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ΘΕΜΑ: «Αίτηση ανάρτησης εγκεκριμένων προγραμμάτων στο e-yliko» 
 
 

       Σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. Φ1/AΚ/129346/200711/Δ7/21-11-2018 έγγραφό μας, που αφορά στα 

προγράμματα «Έλα μαζί μας» του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ωνάση, παρακαλούμε όπως η υπηρεσία σας 

αναρτήσει στην ιστοσελίδα του ΥΠΠΕΘ e-yliko το κατωτέρω απόσπασμα του εγγράφου μας: 

 

ΘΕΜΑ :Δράσεις του εκπαιδευτικού προγράμματος «Έλα μαζί μας» του Κοινωφελούς 
Ιδρύματος Ωνάση. 

                
                  Σε απάντηση του εισερχομένου εγγράφου 129346/Δ7/30-7-2018, σας γνωρίζουμε ότι,     

σύμφωνα με τη γνωμοδότηση 12599/19-11-2018 του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και 

το με αρ. 55/15-11-2018  απόσπασμα πρακτικού  του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., σας ενημερώνουμε ότι: 

 Γίνονται αποδεκτές για το σχολικό έτος  2018-19,   οι ακόλουθες δράσεις του  εκπαιδευτικού 

προγράμματος «Έλα μαζί μας» της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση, για υλοποίηση σε σχολεία  της  

Α/θμιας και Β/θμιας  Εκπ/σης: 

1) Η δράση – πρόταση της κ. Μπορμπουδάκη Λίλιαν με τίτλο «Hold your head high and look 

the world straight in the eye», όπως έχει σχεδιαστεί για να υλοποιηθεί σε σχολεία Α/θμιας 

και Β/θμιας Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα Στ΄ τάξης του Δημοτικού, Α΄- Γ΄ τάξεων του 

Γυμνασίου και Α΄ τάξης του Λυκείου. 

2) Η δράση - πρόταση των κ.κ. Ελευθερίας Γκρίμπα και Ευαγγελίας Γκρίμπα με τίτλο                              

«Ο Μικρός Τουρίστας / Καταναλωτής-Μια Βαλίτσα ταξιδεύει», όπως έχει σχεδιαστεί για να 

υλοποιηθεί σε σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσια και Λύκεια) της 

χώρας στο πλαίσιο των μαθημάτων που εμπίπτουν στα πεδία Διοίκησης και Οικονομίας.   

3) Οι δράσεις – προτάσεις  του κ. Βαρδαρίνου, της κ. Σουλιώτου και της κ. Ευαγγελίδου.  

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ                                   
& ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ 

ΤΜΗΜΑ Α’ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΑΕΙΦΟΡΙΑ 

   
 

 

  

 

 

 

Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 Μαρούσι 
Ιστοσελίδα: http://www.minedu.gov.gr 
email: disedu@minedu.gov.gr 
Πληροφορίες:  Σ. Λαπατά 
                           Αν. Κελεσάκου 
Τηλέφωνο: 210 3442573 
FAX:             210 3443390 
 

 
   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
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   Βαθμός Ασφαλείας: 
Να διατηρηθεί μέχρι: 

Υ/Σ 
 

 

ΠΡΟΣ: Διεύθυνση Εκπαιδευτικής  

Τεχνολογίας    &  Καινοτομίας 

Τμήμα Α΄ 

Υπόψη κ. Μπάρκα 

                   <e-yliko@minedu.gov.gr> 
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4) Η  δράση – πρόταση του κ. Δημόπουλου με την προϋπόθεση να αφαιρεθεί η κάρτα 

storyboard6. 

5) Οι δράσεις – προτάσεις  των κ.κ. Μαργαρίτας Γκούντρα, Γεωργίας Μανιάτη, Ελένης 

Σπυράκου και Ελένης Τσολακίδου.  

6) Οι δράσεις – προτάσεις  των κ.κ. Μπιτζελέρη, Σφυρόερα, Παπαδογιαννάκη και Scirpo. 

7) Οι δράσεις – προτάσεις  των κ.κ. Γεωργακόπουλου Χρήστου, Ζωγράφου Μάνθας, 

Καταφυλή Ευάγγελου, Μαυροδή Γεωργίας και Μπιτάκη Επαμεινώνδα-Ιωάννη.   

 

Ωστόσο, για την υλοποίηση όλων των παραπάνω προγραμμάτων – δράσεων προϋποθέσεις 

θεωρούνται: 

α) η συμμετοχή των μαθητών/-τριών είναι προαιρετική και υλοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη 

του Συλλόγου Διδασκόντων, 

β) η υλοποίηση εκάστου προγράμματος να πραγματοποιείται ύστερα από συνεννόηση με τη 

Διεύθυνση του σχολείου και το διδακτικό προσωπικό, ώστε να μην παρακωλύεται η ομαλή 

λειτουργία του σχολείου, 

γ) η υλοποίηση εκάστου προγράμματος να γίνεται παρουσία του/της/των 

εκπαιδευτικού/εκπαιδευτικών του σχολείου, δωρεάν και χωρίς να υπάρχει προβολή και διανομή 

οποιουδήποτε διαφημιστικού υλικού, 

δ) να διασφαλίζεται η προστασία των προσωπικών δεδομένων των μαθητών/-τριών». 

  
 

 

 

                                                                                                                  Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
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