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Μαρούσι, 29-11-2018
Εξ.Πρωτ.:  206471 /Δ7

Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Βαθμός Ασφαλείας: -
Να διατηρηθεί μέχρι: -
Βαθμός Προτερ.: -

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝΠΡΟΣ:

Θέμα: Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος-δράσης και υλικού
Σχετ. : τα με αρ. πρωτ. 109703/02-07-2018 και 203720/26-11-2018 εισερχόμενα έγγραφα του 

ΥΠΠΕΘ

Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό αίτημά σας και έχοντας υπόψη το με αρ. 56/ 22-11-2018 
απόσπασμα πρακτικού του ΙΕΠ, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα- 
δράση και το υλικό « Σύμπραξη σχολείων για τη δημοκρατία στην Εκπαίδευση», της Μη 
Κερδοσκοπικής Κοινότητας EUDEC Greece, το οποίο απευθύνεται σε μαθητές/τριες αλλά και σε 
εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, των σχολικών μονάδων της χώρας, για το σχολικό έτος 2018-
2019, με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών αλλά και των μαθητών/ τριών στο εν λόγω πρόγραμμα να 
είναι προαιρετική.

 Η υλοποίηση του προγράμματος και η χρήση του υλικού να είναι δωρεάν για τους/τις 
συμμετέχοντες/συμμετέχουσες μαθητές/τριες και να μη συνδέεται με τη διανομή ή την 
προβολή οποιουδήποτε διαφημιστικού ή άλλου μη εγκεκριμένου από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. υλικού.

 Τη δέσμευση των συντελεστών/τριών ότι (α) θα παραχωρήσουν, εφόσον τους ζητηθούν, στο 
ΥΠ.Π.Ε.Θ. και το Ι.Ε.Π. τα ερευνητικά δεδομένα της αξιολόγησης του προγράμματος και (β) 
δε θα πραγματοποιηθεί μελλοντική εμπορική του διάθεση με την αναφορά της 
συγκεκριμένης έγκρισης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. .

 Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η φωτογράφηση ή η βιντεοσκόπηση των 
μαθητών/τριών.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
                                                                                                              ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ                                                                            

ΧΡΥΣΟΥΛΑ Λ. ΜΠΑΚΑ

Ακριβές αντίγραφο

Εσωτερική Διανομή
 Δ/νση Υποστήριξης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία - Τμήμα Γ’
 E-yliko: για ανάρτηση  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Α. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΠΙΣΤΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ
Α/Α Επωνυμία Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου
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Ευρωπαϊκή Κοινότητα για τη Δημοκρατική 
Παιδεία  (EUDEC Greece)- υπόψη κας 
Τζουμερκιώτη Μ.

info@eudec.gr 

2

mailto:info@eudec.gr

		2018-12-03T13:05:36+0000
	CHRYSOULA BAKA




