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           Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
          
           Βαθμός Ασφαλείας: 
           Να διατηρηθεί μέχρι:
           Βαθμός Προτεραιότητας:

             Μαρούσι,  27-12-2018

          Αρ. Πρωτ. : Φ13.1/222039/Δ2

ΠΡΟΣ :  

        
    

ΚΟΙΝ.: 1. Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας  
                & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατ. 
                Μακεδονίας-Θράκης
            2. Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας  
                & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης
            3. Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας  
                & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου
                  

ΘΕΜΑ : Έγκριση πιλοτικού προγράμματος Erasmus+ «Role Models»

Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρωτ. 215457/Δ2/14-12-2018 εισερχόμενο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

             Απαντώντας στο με αρ. πρωτ. 20109/23-10-2018 αίτημά σας και λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. 
πρ. 59/13-12-2018 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του ΙΕΠ, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε την 
υλοποίηση του προγράμματος «Role Models», το οποίο πραγματοποιείται σύμφωνα με τις υποχρεώσεις 
του ΙΚΥ ως Εθνική Μονάδα διαχείρισης του Προγράμματος Erasmus+ στους τομείς της Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης, με συμμετοχή συγκεκριμένων σχολείων των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, 
Κρήτης και Ηπείρου. 

           Στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος μαθητές/τριες που κινδυνεύουν από κοινωνικό 
αποκλεισμό λόγω καταγωγής ή κοινωνικής και οικονομικής θέσης μπορούν να εμπνευστούν από άτομα, 
προερχόμενα από το δικό τους κοινωνικό/οικονομικό περιβάλλον, τα οποία καλούνται να λειτουργήσουν 
ως θετικά πρότυπα.  

             Η έγκριση δίνεται για το σχολικό έτος 2018-2019 υπό τις εξής προϋποθέσεις:
1. Το πρόγραμμα να πραγματοποιηθεί μετά από συνεννόηση και με ευθύνη των Διευθυντών/ντριών και 

των Συλλόγων Διδασκόντων των σχολικών μονάδων, ώστε να μην διαταραχθεί σε καμία περίπτωση η 
ομαλή λειτουργία τους. 

2. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών  και των εκπαιδευτικών στο εν λόγω πρόγραμμα να είναι δωρεάν 
και  προαιρετική, ενώ για τους  μαθητές να απαιτείται η έγγραφη συγκατάθεση των κηδεμόνων τους.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. - ΤΜΗΜΑTA B΄

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β’

-----

Ταχ. Δ/νση :  Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη :  151 80 -  Μαρούσι
Ιστοσελίδα :  www.minedu.gov.gr 
email :  spoudonde@minedu.gov.gr 
Πληροφορίες :  Τζιντάνου Β. (Π.Ε.)
                                   Βάρλα  Ά. (Δ.Ε.)
                                   Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
                                   Κουροπούλου Χ.                        
Τηλέφωνο :  210344.2247
                                   210344.3272
                                   210344.2212
                                   210-344.3273
 Fax :  210-344.3390

ΙΚΥ/ Εθνική Μονάδα Συντονισμού 
Erasmus+
(υπόψη κ. Μαυρογιώργου)
 elinamav@iky.gr 
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3. Η υλοποίηση του προγράμματος να ενταχθεί στο σχολικό πρόγραμμα σε συγγενή μαθησιακά 
αντικείμενα, σε συμφωνία με τους στόχους του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών, κατ’επιλογή του 
εκπαιδευτικού της τάξης και σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες της.

4. Να μην υπάρχει διανομή οποιουδήποτε υλικού, το οποίο θα αφορά έμμεση ή άμεση διαφήμιση 
παροχής υπηρεσιών ατόμων/φορέων, καθώς και η διάθεση μη εγκεκριμένου από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. 
εκπαιδευτικού υλικού.

5. Στην περίπτωση  μετακινήσεων μαθητών/τριών θα πρέπει να τηρηθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις 
που ορίζονται στο π.δ. 79/2017 (Α’ 109) με θέμα: «Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και 
δημοτικών σχολείων» και στην υπ’αριθμ. 33120/ΓΔ4/28-2-2017 Υ.Α. (Β’  681) με θέμα: «Εκδρομές-
Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας».

6. Η υλοποίηση του προγράμματος πρέπει να γίνεται παρουσία των εκπαιδευτικών των τάξεων των 
σχολείων που συμμετέχουν.

7. Να ληφθεί μέριμνα για τη διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων των μαθητών/τριών.
8. Μετά τη λήξη του πιλοτικού προγράμματος να κατατεθεί στο Παρατηρητήριο Μαθητικής Διαρροής 

του ΙΕΠ, όπου τηρείται αποθετήριο καλών πρακτικών, ηλεκτρονικό (ή έντυπο) αρχείο με τα 
αποτελέσματα εφαρμογής του προγράμματος.

9. Πριν την είσοδο των επαγγελματιών – Role Models στις σχολικές μονάδες για τη διεξαγωγή του 
προγράμματος, να κατατεθεί συνοδευτική επιστολή του Επιστημονικού Υπευθύνου του 
προγράμματος προς τον/τη Διευθυντή/ντρια της συμμετέχουσας σχολικής μονάδας, στην οποία να 
προτείνεται τεκμηριωμένα η επιλογή του/της συγκεκριμένου/ης επαγγελματία ως Role Model.

                                                                                                                        Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                                                   ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

Εσωτερική Διανομή:                                                                                              
1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
2. Γεν. Δ/νση Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε. 
3. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Π.Ε. - Τμήμα Β’
4. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης - Τμήμα Β’
5. Δ/νση Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία 
6. Δ/νση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α’ 
7. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Δ.Ε. - Τμήμα Β’

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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