
  
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση του προγράμματος Walk the Global Walk του Δήμου Φυλής» 

 

        Απαντώντας στο υπ’ αρ. πρωτ. 58951/ΓΔ4/16-4-2018 εισερχόμενo έγγραφό σας, και έχοντας υπόψη την υπ’ 

αρ. πρωτ. 9496/31-8-2018 Γνωμοδότηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) [υπ’ αριθ. 37/30-8-2018 

Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.], σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται  ως παιδαγωγικά κατάλληλο το εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα «Walk the Global Walk», όπου συμμετέχουν ως εταίροι από την Ελλάδα ο Δήμος Φυλής σε 

συνεργασία με την Action Aid Hellas και απευθύνεται σε μαθητές /-ήτριες και εκπαιδευτικούς της Β’/θμιας 

Εκπαίδευσης του Δήμου Φυλής για το σχολικό έτος 2018-19. Οι φορείς υλοποίησης δύνανται να επανέλθουν με 

αίτημα χρονικής επέκτασης για την παράταση της υλοποίησης του προγράμματος.  

 

         Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι προϋποθέσεις υλοποίησης του εν λόγω εκπαιδευτικού προγράμματος 

πιστοποίησης είναι:  

α) η προαιρετική, δωρεάν και ύστερα από σχετική απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων συμμετοχή των σχολείων,  

β) η εφαρμογή του κατά τρόπον τέτοιον ώστε να μην παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία του σχολείου και η 

τήρηση του ωρολογίου προγράμματος (εντασσόμενου στα προαιρετικά προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων),  

γ) η συνεργασία με τον/την υπεύθυνο Σχολικών Δραστηριοτήτων της Δ/νσης Β’/θμιας Εκπαίδευσης, με 

προαιρετική τη συμμετοχή καθηγητών/τριών σε αυτά,  

δ) η έγγραφη συγκατάθεση των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών/-τριών, 
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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 
                            Π. Νικολακοπούλου 
Τηλέφωνο: 210 3442579 
FAX:             210 3443390 
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   Βαθμός Ασφαλείας: 
Να διατηρηθεί μέχρι: 

 

Δήμος Φυλής, Βυζαντίου & Μιαούλη 1 
Τ.Κ. 13351 
doikanapt@fyli.gr 
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Αρ. Πρωτ.:  149798/Δ7 
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ε) η απουσία κατά την υλοποίησή του οποιουδήποτε στοιχείου, άμεσα ή έμμεσα, διαφημιστικού, 

προπαγανδιστικού, προσηλυτιστικού, αυταρχικού, ρατσιστικού, ξενοφοβικού, έμφυλων διακρίσεων ή μη 

σεβασμού της διαφορετικότητας χαρακτήρα και 

στ) η απουσία οποιασδήποτε απόβλεψης εμπορικής εκμετάλλευσης. 
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Εσωτερική διανομή 
-Δ/νση Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία,  
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