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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

Μαρούσι, 30-10-2018
Εξ.Πρωτ.: Φ2.1/183060/Δ7

Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

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

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝΠΡΟΣ:

Θέμα: Έγκριση Εκπαιδευτικού Προγράμματος
Σχετ: τα με αρ. πρωτ. Φ2/106107/Δ7/27-6-2018  και Φ2.1 172587/Δ7/15-10-2018  εισερχόμενα του ΥΠΠΕΘ

Απαντώντας σε σχετικό αίτημά σας και έχοντας υπόψη το  με αρ. πρωτ. 47/11-10-2018 
απόσπασμα  πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται το 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Το παπάκι πάει…» του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του 
Παιδιού», το οποίο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες  σχολικών μονάδων 
της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας  (Νηπιαγωγεία και Δημοτικά σχολεία: Α’-Β’ 
τάξεις ) για το σχολικό έτος 2018-2019, υπό τις εξής προϋποθέσεις:
α. η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στο εν λόγω πρόγραμμα να είναι προαιρετική και η 
σχετική επιμόρφωσή τους από την επιστημονική ομάδα του Οργανισμού να 
πραγματοποιηθεί εκτός ωρολογίου προγράμματος και διδακτικού τους ωραρίου,
β. η αξιοποίηση του σχετικού εκπαιδευτικού υλικού από τον/την εκπαιδευτικό στη σχολική 
τάξη να ενταχθεί στον διδακτικό προγραμματισμό κατά την κρίση του/της, διασφαλίζοντας 
τη συνάφεια των δράσεων με το πρόγραμμα σπουδών και τη συνέχεια των 
προσφερόμενων στους/στις μαθητές/-ήτριες μαθησιακών εμπειριών, είτε σε ενότητες 
γνωστικών αντικειμένων που προσφέρονται για ανάλογες προεκτάσεις, είτε στο πλαίσιο 
της ευέλικτης ζώνης ή προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων σε συνεργασία με τον 
Υπεύθυνο/-η Σχολικών Δραστηριοτήτων/Αγωγής Υγείας της οικείας Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
γ.η υλοποίηση του προγράμματος να είναι δωρεάν για τους συμμετέχοντες/συμμετέχουσες
εκπαιδευτικούς/μαθητές/μαθήτριες και να μην συνδέεται με τη διανομή ή προβολή 
οποιουδήποτε διαφημιστικού υλικού ή άλλου μη εγκεκριμένου από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. υλικού,
δ. η χρήση του εκπαιδευτικού υλικού «Το Παπάκι πάει - Ένα πρόγραμμα ευαισθητοποίησης 
παιδιών σε θέματα εξαφανίσεων και αρπαγών» να διατίθεται δωρεάν και να είναι 
ελεύθερο προς χρήση στους/στις εκπαιδευτικούς,

http://www.minedu.gov.gr/
http://www.minedu.gov.gr/
http://www.minedu.gov.gr/
http://www.minedu.gov.gr/
http://www.minedu.gov.gr/
http://www.minedu.gov.gr/
http://www.minedu.gov.gr/
mailto:disedu@minedu.gov.gr
mailto:disedu@minedu.gov.gr
mailto:disedu@minedu.gov.gr
mailto:disedu@minedu.gov.gr
mailto:disedu@minedu.gov.gr
mailto:disedu@minedu.gov.gr
mailto:disedu@minedu.gov.gr


ε. τη δέσμευση των συντελεστών ότι θα παραχωρήσουν, εφόσον τους ζητηθούν, στο Ι.Ε.Π. 
τα ερευνητικά δεδομένα της αξιολόγησης του προγράμματος,
στ. τη δέσμευση των συντελεστών ότι δε θα πραγματοποιηθεί μελλοντική εμπορική 
διάθεση του ανωτέρω υλικού με την αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Εσωτερική Διανομή:
1) Δ/νση Υποστήριξης Προγραμμάτων  και Εκπαίδευσης για την Αειφορία, Τμήμα Β’ 
2) Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Π.Ε., Τμήμα Β΄
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O   ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 
Δ/ΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε.

                                                                
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ



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

Α/Α Επωνυμία Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου
1 Χαμόγελο του Παιδιού, υπόψη κ. 

Γιαννόπουλου
schoolcoord@hamogelo.gr
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