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ΡΑΑΤΘΜΑ Α – ΡΛΝΑΚΑΣ ΑΡΟΔΕΚΤΩΝ 
 

 
 
ΘΕΞΑ : Ζγκριςη εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Ιδρφματοσ Αικατερίνησ Ναςκαρίδη 
χετ : (α) το με αρ. πρωτ. 100630/24-06-2019 ειςερχόμενο ζγγραφο του τζωσ ΥΡ.Ρ.Ε.Κ. (νυν Υ.ΡΑΛ.Κ.) 
            (β) το με αρ. πρωτ. Φ1Α/104379/Δ7/28-06-2019 εξερχόμενο ζγγραφο του τζωσ ΥΡ.Ρ.Ε.Κ. (νυν 

Υ.ΡΑΛ.Κ.) και 
           (γ) το με αρ. πρωτ. 149928/26-09-2019 ειςερχόμενο ζγγραφο του Υ.ΡΑΛ.Κ. 
  
Απαντϊντασ ςτο ανωτζρω (α) ςχετικό αίτθμά ςασ και ζχοντασ υπόψθ το με αρ. 36/12-09-2019 απόςπαςμα 

πρακτικοφ του ΛΕΡ, ςασ ενθμερϊνουμε ότι εγκρίνεται θ υλοποίθςθ των εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων του 

Λδρφματοσ Αικατερίνθσ Λαςκαρίδθ, τα οποία απευκφνονται ςε μακθτζσ/τριεσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

(Εϋ και ΣΤϋ τάξεων Δθμοτικοφ),  για το ςχολικό ζτοσ 2019-2020, με τουσ εξήσ τίτλουσ: 

1. «Ραιδάκι, ανταλλάςςουμε λζξεισ;»- Διαπολιτιςμικι επικοινωνία: Χτίηω ςχζςεισ με λζξεισ 

2. «Ραίηουμε ςτον κιπο με τισ θλιαχτίδεσ των ςτίχων» 

3. «Ροιοσ είναι ποιοσ; Μεταμφιζςεισ και προςωπεία ςτθ λογοτεχνία και ςτο κζατρο» 

4. «Θ Εικονομαχία μζςα από εικόνεσ και κείμενα» 

5. «Μία βόλτα ςτθ Βυηαντινι Ακινα» 

6. «Το μεγάλο ςταυροδρόμι των εξελίξεων ςτθν ελλθνικι ιςτορία» 

7. «Ζνα ταξίδι ςτον κόςμο τθσ νεότερθσ ιςτορίασ: Από τα βάκθ τθσ Οκωμανικισ αυτοκρατορίασ ςτθ 

Μικραςιατικι Καταςτροφι» 

8. «Ανακαλφπτοντασ πανθγφρια, τοπικζσ γιορτζσ και φεςτιβάλ, άλλοτε και τϊρα, ςτθν Ελλάδα και 

ςτον κόςμο» 

9. «Αρχιμιδθσ» Διαςφνδεςθ μακθματικϊν, επιςτιμθσ και τεχνολογίασ μζςα από μθχανικζσ 

καταςκευζσ ςτο πνεφμα του STEM 

10. «Θ πρϊτθ γνωριμία… με τισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ»- Ζνα γοθτευτικό ταξίδι ςτον κόςμο τθσ 

Φυςικισ, τθσ Χθμείασ και τθσ Βιολογίασ 

11. «Τα άςτρα του ςφμπαντοσ και το δικό μασ άςτρο, ο ιλιοσ»: Γζννθςθ, εξζλιξθ και κάνατοσ των 

άςτρων, κατθγοριοποίθςθ άςτρων, Ιλιοσ, θλιακά φαινόμενα 

12. «Κι όμωσ το DNA ταξιδεφει…» 

http://www.minedu.gov.gr/


13. «Ρροςτατεφοντασ το πράςινο, ςϊηουμε το γαλάηιο!» 

14. «Εικονικι, επαυξθμζνθ & μικτι πραγματικότθτα για δθμιουργοφσ!» 

15. «Ζνασ κφκλοσ χωρίσ κιμωλία: Κάπωσ ζτςι γεννικθκε το κζατρο» 

16. «Να φαντάηομαι, να ςυνκζτω, να υποκζτω, να μαντεφω, να ςτοχάηομαι, να περιγράφω, να 

εξθγϊ, να ςχθματοποιϊ, να δθμιουργϊ». 

