
1

 

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
-----

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ

ΤΜΗΜΑ Β΄ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

  Βαθμός Ασφαλείας: 
  Να διατηρηθεί μέχρι:

      Βαθμός Προτεραιότητας: ΚΑΝΟΝΙΚΟ

-----

Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη : 15180 – Μαρούσι
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr 
Email : disedu@minedu.gov.gr 
Πληροφορίες : Β. Λελεντζή

  Ε. Χατζοπούλου
Τηλέφωνο : 2103442223

       Μαρούσι, 20-05-2020

       Αρ. Πρωτ.: Φ.2.1/ΕΧ/59921/Δ7

      ΠΡΟΣ : 
      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση διεξαγωγής αξιολόγησης του προγράμματος “Real Life Stories” του Οργανισμού «Το 
              Χαμόγελο του Παιδιού»
Σχετ.:    (α) το με αρ. πρωτ. Φ.2.1/ΠΜ/158577/Δ7/10-10-2019 εξερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
              (β) το με αρ. πρωτ. 3421/10-01-2020 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
              (γ) το με αρ. πρωτ. Φ2/ΠΜ/23378/Δ7/17-02-2020 εξερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
              (δ) το με αρ. πρωτ. 40169/24-03-2020 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Σε απάντηση του με αρ. πρωτ. 3421/10-01-2020 εισερχόμενου εγγράφου, σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. 
Φ.2.1/ΠΜ/158577/Δ7/10-10-2019 εγγράφου του Υ.ΠΑΙ.Θ. και έχοντας υπόψη το με αρ. 15/19-03-2020 
απόσπασμα πρακτικού του Ι.Ε.Π., σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται η διεξαγωγή αξιολόγησης μέσω 
ερωτηματολογίου του Προγράμματος “Real Life Stories” του Οργανισμού μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα «Το 
Χαμόγελο του Παιδιού» για το σχολικό έτος 2019-2020, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

1. Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων να είναι προαιρετική και δωρεάν για τους/τις μαθητές/τριες και να 
πραγματοποιείται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και τη σύμφωνη γνώμη του/της 
Διευθυντή/ντριας ή του/της Προϊσταμένου της σχολικής μονάδας, χωρίς να παρακωλύεται η εφαρμογή 
του ωρολογίου προγράμματος.

2. Πριν από τη διεξαγωγή της αξιολόγησης «να ζητείται η σύμφωνη γνώμη (με Υπεύθυνη Δήλωση) των 
γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/τριών για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων καθώς και για τη 
συναίνεσή τους στη χρήση των στοιχείων τους».

3. Να προηγείται (α) ενημέρωση των Συντονιστών/στριών Εκπαιδευτικού Έργου Εκπαίδευσης για την 
Αειφορία των οικείων ΠΕ.Κ.Ε.Σ., καθώς και των Υπεύθυνων Αγωγής Υγείας/Σχολικών Δραστηριοτήτων 
των οικείων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, (β) ανάρτηση στον 
ιστότοπο του φορέα με παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού, προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου.

http://www.minedu.gov.gr/


2

4. Η διαδικασία αξιολόγησης του προγράμματος να διεξάγεται χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους/τις 
μαθητές/τριες και τον Σύλλογο Διδασκόντων και χωρίς τη διανομή ή προβολή οποιουδήποτε 
διαφημιστικού ή άλλου υλικού, το οποίο δεν έχει προηγουμένως εγκριθεί για το σχολικό έτος 2019-2020 
στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας.

5. Το ερωτηματολόγιο που θα αξιοποιηθεί για την αξιολόγηση του προγράμματος να χρησιμοποιείται 
χωρίς τροποποιήσεις και σύμφωνα με την παρούσα έγκριση.

6. Να μην πραγματοποιηθεί μελλοντική εμπορική διάθεση του ως άνω υλικού με την αναφορά της 
συγκεκριμένης έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ. .

Κατά τα λοιπά ισχύει το με αρ. πρωτ. Φ.2.1/ΠΜ/158577/Δ7/10-10-2019 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Έγκριση 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων και υλικού του Οργανισμού “Το Χαμόγελο του Παιδιού”».

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Εσωτερική Διανομή: 
1. Δ/νση Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία, Τμήμα Β΄
2. Δ/νση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α΄ (http://edu-gate.minedu.gov.gr/)

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π.Ε, Δ.Ε. ΚΑΙ Ε.Α.

                                                            

                                                               
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  ΓΚΙΚΑ

https://drive.google.com/open?id=1JUq-LvYpBCjQX8JwN9RM7t1_M0o3vt5W
http://edu-gate.minedu.gov.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Α. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΠΙΣΤΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

A/A Επωνυμία
Διεύθυνση Ηλεκτρονικού 
Ταχυδρομείου

    1

  

  Οργανισμός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
  «Το Χαμόγελο του Παιδιού»
  Τμήμα Πρόληψης και Ευαισθητοποίησης Παιδιών, Γονέων
  και Εκπαιδευτικών
  (Υπόψη κ.κ. Κ. Γιαννόπουλου και Δ. Μπουρσινού) 

  
  schoolcoord@hamogelo.gr
  yousmile@hamogelo.gr
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