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

Μαρούσι,                 08/03/2019
Αριθμ. Πρωτ. :    Φ16/37459/Δ2

-----

ΠΡΟΣ:

KOIN:  

ΘΕΜΑ: Έγκριση του εκπαιδευτικού προγράμματος “Εικονικές Δίκες Πρωταγόρας” του Εκπαιδευτικού 

Μη-Κερδοσκοπικού Οργανισμού “Άφιξις” για μαθητές/τριες Δ.Ε. - σχ. έτος 2018-2019.

Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 34679/Δ2, Δ7/05-03-2019 εισερχόμενο έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Απαντώντας στο από 29-06-2018 ηλεκτρονικό μήνυμά σας με θέμα «Αίτημα έγκρισης εκπαιδευτικού 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΕΡΕΥΝΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Αποστολή  με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Εκπαιδευτικός Μη-Κερδοσκοπικός Οργανισμός
«Άφιξις»
Υπόψη κας Σκιαθίτη Παναγιώτας
giotask@afixis.org

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ - Δ/ΘΜΙΑΣ - ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ 

ΜΕΡΙΜΝΑΣ,
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
-----

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β ΄- ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

 ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
-----

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄- ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ, ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ 

ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
-----

Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη : 151 80 -  Μαρούσι
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr
Email : spoudonde@minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Βάρλα  Ά. (Δ.Ε.)

Παπαδοπούλου Χ. (Δ.Ε.)
Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
Λυμπεροπούλου Φ. (Ε.Α.Ε.)

Τηλέφωνο : 210-34.43.272 (Δ.Ε.)
: 210-34.43.317 (Δ.Ε.)
: 210-34.42.212 (Ε.Ε.)
: 210-34.42.933 (Ε.Α.Ε.)

Fax : 210-34.43.390

1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε.
της χώρας. Έδρες τους.

2. Γραφεία Συντονιστών Εκπ/κού Έργου
(μέσω των Περιφερειακών Διευθύνσεων 
Π.Ε. & Δ.Ε. της χώρας)

3. Διευθύνσεις Δ.Ε. της χώρας.  Έδρες τους.
4. Δημόσιες και Ιδιωτικές 

Σχολικές Μονάδες Δ.Ε. της χώρας
(μέσω των Διευθύνσεων Δ.Ε. της χώρας)

5. Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή
Τεχνών και Επαγγελμάτων
prosopiko@sivitanidios.edu.gr
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προγράμματος “Εικονικές Δίκες Πρωταγόρας”», που αφορά σε ανανέωση της έγκρισης του εν λόγω 

εκπαιδευτικού προγράμματος για το σχολικό έτος 2018-2019 για μαθητές/τριες Δ.Ε., σας ενημερώνουμε 

ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 8/28-02-2019 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε τη διεξαγωγή 

του εν λόγω προγράμματος, το οποίο θεωρείται ενδιαφέρον και παιδαγωγικά κατάλληλο, καθώς 

προσφέρει την ευκαιρία στους μαθητές και τις μαθήτριες να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη, τον 

προβληματισμό πάνω στην έννοια και τις διαδικασίες απονομής δικαιοσύνης, τις δεξιότητες 

επικοινωνίας και την επιχειρηματολογική ικανότητα. 

Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος “Εικονικές Δίκες Πρωταγόρας” 

για μαθητές και μαθήτριες Γυμνασίου και Λυκείου της χώρας για το σχολικό έτος 2018-2019 θα 

πραγματοποιηθεί με τις εξής απαραίτητες προϋποθέσεις:

α) Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών τους στα επιμορφωτικά σεμινάρια 

να είναι προαιρετική και εκτός ωρολογίου σχολικού προγράμματος, ώστε να μην παρακωλύεται το 

σχολικό πρόγραμμα. 

β) Η συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών στο πρόγραμμα να είναι προαιρετική, με απόφαση 

του/της Διευθυντή/τριας και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών και με τη σύμφωνη γνώμη 

του/της Συντονιστή/Συντονίστριας Εκπαιδευτικού Έργου και των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

γ) Η επιλογή της θεματολογίας των εικονικών δικών να γίνεται από τον/την Υπεύθυνο/η 

καθηγητή/τρια, λαμβάνοντας υπόψη το ηλικιακό επίπεδο και τα ενδιαφέροντα των μαθητών/τριών. 

δ) Η συμμετοχή άλλων προσώπων (φοιτητών/τριών) πέραν αυτών, για τους οποίους έχουν ήδη 

κατατεθεί βιογραφικά σημειώματα, να γίνεται κατόπιν έγκρισης από τη Διεύθυνση του σχολείου, τον 

Σύλλογο Διδασκόντων και Διδασκουσών και τον υπεύθυνο καθηγητή/την υπεύθυνη καθηγήτρια. 

ε) Η υλοποίηση του προγράμματος να μη συνεπάγεται κανένα κόστος συμμετοχής για τους 

μαθητές/τριες και να μην εμπεριέχεται οποιουδήποτε είδους διαφήμιση. 

στ) Τέλος, σημειώνεται ότι η έγκριση αφορά μόνο το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

«Εικονικές Δίκες Πρωταγόρας» για μαθητές/τριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Για την έγκριση 

του/των διαγωνισμού/ών που αναφέρονται στο υποβληθέν υλικό (βλ. Μέρος Ε΄) και ακολουθούν το 

πρόγραμμα, προϋποτίθεται η υποβολή ξεχωριστού αιτήματος προς το ΥΠ.Π.Ε.Θ. με βάση τις 

προδιαγραφές του Ι.Ε.Π.

Για περισσότερες πληροφορίες τα σχολεία που επιθυμούν να συμμετάσχουν μπορούν να 

απευθύνονται στα τηλέφωνα  6986286741 - κ. Σκιαθίτη Παναγιώτα, email: giotask@afixis.org και 

6978001688 - κ. Τσουλιάς Θωμά, email: tsouthom@afixis.org . 

Παρακαλούνται οι Διευθύνσεις στις οποίες κοινοποιείται το παρόν έγγραφο να ενημερώσουν 

σχετικά τα σχολεία αρμοδιότητάς τους.
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Τέλος, σημειώνεται ότι η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στο εν λόγω εκπαιδευτικό θα γίνει 

χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Εσωτερική Διανομή:                                     Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ                                          

1. Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.       ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ      

2. Δ/νση Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ., Τμήμα Α’

3. Δ/νση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης                        

και Διαθρησκευτικών Σχέσεων, Τμήμα Α’           

4. Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων       ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ

5. Δ/νση Υποστήριξης Εκπ/κών Προγραμμάτων

και Εκπαίδευσης για την Αειφορία, Τμήμα Γ΄

6. Δ/νση Εκ/κης Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α΄  

7. Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Τμήμα Β΄

8. Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκ/σης

9. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Β΄

10.Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης  Δ.Ε. , Τμήμα B΄

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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