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Μαρούσι, 08-11-2018
Εξ.Πρωτ.: 190240/Δ7

Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

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

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝΠΡΟΣ:

Θέμα: Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος 
Σχετ. : τα υπ’ αρ. πρωτ. 118243/12-07-2018, 182599/29-10-2018 και 182432/29-10-2018 

εισερχόμενα του ΥΠΠΕΘ
Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό αίτημά σας και έχοντας υπόψη το υπ’ αρ. 51/ 25-10-2018 απόσπασμα 
πρακτικού του ΙΕΠ, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Νοιάζομαι και Δρω»   του 
Ιδρύματος Λαμπράκη σε συνεργασία με το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Δεσμός», για μαθητές/ -τριες, 
εκπαιδευτικούς και γονείς όλων των τύπων σχολείων και όλων των τάξεων της Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης των νομών Αιτωλοακαρνανίας, Αργολίδας, Αττικής, Αχαΐας, Βοιωτίας, 
Δωδεκανήσων, Ευβοίας, Ζακύνθου, Ηλείας, Ημαθίας, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Καβάλας, 
Κέρκυρας, Κιλκίς, Κοζάνης, Κορινθίας, Κυκλάδων, Λαρίσης, Λασιθίου, Λέσβου, Μαγνησίας, Μεσσηνίας, 
Ξάνθης, Ρεθύμνου, Σερρών, Φθιώτιδας, Χαλκιδικής και Χανίων,  για το σχολικό έτος 2018-2019, με τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

 Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών και των μαθητών/ τριών στο πρόγραμμα να είναι προαιρετική.
 Να υπάρχει σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης του σχολείου και του Συλλόγου Διδασκόντων, ώστε να 

μη διαταράσσεται το ωρολόγιο πρόγραμμα.
 Να υλοποιείται εντός ή εκτός διδακτικού ωραρίου και σχολικού πλαισίου από τον/ την εκπαιδευτικό 

της τάξης, ο/η οποίος/-α είναι αρμόδιος/-α να αξιοποιήσει το αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό κατά 
την κρίση του/της, επιλέγοντας κάθε φορά δραστηριότητες προσαρμοσμένες στην ηλικία και τις 
ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών/τριών.

 Οι προβλεπόμενοι από το πρόγραμμα κύκλοι επιμορφώσεων των εκπαιδευτικών να 
πραγματοποιηθούν εκτός διδακτικού ωραρίου και με τη συνεργασία των Υπευθύνων Σχολικών 
Δραστηριοτήτων/ Πολιτιστικών Θεμάτων των οικείων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 Να υλοποιηθεί χωρίς να υπάρχει προβολή και διανομή διαφημιστικού υλικού και χωρίς καμία 
οικονομική επιβάρυνση για τους/τις συμμετέχοντες/-ουσες (μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς) και το 
δημόσιο.

 Κατά τη διενέργεια των εθελοντικών δράσεων εκτός των σχολικών μονάδων να τηρούνται 
απαρέγκλιτα οι όροι και οι προϋποθέσεις του το ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ 109/ τ. Α’/ 01-08-2017) για την 
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και η υπ’ αριθμ. 33120/ ΓΔ4/28-02-2017 ΥΑ (ΦΕΚ 681/ τ. Β’/ 06-03-2017) 
για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, που προσδιορίζουν, μεταξύ άλλων, και το πλαίσιο διεξαγωγής 
εκπαιδευτικών επισκέψεων και εκδρομών.

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
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Ίδρυμα Λαμπράκη (υπόψη κας 
Παπαγεωργοπούλου και κας Ανθοπούλου)

papageorgopoulou@lrf.gr 

anthopoulou@lrf.gr 
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