17. «Πταν το τρζνο ορμάει ςτο ςκοτάδι…» 

18. «Ηωγραφίηοντασ τθ ςιωπι» 

19. «Συνζντευξθ με ακλθτι πρότυπο» 

20. «Συμβοφλιο τάξθσ- Φιλικοί παρατθρθτζσ»- Ρωσ προςτατεφουμε τισ φιλίεσ και τα δικαιϊματά 

μασ ςτθν τάξθ μασ 

21. «Ο εαυτόσ ωσ αντι-ιρωασ»- Μια «εναλλακτικι αφιγθςθ» για τθ ςχζςθ με τον εαυτό και τουσ 

άλλουσ 

22. «Τα μαξιλάρια των ονείρων μου» 

 

Θ ζγκριςθ δίδεται υπό τισ εξήσ προχποθζςεισ: 

1. Θ ςυμμετοχι των ςχολείων ςτα εν λόγω προγράμματα να είναι προαιρετική και δωρεάν για 

τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ και να πραγματοποιείται με απόφαςθ του Συλλόγου Διδαςκόντων και τθ 

ςφμφωνθ γνϊμθ του/τθσ Διευκυντι/τριασ ι του/τθσ Ρροϊςταμζνου/θσ τθσ ςχολικισ μονάδασ. 

2. Να ζχει προθγθκεί ενθμζρωςθ των γονζων/κθδεμόνων των μακθτϊν/τριϊν ςε ό,τι αφορά τα 

ςυγκεκριμζνα προγράμματα και να ζχει εξαςφαλιςτεί θ ενυπόγραφθ υπεφκυνθ διλωςθ αυτϊν, 

ζχοντασ υπόψθ ότι θ ςυμμετοχι των παιδιϊν τουσ δεν είναι υποχρεωτικι. 

3. Ρριν τθν υλοποίθςθ των προγραμμάτων να προθγθκεί ενθμζρωςθ των Συντονιςτϊν/ςτριϊν 

Εκπαιδευτικοφ Ζργου των οικείων ΡΕ.Κ.Ε.Σ. κακϊσ και του/τθσ Υπεφκυνου/θσ Σχολικϊν 

Δραςτθριοτιτων/Ρολιτιςτιικϊν Κεμάτων των οικείων Διευκφνςεων Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. 

4. Να γίνονται οι απαραίτθτεσ προςαρμογζσ λαμβάνοντασ υπόψθ κατά περίπτωςθ τθν θλικία, τθ 

βακμίδα και τισ μακθςιακζσ ανάγκεσ των μακθτϊν/τριϊν. 

5. Τα εν λόγω προγράμματα δφνανται να αξιοποιθκοφν ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του Ρρογράμματοσ 

Σπουδϊν ι Ρρογράμματοσ Σχολικϊν Δραςτθριοτιτων. 

6. Το κάκε πρόγραμμα να υλοποιείται, με τθν υποχρεωτικι παρουςία του/τθσ εκπαιδευτικοφ τθσ 

τάξθσ και να ζχει ςυνολικι διάρκεια 70-90 λεπτά. 

7. Κατά τθν υλοποίθςθ των δράςεων να είναι εξαςφαλιςμζνθ θ προςταςία των προςωπικϊν 

δεδομζνων των μακθτϊν/τριϊν βάςει τθσ ελλθνικισ και τθσ ευρωπαϊκισ νομοκεςίασ (ν. 

2472/1997, ν. 4139/2013, Κανονιςμόσ (ΕΕ) 2016/679, Οδθγία 2002/58/ΕΚ και Οδθγία 

2009/136/ΕΚ). 

8. Να μθν επιτραπεί ςε καμία περίπτωςθ θ φωτογράφιςθ, θ βιντεοςκόπθςθ και θ θχογράφθςθ των 

μακθτϊν/τριϊν. 

