
   
                 

                
 

 
                                                Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο                                   

                                                  Βαθμός Ασφαλείας: 
        Nα διατηρηθεί μέχρι: 
        Βαθμ. Προτερ.:   

         
                                           Μαρούσι,   19-09-2018  

                       Αρ. Πρωτ. :  Φ13.1/155879/Δ2           
 

        

         
                 ΠΡΟΣ:                                                       

                                                                                                                                                           
  ΚΟΙΝ:      1. Περιφερειακές  Δ/νσεις  Π.Ε και Δ.Ε. της χώρας 

                 2.  Διευθύνσεις  Δ/θμιας Εκπ/σης  της χώρας 

             3.  Σχολικές μονάδες  Δ/θμιας Εκπ/σης της  χώρας 

   (μέσω  των οικείων  Δ.Δ.Ε.) 

 
 
    

ΘΕΜΑ: Έγκριση του  εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο 
«Λέμε την αλήθεια στην εξουσία» 

 
                  Σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. Φ13.1/ 106328 /Δ2/ 26-6-2017 εγγράφου μας, σας 
ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται για το σχολικό έτος 2018-2019 το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με 
τίτλο «Λέμε την αλήθεια στην εξουσία» (Speak Truth to Power) που υλοποιείται από  το Ίδρυμα 
Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη  και  απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης . 
 Στόχος του προγράμματος είναι η ενημέρωση και ενδυνάμωση μαθητών και μαθητριών 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με ζητήματα που άπτονται της επίγνωσης, 
συνειδητοποίησης και υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της εφαρμογής και της 
υπεράσπισής τους, με απώτερο σκοπό οι μαθητές να διδαχθούν από τη σοφία ιστορικών 
προσώπων και υπερασπιστών της ελευθερίας, της ειρήνης και της δημοκρατίας, να 
ευαισθητοποιηθούν και να εφαρμόσουν τα διδάγματα αυτά στην καθημερινότητά τους. 

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα βασίζεται στο βιβλίο «Λέμε την Αλήθεια στην Εξουσία», 
όπου γίνεται παρουσίαση 9 υπέρμαχων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, βραβευμένων με 
Νόμπελ, το οποίο διατίθεται δωρεάν στους εκπαιδευτικούς από το «Ίδρυμα Μαριάννα Β. 
Βαρδινογιάννη» και περιέχει σε κάθε κεφάλαιο ασκήσεις, προτάσεις και ιδέες για την 
εφαρμογή του μέσα στις σχολικές αίθουσες από τους εκπαιδευτικούς.  
 Σχετικά με τη διαδικασία υλοποίησης ισχύουν τα ακόλουθα: όσα σχολεία εκδηλώσουν 
ενδιαφέρον συμμετοχής, θα δηλώσουν όσους/όσες εκπαιδευτικούς επιθυμούν να λάβουν 
μέρος στο πρόγραμμα. Εν συνεχεία, οι εκπαιδευτικοί αυτοί θα δηλώσουν συμμετοχή στο 
Ίδρυμα Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη, συμπληρώνοντας την αντίστοιχη φόρμα που τους 
παρέχεται για να τους αποσταλεί το βιβλίο δωρεάν. Στους συμμετέχοντες δίνεται η δυνατότητα 
να παρακολουθήσουν επιμορφωτικά σεμινάρια που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια 
της χρονιάς, ενώ προβλέπεται και ηλεκτρονική αποστολή οδηγιών, όταν αυτές είναι 
απαραίτητες. Επιπρόσθετα, στους/στις εκπαιδευτικούς θα δοθεί η δυνατότητα να μοιράσουν 
αντίγραφα κειμένων του βιβλίου στους μαθητές και στις μαθήτριες τους. Τα κείμενα αυτά, 
μπορούν να τα προσαρμόσουν σε διάφορα μαθήματα ανάλογα με την κρίση τους.  

 
 
 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  Δ.Ε.-ΤΜΗΜΑ Β’  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ Β’ 
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Ανδρέα Παπανδρέου 37 - 151 80 Μαρούσι 
Πληροφορίες:   Ά. Βάρλα (Δ.Ε.) 
                            Π. Σακκοπούλου (Δ.Ε.) 
              Ο. Μαραγκού (Ε.Ε.) 
Τηλέφωνα:        210 344 3272                 
               210 344 3023 
               210 344 2212 
              
  

     

  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 
ΕΡΕΥΝΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
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 e-mail: info@mvvfoundation.com  
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Στο τέλος της χρονιάς οι καθηγητές/τριες μπορούν να αποστείλουν τις δράσεις τους στο 

Ίδρυμα «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη», αν επιθυμούν για να τις μοιραστούν με τους 
υπόλοιπους εκπαιδευτικούς που το υλοποιούν, καθώς και να υποβάλουν προτάσεις για τη 
βελτίωση και την ανανέωσή του. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να 

απευθύνονται στο τηλέφωνο 210 8094483, 210 8094419 (κα Σοφία Δάρτζαλη). 

               Η συμμετοχή των σχολείων στο εν λόγω πρόγραμμα είναι προαιρετική, δωρεάν και 
πραγματοποιείται με απόφαση του Διευθυντή και του Συλλόγου Διδασκόντων, χωρίς να  
παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία της σχολικής μονάδας.  

                       
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

         ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 

 

                    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ 

 
 
 
 
Εσωτερική διανομή:    1. Γραφείο κ. Υπουργού (αρ. πρωτ. 5155/13-5-2018) 
              2. Γενική Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε. 

            3. Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Β΄ 
              4. Αυτοτελής Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Α΄ 
                                         5. Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε., Τμήμα Β΄        
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