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Μαρούσι, 26-10-2018
Εξ.Πρωτ.: 180651/Δ7

Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Βαθμός Ασφαλείας: -
Να διατηρηθεί μέχρι: -
Βαθμός Προτερ.: -

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝΠΡΟΣ:

Θέμα: Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος 
Σχετ. : τα υπ’ αρ. πρωτ. 113717/6-7-2018 και 178027/23-10-2018 εισερχόμενα του ΥΠΠΕΘ

Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό αίτημά σας και έχοντας υπόψη το υπ’ αρ. 49/ 18-10-2018 απόσπασμα 
πρακτικού του ΙΕΠ, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εισαγωγή του 
προγραμματισμού και των προγραμματιζόμενων συσκευών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση», του 
Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών του ΤΕΙ Κρήτης, εντός των σχολικών μονάδων, για μαθητές/ -τριες 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ν. Χανίων για το σχολικό έτος 2018-2019 με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 Η υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος από τους/ τις εκπαιδευτικούς να πραγματοποιείται με τη 
σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης της εκάστοτε σχολικής μονάδας και του Συλλόγου Διδασκόντων 
αυτής. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η 
ασφάλεια των μαθητών/ -τριών.

 Να μην προκύπτει κανένα κόστος συμμετοχής για τους μαθητές/ -τριες, γονείς/ κηδεμόνες, 
εκπαιδευτικούς και σχολικές μονάδες που θα συμμετάσχουν στο εν λόγω πρόγραμμα.

 Η υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος να γίνεται από τον/ την εκπαιδευτικό της τάξης σε 
συνεργασία με ένα μέλος ΔΕΠ του ΤΕΙ Κρήτης και η διάρκειά του ανά τμήμα να μην ξεπερνά τις έξι 
(6) διδακτικές ώρες για τις τάξεις Γ’ και Δ’ (4 ώρες από τη διδασκαλία των ΤΠΕ και 2 ώρες από την 
Ευέλικτη Ζώνη) και τις τέσσερις (4) διδακτικές ώρες για τις Ε’ και ΣΤ’ τάξεις του Δημοτικού 
Σχολείου (από τη διδασκαλία των ΤΠΕ).

 Να μην υπάρχει προβολή και διανομή οποιουδήποτε διαφημιστικού υλικού και να μην 
χρησιμοποιηθεί το εν λόγω πρόγραμμα για κανενός είδους διαφημιστικό ή άλλο εμπορικό σκοπό.

 Να μη γίνει ηχογράφηση ή/ και βιντεοσκόπηση των μαθητών/ -τριών που συμμετέχουν στο εν λόγω 
πρόγραμμα.

 Η τήρηση της δεοντολογίας σχετικά με την εθελοντική συμμετοχή των μαθητών/ -τριών και την 
προστασία των προσωπικών δεδομένων των ιδίων και των οικογενειών τους. Στο ίδιο πλαίσιο 
απαιτείται η έγγραφη συναίνεση των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών/ -τριών στο εν λόγω 
πρόγραμμα.

Σημειώνεται, επιπροσθέτως η υποχρέωση των αιτούντων για την υποβολή στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. και στο Ι.Ε.Π. 
των αποτελεσμάτων αποτίμησης του ως άνω προγράμματος με τη λήξη του τρέχοντος σχολικού έτους. 

Ακριβές αντίγραφο
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

                                                                                                      
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕ & ΔΕ

ΤΣΑΧΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Εσωτερική Διανομή
1. Γενική Διεύθυνση Σπουδών ΠΕ και ΔΕ
2. Δ/νση Υποστήριξης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία - Τμήμα Γ’  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Α. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΠΙΣΤΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ
Α/Α Επωνυμία Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

1
ΤΕΙ Κρήτης, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών 
(υπόψη κ. Κωνσταντάρα  Αντωνίου)

akonstantaras@chania.teicrete.gr 
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