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Μαρούσι, 10-12-2018
Εξ.Πρωτ.: Φ2.1/212323/Δ7

Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Βαθμός Ασφαλείας: -
Να διατηρηθεί μέχρι: -
Βαθμός Προτερ.: -

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝΠΡΟΣ:

Θέμα: Έγκριση εκπαιδευτικού υλικού
Σχετ. : τo με αρ. πρωτ. 193617/13-11-2018 εισερχόμενο έγγραφο του ΥΠΠΕΘ

Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό αίτημά σας και έχοντας υπόψη το με αρ. 53/08-11-2018 
απόσπασμα πρακτικού του ΙΕΠ, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται το εκπαιδευτικό υλικό με τον 
τίτλο «Ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών σε ζητήματα Σεξουαλικού Προσανατολισμού, Ταυτότητας 
Φύλου, Έκφρασης Φύλου και Χαρακτηριστικών Φύλου», του Πολύχρωμου Σχολείου, το οποίο 
απευθύνεται σε μαθητές/-ήτριες της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γυμνάσια & Λύκεια) όλης της 
χώρας, για το σχολικό έτος 2018-2019, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

1. Η αξιοποίηση του εν λόγω εκπαιδευτικού υλικού στη σχολική τάξη να γίνεται από τον/την 
εκπαιδευτικό, με προαιρετικό χαρακτήρα.

2. Ο/η εκπαιδευτικός να αξιοποιεί το εν λόγω εκπαιδευτικό υλικό κατά την κρίση του, 
επιλέγοντας τις δραστηριότητες που θεωρεί κατάλληλες για τη στοχοθεσία του 
προγράμματος και τις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών/-τριών.

3. Να μην επιτραπεί η διάθεση και η προβολή οποιουδήποτε υλικού το οποίο αφορά έμμεση ή 
άμεση διαφήμιση παροχής υπηρεσιών ατόμων/φορέων ή δεν είναι εγκεκριμένο από το 
ΥΠ.Π.Ε.Θ.

4. Να παραχωρηθούν δωρεάν προς το ΥΠ.Π.Ε.Θ. ή τους εποπτευόμενους από αυτό φορείς τα 
δικαιώματα διανομής, αναπαραγωγής και χρήσης με οποιοδήποτε μέσο.

5. Να μην πραγματοποιηθεί μελλοντική εμπορική διάθεση του εκπαιδευτικού υλικού με την 
αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

Ακριβές Αντίγραφο

Εσωτερική Διανομή
1. Δ/νση Υποστήριξης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία - Τμήμα Β’
2. Δ/νση Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Β/θμιας Εκπαίδευση- Τμήμα Β΄

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΡΥΣΟΥΛΑ Λ. ΜΠΑΚΑ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Α. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΠΙΣΤΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

Α/Α Επωνυμία Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

1
Πολύχρωμο Σχολείο info@rainbowschool.gr

elskarpidou@yahoo.gr
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