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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
----- 

Μαρούσι,5-10-2018 

Εξ.Πρωτ.: Φ2.1/166224/Δ7 

Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

 

Βαθμός Ασφαλείας: - 

Να διατηρηθεί μέχρι: - 

Βαθμός Προτερ.: - 

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣ: 

ΠΙΝΑΚΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝ: 

  
Θέμα: Απάντηση σε αίτημα Έγκρισης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος και Υλικού του Κέντρου 
Πρόληψης ΟΚΑΝΑ Λάρισας με θέμα: «Τα παραμύθια της γιαγιάς πάνε σχολείο» 
Σχετ: το υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ2.1/159236/25-9-2018/Δ7/εισερχόμενο του ΥΠΠΕΘ 
 

           Απαντώντας σε σχετικό αίτημά σας και έχοντας υπόψη το  με αρ 43/20-9-2018 απόσπασμα    

πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. που αφορά γνωμοδότηση σχετικά με το αίτημα έγκρισης εκπαιδευτικού 

προγράμματος και του αντίστοιχου συνοδευτικού υλικού του Κέντρου Πρόληψης Ο.ΚΑ.ΝΑ. Λάρισας 

με θέμα: «Τα παραμύθια της γιαγιάς πάνε σχολείο» το οποίο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και 

μαθητές /τριες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Μαθητές και μαθήτριες Νηπιαγωγείων και 

Δημοτικών σχολείων) του νομού Λαρίσης ,για το σχολικό έτος 2018-2019, σας ενημερώνουμε ότι το 

πρόγραμμά σας εγκρίνεται για το σχολικό έτος 2018-2019 υπό τις εξής προϋποθέσεις: 

1)Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται με τη 

σύμφωνη γνώμη του /της Διευθυντή /τριας , Προϊσταμένης/ου και του  Συλλόγου 

Διδασκόντων. 

2) Η συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι προαιρετική ενώ το προβλεπόμενο 

διήμερο σεμινάριο και οι μηνιαίες συναντήσεις των εκπαιδευτικών θα πραγματοποιηθούν 

εκτός ωρολογίου προγράμματος. 

          3) Για τις επισκέψεις στις σχολικές μονάδες πρέπει να έχει προηγηθεί συνεννόηση με τη Διεύθυνση 

του σχολείου και το διδακτικό προσωπικό, ώστε να μην παρακωλύεται το σχολικό πρόγραμμα και η 

ασφάλεια των μαθητών/τριών. 
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          4) Η όλη υλοποίηση του προγράμματος (επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και αξιοποίηση του 

εκπαιδευτικού υλικού εντός των σχολικών μονάδων) δεν θα επιφέρει καμία οικονομική 

επιβάρυνση στους /στις εκπαιδευτικούς και τους /τις μαθητές/τριες. 

  5) Η υλοποίηση του εν λόγω εκπαιδευτικού προγράμματος και η αξιοποίηση του σχετικού 

εκπαιδευτικού υλικού στο σχολικό περιβάλλον θα πρέπει να μην εμπλέκεται με τη διαφήμιση και 

γενικότερα με την προώθηση εμπορικών συμφερόντων, ενώ δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί 

μελλοντική εμπορική διάθεση του εν λόγω εκπαιδευτικού υλικού με την αναφορά της 

συγκεκριμένης έγκρισης του ΥΠ.Π.Ε.Θ./Ι.Ε.Π. 

          6)  Η αξιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού από τους /τις εκπαιδευτικούς να είναι σύντομης 

διάρκειας ώστε να μην παρακωλύεται η εφαρμογή του ωρολογίου προγράμματος , αλλά αντίθετα 

να καλύπτονται συγκεκριμένες ανάγκες στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και να 

εμπλουτίζονται ή και να διευρύνονται οι διδακτικοί στόχοι του Προγράμματος Σπουδών. 

          7) Οι γονείς θα υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση για τη συμμετοχή των παιδιών τους στο 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα.  

 
                                                 O   ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 

                                                                                                      ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ   
 
 
                                                                                         ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 
 

 

 

 Εσωτερική Διανομή: 
1) Δ/νση Υποστήριξης Προγραμμάτων  

και Εκπαίδευσης για την Αειφορία , Τμήμα Β’ 

2) Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης , Τμήμα Α’ 

3) Δ/νση Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Τμήμα Β’. 
 
 
 

 

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

Α/Α Επωνυμία Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου 

1 
Κέντρο Πρόληψης ΟΚΑΝ Λάρισας Ορφέας, 
Υπόψη κας Τσιάτα  

 
kplarisa@otenet.gr 
 
 
 

 

mailto:kplarisa@otenet.gr

		2018-10-09T11:30:58+0300




