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Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη : 15180 – Μαρούσι 
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr  
Email  :disedu@minedu.gov.gr  
                               :  Σ. Λαπατά 
                               :  Μ. Κολούντζου 
Τηλέφωνο : 210 344 3002 
  : 210 344 3791 

ΠΡΟΣ : QUALITY NET 
Email:info@qualitynet.gr; 
 agialamprinou@qualitynet.gr   
 

  

ΘΕΜΑ : Απάντηση σε αίτημα  σας. 

 

Σε απάντηση του από 11-07-2018   ηλεκτρονικού εγγράφου, σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το αρ. 56/22-

11-2018  απόσπασμα πρακτικού  του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π, το εν λόγω αίτημα που αφορά στην παιδαγωγική 

καταλληλότητα του εκπαιδευτικού προγράμματος της Quality NET με θέμα: «Η ζωή χωρίς Σκουπίδια: Μείωση, 

Επαναχρησιμοποίηση, Ανακύκλωση», σε μαθητές και μαθήτριες Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης, γίνεται 

αποδεκτό για το σχολικό έτος 2018-19, με τις εξής προϋποθέσεις: 

 

 Να υλοποιηθεί το πρόγραμμα στα σχολεία μόνο από τον/ην εκπαιδευτικό της τάξης. 

 Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών και των μαθητών/μαθητριών να είναι εθελοντική. 

 Να μην υπάρχει ουδεμία οικονομική επιβάρυνση των μαθητών/-τριών, εκπαιδευτικών και γονέων. 

  Να πληρούνται οι κανόνες ασφάλειας για τους μαθητές/ριες αναφορικά με τα υλικά που 

χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση του προγράμματος. 

 Να ενημερωθούν οι γονείς τους και να δώσουν τη συγκατάθεσή τους. 

 Να μην υπερβαίνει η συνολική διάρκεια της δράσης τις δύο (2) διδακτικές ώρες. 

 Να μην υπάρξει διανομή οποιουδήποτε διαφημιστικού υλικού. 

 Να μην συνδέεται η δράση έμμεσα ή άμεσα με την προώθηση εμπορικών προϊόντων. 

 Να μην συνδέεται το πρόγραμμα με άλλα προγράμματα που τυχόν υλοποιεί ο οργανισμός  QualityNet 

Foundation  ή το εκπαιδευτικό τμήμα του «Βιωματικό Σχολείο». 
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