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Μαρούσι, 18-02-2019
Εξ.Πρωτ.: Φ2.1/24671/Δ7

Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

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

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝΠΡΟΣ:

Θέμα: Έγκριση εκπαιδευτικού υλικού
Σχετ. : τo με αρ. πρωτ. 20414/11-02-2019 εισερχόμενο έγγραφο του ΥΠΠΕΘ

Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό αίτημά σας και έχοντας υπόψη το με αρ. 5/07-02-2019 
απόσπασμα πρακτικού του ΙΕΠ, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται το εκπαιδευτικό υλικό της 
διαδραστικής εφαρμογής με τίτλο: «Παίζοντας μαθαίνω για την Υγεία (learn to be healthy.gr)» της 
Ελληνικής Εταιρείας Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας (ΕΕΚΠΠΥ, Παράρτημα 
Λακωνίας) που απευθύνεται σε μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για το 
σχολικό έτος 2018-2019, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

1. Η χρήση του εν λόγω εκπαιδευτικού υλικού στη σχολική μονάδα να είναι προαιρετική και 
δωρεάν και να πραγματοποιείται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και τη σύμφωνη 
γνώμη του/της Διευθυντή/τριας της σχολικής μονάδας.

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 προσαρμόζοντας τη διάρκεια 
της διδακτικής παρέμβασης από μια (1) έως τέσσερις (4) διδακτικές ώρες.

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

4. Κατά τη χρήση του εκπαιδευτικού υλικού να μην υπάρχει προβολή και διανομή 
οποιουδήποτε διαφημιστικού υλικού ή άλλου μη εγκεκριμένου από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. υλικού.

Ακριβές Αντίγραφο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Εσωτερική Διανομή
1. Δ/νση Υποστήριξης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία - Τμήμα Β’
2. Δ/νση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας & Καινοτομίας – Τμήμα Α΄ (Ανάρτηση σε www.e-yliko.gr)

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

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

Α/Α Επωνυμία Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

1

Ελληνική Εταιρεία Κοινωνικής Παιδιατρικής 
και Προαγωγής της Υγείας (ΕΕΚΠΠΥ, 
Παράρτημα Λακωνίας)

SocPedLak@gmail.com
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