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ΠΡΟΣ : 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  – ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΘΕΜΑ : Έγκριση εκπαιδευτικού υλικού του Οργανισμού «QualityNet Foundation»
Σχετ : (α) το με αρ. πρωτ. Φ2/106508/Δ7/01-07-2019 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

(β) το με αρ. πρωτ. Φ2/ΕΠ/125239/Δ7/05-08-2019 εξερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
 (γ) το με αρ. πρωτ. 40170/24-03-2020 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας στο ανωτέρω (α) σχετικό αίτημά σας και έχοντας υπόψη το με αρ. 15/19-03-2020 απόσπασμα 
πρακτικού του Ι.Ε.Π., σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται για το σχολικό έτος 2019-2020 το εκπαιδευτικό 
υλικό με τίτλο: «Καλή Υγεία για Καλύτερη Ζωή», του Οργανισμού «QualityNet Foundation», το οποίο 
απευθύνεται σε μαθητές/τριες σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Δημοτικό Γενικής 
Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης) όλης της χώρας, καθώς και σε εκπαιδευτικούς, υπό τις 
εξής προϋποθέσεις:

1. Το εν λόγω εκπαιδευτικό υλικό να αξιοποιείται από τον/την εκπαιδευτικό με χαρακτήρα 
προαιρετικό, με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και με τη σύμφωνη γνώμη του/της 
Διευθυντή/ντριας ή του/της Προϊσταμένου/ης της σχολικής μονάδας, ώστε να μη διαταράσσεται 
το σχολικό πρόγραμμα.

2. Ο/Η εκπαιδευτικός δύναται να εντάσσει το εκπαιδευτικό υλικό στο διδακτικό έργο κατά την κρίση 
του/της «…είτε στο πλαίσιο προγραμμάτων αγωγής υγείας που υλοποιούνται στο σχολείο, είτε με 
αυτόνομες δράσεις/μεμονωμένες δραστηριότητες σε επίπεδο ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης 
των μαθητών/-τριών». 

3. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί πνευματικής ιδιοκτησίας (Ν.4212/2013).
4. Το προς παρουσίαση ή διανομή εκπαιδευτικό υλικό να διατίθεται χωρίς οικονομική επιβάρυνση 

για τους/τις μαθητές/τριες και τον Σύλλογο Διδασκόντων και χωρίς τη διανομή ή προβολή 

http://www.minedu.gov.gr/
https://inactionforabetterworld.com/%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%AE-%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%B5%CF%85%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B1-greek-sdgs-library
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οποιουδήποτε διαφημιστικού ή άλλου υλικού, το οποίο δεν έχει προηγουμένως εγκριθεί για το 
σχολικό έτος 2019-2020 στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων και των 
αναφορών σε τυχόν χορηγούς του συγκεκριμένου υλικού.

5. Να μην πραγματοποιηθεί μελλοντική εμπορική διάθεση του εκπαιδευτικού υλικού με την 
αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ. .

6. Το ανωτέρω υλικό να τεθεί υπόψη των Υπεύθυνων Αγωγής Υγείας/Σχολικών Δραστηριοτήτων των 
οικείων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ώστε να αξιοποιηθεί αναλόγως σε 
Προγράμματα και δράσεις Αγωγής Υγείας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο και την αξιοποίηση του εν λόγω εκπαιδευτικού 
υλικού, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να επικοινωνούν απευθείας με τον φορέα υλοποίησής του 
(«Οργανισμός “QualityNet Foundation”»).

           

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

http://edu-gate.minedu.gov.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΠΙΣΤΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

A/A Επωνυμία
Διεύθυνση Ηλεκτρονικού 
Ταχυδρομείου

1
  Οργανισμός «QualityNet Foundation»
  (Υπόψη κας Χρ. Εξάρχου)

 
  
  info@qualitynet.gr
  cexarchou@qualitynet.gr
  agialamprinou@qualitynet.gr
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