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Αποςτολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
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ΠΡΟ:

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ

Θζμα: Ζγκριςη εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ
χετ.: το με αρ. πρωτ. 51851/03-04-2019 ειςερχόμενο ζγγραφο του ΤΠΠΕΘ
Απαντϊντασ ςτο ανωτζρω ςχετικό αίτθμά ςασ και ζχοντασ υπόψθ το με αρ. 12/28-03-2019
απόςπαςμα πρακτικοφ του ΙΕΠ, ςασ ενθμερϊνουμε ότι εγκρίνεται θ υλοποίθςθ του εκπαιδευτικοφ
προγράμματοσ με τίτλο «Η Γζφυρα τησ Μετάβαςησ από το Δημοτικό ςτο Γυμνάςιο» του Κζντρου
Πρόλθψθσ Εξαρτιςεων & Προαγωγισ Ψυχικισ Τγείασ «Αργϊ» που απευκφνεται ςε μακθτζσ/τριεσ
Σϋ τάξθσ των δθμοτικϊν ςχολείων τθσ Βϋ Ακινασ, για το ςχολικό ζτοσ 2018-2019, υπό τισ εξισ
προχποθζςεισ:
Α) ε ό,τι αφορά το εκπαιδευτικό υλικό:
1. Η αξιοποίθςθ του εκπαιδευτικοφ υλικοφ ςτθ ςχολικι τάξθ να γίνεται από τον/τθν
εκπαιδευτικό με προαιρετικό χαρακτιρα και κατά τθν κρίςθ του/τθσ, ςτο πλαίςιο
υλοποίθςθσ του Προγράμματοσ πουδϊν ι Προγράμματοσ Αγωγισ Τγείασ, επιλζγοντασ τισ
δραςτθριότθτεσ που κεωρεί ότι ανταποκρίνονται ςτουσ ςτόχουσ του προγράμματοσ και ςτισ
ιδιαίτερεσ ανάγκεσ των μακθτϊν/τριϊν.
2. Να μθν πραγματοποιθκεί μελλοντικι εμπορικι διάκεςθ του εκπαιδευτικοφ υλικοφ με τθν
αναφορά τθσ ςυγκεκριμζνθσ ζγκριςθσ του ΤΠ.Π.Ε.Θ.
3. Σο εκπαιδευτικό υλικό να χρθςιμοποιείται χωρίσ οικονομικι επιβάρυνςθ για τουσ/τισ
μακθτζσ/τριεσ και τον φλλογο Διδαςκόντων και χωρίσ τθ διανομι οποιουδιποτε
διαφθμιςτικοφ υλικοφ.
Β) ε ό,τι αφορά τθν υλοποίθςθ δράςεων ςε μακθτζσ/τριεσ:
1. Η ςυμμετοχι των ςχολείων ςτο εν λόγω πρόγραμμα να είναι προαιρετική και δωρεάν για
τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ και να πραγματοποιείται με απόφαςθ του υλλόγου Διδαςκόντων
και τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του/τθσ Διευκυντι/τριασ τθσ ςχολικισ μονάδασ.
2. Πριν τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ να προθγθκεί ενθμζρωςθ του/τθσ
υντονιςτι/ςτριασ Εκπαιδευτικοφ Ζργου του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.. και του/τθσ Τπεφκυνου/θσ
Αγωγισ Τγείασ τθσ οικείασ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ.
3. Να ζχει προθγθκεί ενθμζρωςθ των γονζων/κθδεμόνων των μακθτϊν/τριϊν ςε ό,τι αφορά
το ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα και να ζχει εξαςφαλιςτεί θ ενυπόγραφθ υπεφκυνθ διλωςθ
αυτϊν, ζχοντασ υπόψθ ότι θ ςυμμετοχι των παιδιϊν τουσ δεν είναι υποχρεωτικι.
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4. Κατά τθν υλοποίθςθ των δράςεων ςτα ςχολεία να είναι εξαςφαλιςμζνθ θ προςταςία των
προςωπικϊν δεδομζνων των μακθτϊν/τριϊν βάςει τθσ ελλθνικισ και τθσ ευρωπαϊκισ
νομοκεςίασ (ν. 2472/1997, ν. 4139/2013, Κανονιςμόσ (ΕΕ) 2016/679, Οδθγία 2002/58/ΕΚ και
Οδθγία 2009/136/ΕΚ).
5. Να μθν επιτραπεί ςε καμία περίπτωςθ θ φωτογράφιςθ, θ βιντεοςκόπθςθ και θ
μαγνθτοφϊνθςθ των μακθτϊν/τριϊν.
6. Να μθν επιτραπεί θ διάκεςθ ι θ προβολι οποιουδιποτε υλικοφ το οποίο αφορά ζμμεςθ ι
άμεςθ διαφιμιςθ παροχισ υπθρεςιϊν ατόμων/φορζων ι δεν είναι εγκεκριμζνο από το
ΤΠ.Π.Ε.Θ. για το τρζχον ςχολικό ζτοσ.
7. Κατά τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ από τον/τθν εκπαιδευτικό τθσ τάξθσ να
χρθςιμοποιθκεί αποκλειςτικά το εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο «Η Γζφυρα τθσ Μετάβαςθσ
από το Δθμοτικό ςτο Γυμνάςιο» για το οποίο ο ίδιοσ/θ ιδία ζχει παρακολουκιςει τθ ςχετικι
επιμόρφωςθ του Κζντρου Πρόλθψθσ «Αργϊ».
8. Να γίνονται οι απαραίτθτεσ επιμζρουσ προςαρμογζσ ανάλογα με τθν θλικία και το
μακθςιακό επίπεδο των μακθτϊν/τριϊν.
9. Σο πρόγραμμα να υλοποιείται εντόσ ωρολογίου προγράμματοσ και ςχολικοφ πλαιςίου από
τον/τθν επιμορφωμζνο/θ εκπαιδευτικό τθσ τάξθσ και να μθν υπερβαίνει ςε διάρκεια τισ
τζςςερισ (4) διδακτικζσ ϊρεσ.
Γ) ε ό,τι αφορά τθν επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν:
Η ςυμμετοχι των εκπαιδευτικϊν ςε ςχετικζσ επιμορφωτικζσ ςυναντιςεισ με ςτελζχθ του
Κζντρου Πρόλθψθσ «Αργϊ» να είναι προαιρετικι, χωρίσ οικονομικι επιβάρυνςθ και εκτόσ
του εργαςιακοφ τουσ ωραρίου.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΡΙΑ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ
ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ

ΧΡΤΟΤΛΑ Λ. ΜΠΑΚΑ
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1. Δ/νςθ Τποςτιριξθσ Εκπαιδευτικϊν Προγραμμάτων και Εκπαίδευςθσ για τθν Αειφορία-Σμιμα Β’
2. Δ/νςθ Εκπαιδευτικισ Σεχνολογίασ & Καινοτομίασ-Σμιμα Αϋ (Ανάρτθςθ ςε http://edu-gate.minedu.gov.gr/)
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