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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 
----- 

Μαροφςι, 12-10-2018 

Εξ.Πρωτ.: 170635/Δ7 

Αποςτολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

 

Βαθμόσ Αςφαλείασ: - 

Να διατηρηθεί μζχρι: - 

Βαθμόσ Προτερ.: - 

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ ΠΡΟ: 

  
 
 
Θζμα: Ζγκριςη εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ  
χετ. : τα υπ’ αρ. πρωτ. 109644/2-07-2018 και 166698/8-10-2018 ειςερχόμενα του ΤΠΠΕΘ 

 
Απαντϊντασ ςτο ανωτζρω ςχετικό αίτημά ςασ και ζχοντασ υπόψη το υπ’ αρ. 46/04-10-2018 απόςπαςμα 

πρακτικοφ του ΙΕΠ, ςασ ενημερϊνουμε ότι εγκρίνεται η υλοποίηςη των πζντε (5) εκπαιδευτικϊν 
προγραμμάτων ςε ςχολεία τησ Α/θμιασ και Β/θμιασ Αττικήσ, τησ τζγησ Ιδρφματοσ Ωνάςη, με τίτλουσ: 
α) Dancing to Connect, Χορεφω άρα Επικοινωνϊ - (Γυμνάςιο-Λφκειο) 
β) Onassis Youth Festival 2019 - (Γυμνάςιο-Λφκειο) 
γ)Εργαλεία Αποςυναρμολόγηςησ - Δημοτικό (Δϋ, Εϋ& Σϋ τάξεισ), Γυμνάςιο-Λφκειο,  Εκπαιδευτικοφσ 
δ)υνθζτοντασ ήχουσ με τη χρήςη ψηφιακϊν εφαρμογϊν - (Γυμνάςιο-Λφκειο) 
ε)Εκπαιδευτική παράςταςη ςφγχρονου κουκλοθεάτρου που ταξιδεφει - (Γυμνάςιο-Λφκειο) 

 
 Σα παραπάνω προγράμματα εγκρίνονται, για το ςχολικό ζτοσ 2018-2019, υπό τισ εξήσ προχποθζςεισ: 

1. Η ςυμμετοχή των μαθητϊν/-τριϊν ςτα προγράμματα να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται 
με απόφαςη του υλλόγου Διδαςκόντων και τη ςφμφωνη γνϊμη των γονζων/ κηδεμόνων των 
μαθητϊν/τριϊν.  

2. Κατά την εφαρμογή των προγραμμάτων να μην παρακωλφεται η ομαλή λειτουργία του ωρολογίου 
προγράμματοσ.  

3. Η υλοποίηςη των προγραμμάτων να πραγματοποιείται χωρίσ οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνςη 
των μαθητϊν/-τριϊν.  

4. Να μην αναφζρονται τα προςωπικά ςτοιχεία των μαθητϊν/τριϊν ςτα ερωτηματολόγια για την 
αξιολόγηςη των προγραμμάτων. 

5. τα προγράμματα που προβλζπονται μετακινήςεισ των μαθητϊν/τριϊν ςτον χϊρο τησ τζγησ να 
γίνονται με βάςη τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

6. 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 τζγη Ιδρφματοσ Ωνάςη   education@sgt.gr 
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