9. Να μθν επιτραπεί θ διάκεςθ ι θ προβολι οποιουδιποτε υλικοφ το οποίο αφορά ζμμεςθ ι άμεςθ 

διαφιμιςθ παροχισ υπθρεςιϊν ατόμων/φορζων ι δεν είναι εγκεκριμζνο από το Υ.ΡΑΛ.Κ. για το 

ςχολικό ζτοσ 2019-2020, ςυμπεριλαμβανομζνων και των αναφορϊν ςε τυχόν χορθγοφσ των 

ςυγκεκριμζνων εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων. 

10. Τα εν λόγω προγράμματα να μθ χρθςιμοποιθκοφν για κανενόσ είδουσ διαφθμιςτικό ι άλλο 

εμπορικό ςκοπό και ςε κανζνα ςτάδιο τθσ υλοποίθςισ τουσ να μθν προκφπτει κανζνα κόςτοσ 

ςυμμετοχισ για τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ, γονείσ/κθδεμόνεσ, εκπαιδευτικοφσ και ςχολικζσ μονάδεσ. 

11. Σε ό,τι αφορά τθν υλοποίθςθ δράςεων ςτον χϊρο του Λδρφματοσ Αικατερίνθσ Λαςκαρίδθ : 



α) θ επίςκεψθ των μακθτϊν/τριϊν να πραγματοποιείται με απόφαςθ του Συλλόγου Διδαςκόντων 

και τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του/τθσ Διευκυντι/ντριασ ι του/τθσ Ρροϊςταμζνου/θσ τθσ ςχολικισ 

μονάδασ και με ευκφνθ αυτϊν, κακϊσ και με τθν παρουςία εκπαιδευτικοφ/ϊν τθσ ςχολικισ 

μονάδασ, 

β) να τθροφνται οι όροι και οι προχποκζςεισ περί αςφαλοφσ μετακίνθςθσ, όπωσ ορίηονται ςτο ΡΔ 

79/2017 (ΦΕΚ 109/τ.Α’/2017) για τθν Ρ/κμια Εκπαίδευςθ και  

γ) οι χϊροι υλοποίθςθσ των εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων να πλθροφν τισ προχποκζςεισ των 

χϊρων ςυνάκροιςθσ κοινοφ, ϊςτε να διαςφαλίηεται θ αςφάλεια των μακθτϊν/τριϊν ςτο πλαίςιο 

του εν λόγω εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ.  

 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με το περιεχόμενο και τθν υλοποίθςθ των εν λόγω εκπαιδευτικϊν 

προγραμμάτων, παρακαλοφνται οι ενδιαφερόμενοι/εσ να επικοινωνοφν απευκείασ με τον φορζα 

υλοποίθςισ τουσ (Μδρυμα Αικατερίνθσ Λαςκαρίδθ). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ακριβζσ Αντίγραφο 
 
Εςωτερική Διανομή:  

1. Δ/νςθ Υποςτιριξθσ Ρρογραμμάτων και Εκπαίδευςθσ για τθν Αειφορία, Τμιμα Γϋ 
2. Δ/νςθ Εκπαιδευτικισ Τεχνολογίασ και Καινοτομίασ, Τμιμα Α’ (http://edu-gate.minedu.gov.gr/) 

 

Ο ΠΡΟΛΣΑΞΕΟΟ ΣΗ ΓΕΟΙΜΗ ΔΙΕΤΘΤΟΗ 

ΠΟΤΔΩΟ Π.Ε. & Δ.Ε. 

                                         

                                                                             

ΜΩΟΣΑΟΣΙΟΟ ΣΑΧΑΝΑ 

http://edu-gate.minedu.gov.gr/


 
ΠΑΡΑΡΣΗΞΑ Α – ΠΙΟΑΜΑ ΑΠΟΔΕΜΣΩΟ 

 

 
 
Α. ΑΡΟΣΤΟΛΘ ΨΘΦΛΑΚΑ ΥΡΟΓΕΓΑΜΜΕΝΟΥ ΡΛΣΤΟΥ ΑΝΤΛΓΑΦΟΥ ΜΕΣΩ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ ΤΑΧΥΔΟΜΕΛΟΥ 
 

 

A/A Επωνυμία 
Διεφθυνςη Ηλεκτρονικοφ 

Σαχυδρομείου 

1 
Κδρυμα Αικατερίνησ Ναςκαρίδη 
(υπόψθ κασ ωμθοφ) 

info@laskaridisfoundation.org  
romiou@laskaridisfoundation.org 
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