
 

 
           

                                          Αποστολή  με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο                                                  
                                                   Βαθμός Ασφαλείας:

       Nα διατηρηθεί μέχρι:
       Βαθμ. Προτερ.: 

           
                            

                                                  Μαρούσι,   23-10-2018
                 Αρ. Πρωτ. :  Φ.13.1/ 177876 /Δ2

                        
       

                               
                                                                                 
                                                                                            ΠΡΟΣ :  Επιστημονική Εταιρεία «Διαθεματικό,

Διαπολιτισμικό Ραδιόφωνο της Εκπαιδευτικής     
 «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ»     Κοινότητας European School  Radio ,        

      Το πρώτο Μαθητικό Ραδιόφωνο»       

                                                                       Email: eu.schoolradio@gmail.com                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                               ΚΟΙΝ:   1. Περιφερειακές  Διευθύνσεις  Π.Ε. και  Δ.Ε.

                            της χώρας. Έδρες  τους.
                    2. Διευθύνσεις  Δ.Ε. της  χώρας.                                                                                               

3. Σχολικές  μονάδες   Δ.Ε. της χώρας            
                                                                                                         (μέσω των οικείων Δ/νσεων Δ.Ε. της χώρας)
                                                                                                               
                                                                                

ΘΕΜΑ: Έγκριση 6ου Πανελλήνιου Φεστιβάλ Μαθητικού Ραδιοφώνου, το οποίο απευθύνεται σε 
μαθητές και μαθήτριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης , για το σχολικό έτος 2018-
2019 .

Σχετ. έγγραφο: το με  αρ. πρ. 171940/Δ2/15-10-2018 εισερχόμενο του οικείου Υπουργείου. 
      
          Σε απάντηση του εγγράφου σας σχετικά με την έγκριση του 6ου Πανελλήνιου Φεστιβάλ 
Μαθητικού Ραδιοφώνου, και λαμβάνοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.47/11-10-2018 απόσπασμα 
Πρακτικού του ΙΕΠ, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται η διεξαγωγή του εν λόγω Φεστιβάλ από 
τις 11 έως τις 13 Απριλίου 2019 στον Βόλο, για τους/τις μαθητές/ήτριες της Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα και την Κύπρο, υπό τις εξής προϋποθέσεις:
 
α) Να ενημερωθεί ο Σύλλογος Διδασκόντων και η Διεύθυνση της σχολικής μονάδας για τη 
συμμετοχή σε αυτό. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού 
προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/-τριών. 
β) Να τηρηθεί η δεοντολογία σχετικά με την εθελοντική συμμετοχή των μαθητών/-τριών και 
την προστασία των προσωπικών δεδομένων των ιδίων και των οικογενειών τους. Στο ίδιο 
πλαίσιο απαιτείται η έγγραφη συναίνεση των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών/-τριών. 
γ) Η υλοποίηση σχετικών δραστηριοτήτων να ενταχθεί στον διδακτικό προγραμματισμό κατά 
την κρίση του/της  εκπαιδευτικού, 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 διαθεματικών δραστηριοτήτων ή προγράμματος 
σχολικών δραστηριοτήτων σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο/-η Σχολικών 
Δραστηριοτήτων/Αγωγής Υγείας της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

                      ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ  ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ  Β΄ 

----
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Β’-ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΖΩΗΣ 

 

Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 Μαρούσι
Mail : spudonde@minedu.gov.gr
Πληροφορίες:   Βάρλα Α. (Δ.Ε.)
                            Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
                            Τζιντάνου Β. (Π.Ε.) 
                            Θεοδωράκου Β. (Δ.Ε.) 
Τηλέφωνο:       210-34.43.272 (Δ.Ε.)
                           210-34.42.212 (Ε.Ε.)          
                           210-34.43.318 (Π.Ε.)
Fax:                    210-34.43.390

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ 

 ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----

-----



 δ) Να μην χρησιμοποιηθεί το φεστιβάλ για κανενός είδους διαφημιστικό σκοπό και να μην 
υπάρχει καμία οικονομική επιβάρυνση των εκπαιδευτικών, των μαθητών/-τριών ή των 
σχολικών μονάδων.
 ε) Η προετοιμασία και συμμετοχή στο φεστιβάλ να γίνει παρουσία των υπεύθυνων 
εκπαιδευτικών των σχολείων, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι/-ες για τη συμμετοχή σε αυτό και για 
τον έλεγχο του περιεχομένου του υλικού που θα παραχθεί.
στ) Οι φορείς διοργάνωσης να αναλάβουν όλη τη διαδικασία υλοποίησης του φεστιβάλ. 
ζ) Το φεστιβάλ να μην εμπλέκεται με την προώθηση εμπορικών προϊόντων και να  μην 
υπάρξουν έσοδα για τους φορείς που διοργανώνουν το φεστιβάλ ή για άλλους. 
η) Να τηρηθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις  που ορίζονται στις ισχύουσες διατάξεις για τις 
σχολικές δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής και τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών επισκέψεων 
και εκδρομών (ΦΕΚ. 109/01-08-2017, ΦΕΚ. 681/06-03-2017). 
θ) Σε κάθε περίπτωση, οι υπεύθυνοι του προγράμματος να κοινοποιήσουν στο Ινστιτούτο 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής τον απολογισμό του εκπαιδευτικού προγράμματος (παιδαγωγικά 
αποτελέσματα, συμπεράσματα) μετά την ολοκλήρωσή του.

Συν: 1 αρχείο pdf
 

                                                                                          Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 
                                                                                      ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε.

                                                                                     

           
                                                                                                                            ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ
                                                               

Εσωτερική Διανομή:
1.Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε.
2.Δ.Π.Ο.Δ.Ε.Μ.Σ.                                                               

   3. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων   και Οργάνωσης Π.Ε., Τμήμα Β’ 
   4.Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ,Τμήμα Β’
   5.Δ/νση Υποστήριξης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία-Τμήμα Α’

       6. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων   και Οργάνωσης Δ.Ε., Τμήμα  Β’
       7.Δ/νση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α’ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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