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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 
----- 

Μαροφςι, 9-10-2018 

Εξ.Πρωτ.: 168648/Δ7 

Αποςτολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

 

Βαθμόσ Αςφαλείασ: - 

Να διατηρηθεί μζχρι: - 

Βαθμόσ Προτερ.: - 

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ ΠΡΟ: 

  
 
 
Θζμα: Ζγκριςη εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ  
χετ. : τα υπ’ αρ. πρωτ. 107827/28-06-2018 και 165036/3-10-2018 ειςερχόμενα του ΤΠΠΕΘ 

 
Απαντϊντασ ςτο ανωτζρω ςχετικό αίτημά ςασ και ζχοντασ υπόψη το υπ’ αρ. 44/27-09-2018 

απόςπαςμα πρακτικοφ του ΙΕΠ, ςασ ενημερϊνουμε ότι εγκρίνεται η υλοποίηςη του εκπαιδευτικοφ 
προγράμματοσ με τίτλο, «Τιοθεςία πλοίου (Adopt-A-Ship)», τησ Αςτικήσ Μη Κερδοςκοπικήσ 
Εταιρείασ (MKO) Project Connect Young Professional in the making, το οποίο απευθφνεται ςε 
μαθητζσ/τριεσ Α/θμιασ Πειραιά (Δϋ, Εϋ και τϋ Δημοτικοφ), για το ςχολικό ζτοσ 2018-2019, υπό τισ 
εξήσ προχποθζςεισ: 

1. Η ςυμμετοχή των μαθητϊν/-τριϊν ςτο πρόγραμμα να είναι προαιρετική και να 
πραγματοποιείται με απόφαςη του υλλόγου Διδαςκόντων.  

2. Οι εκπαιδευτικζσ δράςεισ να είναι ενςωματωμζνεσ ςτη διδακτική πρακτική και να μην 
αφιερϊνονται ανεξάρτητεσ ϊρεσ την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. 
υγκεκριμζνα, η αξιοποίηςη του εν λόγω υλικοφ να είναι προαιρετική για τον/την 
εκπαιδευτικό, ο/η οποίοσ/-α επιλζγει τισ δραςτηριότητεσ που επιθυμεί να εντάξει ςτην 
εκπαιδευτική διαδικαςία κατά την κρίςη του/τησ, ςε ενότητεσ που προςφζρονται για 
ανάλογεσ προεκτάςεισ, ή ςτο πλαίςιο υλοποίηςησ προαιρετικοφ προγράμματοσ ςχολικϊν 
δραςτηριοτήτων. 

3. Η υλοποίηςη του προγράμματοσ να πραγματοποιείται χωρίσ οποιαδήποτε οικονομική 
επιβάρυνςη των μαθητϊν/-τριϊν και να μην περιλαμβάνει διανομή οποιουδήποτε 
διαφημιςτικοφ υλικοφ. 

 
 

   
  

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ Δ/ΝΗ 
 
 
 

 ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ  
 

 
 
 

 

Εςωτερική Διανομή 

Δ/νςη Τποςτήριξησ Εκπαιδευτικϊν Προγραμμάτων και Εκπαίδευςησ για την Αειφορία - Σμήμα Γ’   
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ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ 
Α. ΑΠΟΣΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΤΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΤ ΠΙΣΟΤ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟΤ ΜΕΩ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ 
ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ 

Α/Α Επωνυμία Διεφθυνςη Ηλεκτρονικοφ Σαχυδρομείου 

1 
Project Connect Young Professional in the 
making 

bridge@project-connect.gr 
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