ηοών, να ιεηηοςπγήζεη πεπηζζόηεπο αποηειεζµαηηθά µε ηεν ενεπγό ζςµµεηοσή όιων ηων
Αδειθών µε οπαµαηηζµό ηεν βειηίωζε ηερ ποηόηεηαρ δωήρ όιων ηων µειών ηερ θοηνωνίαρ µαρ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΣΗΝ ΜΔΓ∴ Σ∴ ΣΗ ΦΛΟΡΙΝΣΑ
Ρο Ξπόγπαµµα εκπαίδεςζηρ και καηάπηιζηρ ηων µελών και ιδιαίηεπα ηων
Αξιωµαηικών ηηρ Κεγάληρ Πηοάρ ηηρ Φλόπινηα (ΚΠΡΦ), επικενηπώνεηαι ζε µία
ποικιλία θεµάηων όπωρ ηα πποηεινόµενα ζηη ζςνέσεια: (α) Γιαµόπθωζη ενόρ
εηηζίος ζσεδίος ανάπηςξηρ ηηρ Πηοάρ (Module 3-Planning your year), (β)
Νπγάνωζη και διασείπιζη γεγονόηων και έπγων ηηρ Πηοάρ (Module 14-Event
organization), και (γ) Ανάπηςξη ηγεηικών ικανοηήηων και ηην άζκηζη ηγεζίαρ
ώζηε να πποάγεηαι ζςνεσώρ ηο έπγο ηηρ Πηοάρ.
Πηην παπακάηω ηλεκηπονική διεύθςνζη θα βπείηε αναλςηικά όλερ ηιρ παποςζιάζειρ ζε
powerpoints ηων επιµοπθωηικών ππογπαµµάηων ηηρ ΚΠΡΦ grandlodgefl.com

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΣΗΝ ΜΔΓ∴ Σ∴ ΣΗ ΠΔΝΤΛΒΑΝΙΑ
Ρο Ξπόγπαµµα εκπαίδεςζηρ και καηάπηιζηρ ηων µελών ηηρ Κεγάληρ Πηοάρ ηηρ
Ξενζςλβάνια (ΚΠΡΞ), ζηο οποίο µποπεί να ζςµµεηέσει ο κάθε Γιδάζκαλορ
(Κaster Κason), έσει ηίηλο Master Masonic Scholar Certification Program και
αποηελείηαι από ηπία επίπεδα γνώζηρ µε ηα ανηίζηοισα κπιηήπια, βαθµολογία
και ηην βιβλιογπαθία ανά επίπεδο. Πηο ηέλορ ηηρ εκπαίδεςζηρ απονέµεηαι
Ξιζηοποιηηικό.
Όλερ οι λεπηοµέπειερ οπγάνωζηρ αςηού ηος Ξιζηοποιηηικού Δπιµόπθωζηρ ζηην
ηλεκηπονική διεύθςνζη pamasonicacademy.org

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΣΗΝ ΜΔΓ∴ Σ∴ ΣΗ
BRITISH COLUMBIA & YUKON
Ρο Θολέγιο Ashlar πποζθέπει εξειδικεςµένη γνώζη ζηην Ηζηοπία, Φιλοζοθία
και Ζθική ηος Ρεκηονιζµού καθώρ και ζε θέµαηα Ζγεζίαρ και Δπικοινωνίαρ,
Πςµβοςλεςηικήρ και Πσεδιαζµού/ ππογπαµµαηιζµού ηηρ Πηοάρ. Όηαν
ολοκληπωθούν οι ζποςδέρ σοπηγείηαι Ξιζηοποιηηικό από ηο Ashlar College,
ςπό ηην αιγίδα ηηρ Κεγάληρ Πηοάρ ηηρ British Columbia & Yukon.
Ξεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ µποπείηε να βπείηε ζηην ηλεκηπονική διεύθςνζη
ashlarcollege.ca
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΣΗΝ ΗΝΩΜΔΝΗ
ΜΔΓ∴ Σ∴ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ
Ρο Ξπόγπαµµα εκπαίδεςζηρ και καηάπηιζηρ ηων µελών ηηρ Ζνωµένηρ
Κεγάληρ Πηοάρ ηηρ Αγγλίαρ (UGLE), ζηο οποίο µποπούν να ζςµµεηέσοςν
ηα ενεπγά µέλη κάθε Πηοάρ , ηιηλοθοπείηαι ¨ Το µονοπάτι¨.
Ξποζθέπονηαρ οςζιαζηικά ένα απιθµηµένο ζσέδιο ζε 11
βήµαηα
βαζιζµένο ζε εµπειπίερ απκεηών επιηςxηµένων Πηοών και Αξιωµαηικών
καηά ηο παπελθόν, παπέσει ηιρ καηάλληλερ ζηπαηηγικέρ πος θα ππέπει να
ακολοςθήζει η κάθε Πηοά για να επιηύσει βιωζιµόηηηα αλλά και επιθανέρ έπγο ηόζο ζηην κοινωνία
όζο και ζηο µέλλον ηος θεζµού. Ρα 11 ¨ βήµαηα ¨ αναλύονηαι διεξοδικά ζηην ηλεκηπονική
πλαηθόπµα ηος παπακάηω ζςνδέζµος. www.pglwilts.org.uk

1.ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ ΡΖΠ ΠΡΝΑΠ
2.ΞΟΝΠΓΗΝΟΗΕΝΛΡΑΠ ΡΝΠ ΔΞΗΓΝΜΝΠ ΞΝΤΖΦΗΝΠ
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4.ΑΛΡΑΞΝΘΟΗΛΝΛΡΑΠ ΠΔ ΑΞΝΟΗΔΠ ΡΥΛ ΞΝΤΖΦΗΥΛ
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7.ΔΡΝΗΚΑΕΝΛΡΑΠ ΡΝΛ ΞΝΤΖΦΗΝ ΓΗΑ ΚΖΠΖ
8.ΞΝΠΡΖΟΗΕΝΛΡΑΠ ΡΝΛ ΛΔΝ ΑΓΔΙΦΝ
9.ΔΗΠΑΓΥΓΖ ΠΡΖΛ ΒΑΠΗΙΗΘΖ ΑΤΗΓΑ (ΞΟΝΑΗΟΔΡΗΘΑ)
10.ΘΟΑΡΥΛΡΑΠ ΡΑ ΚΔΙΖ ΚΑΠ
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