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Αρ. Πρωτ.: Φ.2.1/ΠΜ/ 199129/Δ7

  
 ΠΡΟΣ : 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  – ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΘΕΜΑ : Έγκριση εκπαιδευτικού υλικού της Οργάνωσης «Μετάδραση»
Σχετ : (α) τα με αρ. πρωτ. Φ2/92432/Δ7/07-06-2019, 96266/14-06-2019 και 120448/25-07-2019 

εισερχόμενα έγγραφα του Υ.ΠΑΙ.Θ.
(β) τα με αρ. πρωτ. Φ2/ΕΧ/99350/Δ7/20-06-2019 και Φ2/ΕΧ/123372/Δ7/31-07-2019 εξερχόμενα 
έγγραφα του Υ.ΠΑΙ.Θ.

 (γ) τα με αρ. πρωτ. 172678/05-11-2019 και 172686/05-11-2019 εισερχόμενα έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας στο ανωτέρω (α) σχετικό αίτημά σας και έχοντας υπόψη το με αρ. 45/31-10-2019 απόσπασμα 
πρακτικού του ΙΕΠ, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται η υλοποίηση των ως κάτω αναφερόμενων 
εκπαιδευτικών υλικών της οργάνωσης «Μετάδραση», τα οποία απευθύνονται σε μαθητές/τριες σχολικών 
μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (όλες οι τάξεις Δημοτικού) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (όλες 
οι τάξεις Γυμνασίου και Λυκείου Γενικής, Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, καθώς και Ειδικής Αγωγής και 
Εκπαίδευσης). 

Α/Α Τίτλος εκπαιδευτικού υλικού Ομάδα στόχος και Βαθμίδα εκπαίδευσης

1.
«Οδηγός Πολύγλωσσης 
Υποστήριξης ΕΝΤΑΞΕΙ 1»

Μαθητές/τριες σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης (όλες οι τάξεις Δημοτικού) και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (όλες οι τάξεις 
Γυμνασίου και Λυκείου Γενικής, Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης, καθώς και Ειδικής Αγωγής και 
Εκπαίδευσης) που μιλούν αραβικά και φαρσί, με 
μικρό ή μηδενικό βαθμό εξοικείωσης με την ελληνική 
γλώσσα

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


2.
«Οδηγός Πολύγλωσσης 
Υποστήριξης ΕΝΤΑΞΕΙ 2»

Μαθητές/τριες σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης (όλες οι τάξεις Δημοτικού) και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (όλες οι τάξεις 
Γυμνασίου και Λυκείου Γενικής, Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης, καθώς και Ειδικής Αγωγής και 
Εκπαίδευσης) που μιλούν αραβικά και φαρσί και 
διαθέτουν στοιχειώδεις ή βασικές δεξιότητες 
επικοινωνίας στην ελληνική γλώσσα.

Α. Σε ό,τι αφορά το εκπαιδευτικό υλικό:
1. Το εν λόγω υλικό δύναται να αξιοποιηθεί από τον/την εκπαιδευτικό με χαρακτήρα προαιρετικό.
2. Ο/Η εκπαιδευτικός δύναται να εντάξει το εκπαιδευτικό υλικό στο διδακτικό έργο κατά την κρίση 

του/της, επιλέγοντας τις δραστηριότητες που θεωρεί κατάλληλες για την ηλικία και τις ιδιαίτερες 
ανάγκες των μαθητών/τριών, διασφαλίζοντας τη συνάφεια των δράσεων με το πρόγραμμα 
σπουδών.

3. Το υλικό να χρησιμοποιείται 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.

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

Β. «Σε ό,τι αφορά στο παραγόμενο έντυπο και ψηφιακό υλικό ο φορέας υλοποίησης: α) να παραχωρήσει 
δωρεάν τα δικαιώματα διανομής, αναπαραγωγής και χρήσης με οποιοδήποτε μέσο προς το Υπουργείο 
Παιδείας και Θρησκευμάτων ή τους εποπτευόμενους από αυτό φορείς, β) να μην πραγματοποιήσει 
μελλοντική εμπορική διάθεση του εν λόγω υλικού με την αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του 
Υ.ΠΑΙ.Θ./Ι.Ε.Π.».

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο και την αξιοποίηση του εν λόγω εκπαιδευτικού 
υλικού, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να επικοινωνούν απευθείας με τον αρμόδιο φορέα 
(Οργάνωση «ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ»).

 
           

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

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

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε.

                                                            
                                                    
                                

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΤΣΑΧΑΛΑΣ

http://edu-gate.minedu.gov.gr/


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΠΙΣΤΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

A/A Επωνυμία
Διεύθυνση Ηλεκτρονικού 
Ταχυδρομείου
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Οργάνωση «ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ»
Υπόψη κας Ν. Δημητρούκα   ndimitrouka@metadrasi.org 
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