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ΠΡΟΣ : 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση υλοποίησης Προγράμματος της Actionaid για το σχολικό έτος 2018-2019
ΣΧΕΤ: το με αρ. πρωτ. Φ2.1/ 204817/27-11-2018/Δ7εισερχόμενο έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού αιτήματός σας σχετικά με την εφαρμογή προγράμματος  της Actionaid 
Hellas  , σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 56/22-11-2018 απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ. 
του Ι.Ε.Π.,  για το σχολικό έτος 2018-2019 εγκρίνεται η υλοποίηση του προγράμματος, με θέμα «MigratED: 
ανθρώπινα δικαιώματα και μετανάστευση μέσα από τις νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση» στο πλαίσιο 
του προγράμματος Erasmus+ και σε συνεργασία της Actionaid Hellas  με τον Καρπό- Κέντρο Εκπαιδευτικών 
Δράσεων και Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας το οποίο υποστηρίζεται από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης  Ανατολικής Αττικής. Το εν λόγω πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες  Β’, Γ’ 
Γυμνασίου και όλων των τάξεων του Λυκείου όλων των σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και εκπαιδευτικούς 
της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  και δύναται να υλοποιηθεί μόνον με τις ως κάτω αναφερόμενες 
προϋποθέσεις:

α) πριν την επίσκεψη στα σχολεία να έχει προηγηθεί συνεννόηση με τη Διεύθυνση του σχολείου και το 
διδακτικό προσωπικό ώστε να μην παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία των σχολείων, 
β) κατά την υλοποίηση του προγράμματος στα σχολεία να είναι εξασφαλισμένη η προστασία των 
προσωπικών δεδομένων των μαθητών/τριών βάσει της ελληνικής και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας (ν. 
2472/1997, ν. 4139/2013, Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679, Οδηγία 2002/58/ΕΚ και Οδηγία 2009/136/ΕΚ), 
γ) να μην επιτραπεί σε καμία περίπτωση η φωτογράφιση, η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση των 
μαθητών/τριών,
δ) να μην επιτραπεί η διάθεση οποιουδήποτε υλικού το οποίο αφορά έμμεση ή άμεση διαφήμιση παροχής 
υπηρεσιών ατόμων/φορέων ή δεν είναι εγκεκριμένο από το ΥΠ.Π.Ε.Θ.,
ε) η συνεργασία του φορέα υλοποίησης του προγράμματος με τους/τις Υπεύθυνους Αγωγής Υγείας (ή: 
τον/την Υπεύθυνο/η Σχολικών Δραστηριοτήτων) κρίνεται απαραίτητη,
στ) η συμμετοχή των σχολείων στο εν λόγω πρόγραμμα είναι προαιρετική και δωρεάν για τους/τις 
μαθητές/τριες  και τους εκπαιδευτικούς και πραγματοποιείται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και 
τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή/τριας ή του/της Προϊσταμένου/ης της σχολικής μονάδας,
ζ) το πρόγραμμα να υλοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις ισχύουσες 
διατάξεις για τις σχολικές δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής (Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28-2-2017, ΦΕΚ 681/τ. 
Β΄/6-3-2017),
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η) να έχει προηγηθεί ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/τριών σε ό,τι αφορά το 
συγκεκριμένο πρόγραμμα και να έχει εξασφαλιστεί η ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση αυτών, έχοντας 
υπόψη ότι η συμμετοχή των παιδιών τους δεν είναι υποχρεωτική,
θ) η συμμετοχή των μαθητών/τριών στις ως άνω δράσεις να πραγματοποιείται παρουσία του/της 
εκπαιδευτικού της τάξης,
ι) η υλοποίηση των εργαστηρίων ψηφιακού εγγραμματισμού που απευθύνονται στους/στις μαθητές/-
ήτριες είναι δυνατή στο πλαίσιο των Σχολικών Δραστηριοτήτων που γίνονται στη Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση εκτός του διδακτικού ωραρίου,
ια) η συμμετοχή όσων εκπαιδευτικών επιθυμήσουν να συμμετάσχουν γίνεται χωρίς οικονομική 
επιβάρυνση για τους ίδιους ή για τα σχολεία τους και δεν προβλέπεται αμοιβή,
ιβ) η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε εθνικό επίπεδο (εθνικά trainings) να γίνεται εκτός σχολικού 
ωραρίου ώστε να μην παρακωλύεται το εκπαιδευτικό έργο,
ιγ) για τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στο International Train of trainers που θα γίνει στην Μπολόνια 21-
24 Ιανουαρίου 2019 να δοθεί σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης στην οποία υπηρετούν οι 
εκπαιδευτικοί,
ιδ) για την υλοποίηση του προγράμματος εντός των σχολικών μονάδων κατά τη σχολική χρονιά 2019-2020 
να υποβληθεί εκ νέου σχετικό αίτημα.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Εσωτερική Διανομή: 
1) Δ/νση Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία, Τμήμα Β’  
2) Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 
3) Δ/νση Σπουδών ΔΕ. Τμήμα Β’
4) Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Β’
5) e-yliko

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

                                                            
                                                                                    

ΧΡΥΣΟΥΛΑ  Λ .  ΜΠΑΚΑ



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΠΙΣΤΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

A/A Επωνυμία Διεύθυνση Ηλεκτρονικού 
Ταχυδρομείου

1  ACTIONAID HELLAS education.hellas@actionaid.org

2  ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ mail@attik.pde.sch.gr

3 ΔΔΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ mail@dide-anatol.att.sch.gr

4  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ/ΣΤΡΙΑ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ  Δια μέσου της οικείας Διεύθυνσης 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Ανατολικής Αττικής 

5  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ή ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ  Δια μέσου της οικείας Διεύθυνσης 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Ανατολικής Αττικής
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