
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ &

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΑΕΙΦΟΡΙΑ
ΤΜΗΜΑ Γ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ 

ΔΟΜΩΝ

-----

Βαθμός Ασφαλείας: 
Να διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμός Προτεραιότητας:ΚΑΝΟΝΙΚΟ

Μαρούσι, 09-01-2020

Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ.1/ΔΝ/ 2302/Δ7

Ταχ. Δ/νση
Τ.Κ. – Πόλη
Ιστοσελίδα
Email
Πληροφορίες

Τηλέφωνο
FAX

: Ανδρέα Παπανδρέου 37
: 15180 – Μαρούσι
: http://www.minedu.gov.gr 
: disedu@minedu.gov.gr 
:   Χ.Μπάκα

Δ.Ντούλια
: 2103443275
: 210 344 3354

ΠΡΟΣ : 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΚΟΙΝ.:
    

ΘΕΜΑ : «Έγκριση αιτήματος»
Σχετ : (α) το με αρ. πρωτ. 105110  105207  105950/15-7-2019 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
            (β) το με αρ. πρωτ. 122114/29-7-2019   εξερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. και
           (γ) το με αρ. πρωτ.  199223/16-12-2019   εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας στο ανωτέρω (α) σχετικό αίτημά σας και έχοντας υπόψη το με αρ. 51/12-12-2019  
απόσπασμα πρακτικού του ΙΕΠ, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται η υλοποίηση του εκπαιδευτικού 
προγράμματος με τίτλο:«Μετεκπαίδευση εκπαιδευτικών σε βασικές ψηφιακές δεξιότητες με τη χρήση του 
εργαλείου Micro bit» της SOCIALINNOV ΑΜΚΕ, το οποίο απευθύνεται σε μαθητές/τριες  Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης (Γυμνασίου) για το σχολικό έτος 2019-2020, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

Σε ό,τι αφορά την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών:

1. Η συμμετοχή των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών στο ανωτέρω πρόγραμμα είναι 
προαιρετική, υποβάλλοντας ο καθένας, στην περίπτωση που επιθυμεί να συμμετάσχει, 
χωριστά την δική του ατομική συμμετοχή, χωρίς η εν λόγω συμμετοχή να εντάσσεται στον 
εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου ούτε να πραγματοποιείται με ευθύνη της σχολικής 
μονάδας.
Οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν στην υλοποίηση ενός προγράμματος με τους 
μαθητές/τριές τους που απαιτεί 14 εβδομάδες για να ολοκληρωθεί. Κάθε ένα από τα πρώτα 
11 μαθήματα θα χρειάζεται 1 εβδομάδα για να υλοποιηθεί από τον εκπαιδευτικό σε 
συνεργασία με τους μαθητές και τις μαθήτριες, και θα χρειαστούν άλλες 3 βδομάδες για να 
ολοκληρωθεί το τελικό έργο.

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


Για τους σκοπούς του προγράμματος, όπως αναφέρεται, σε κάθε εκπαιδευτικό θα παρέχεται 
μία συσκευή Micro Bit, την οποία θα μπορεί να μεταφέρει στο σχολείο για την εκπαίδευση 
των μαθητών/τριών χωρίς καμία χρέωση, ενώ η συσκευή θα παραμένει στο σχολείο μετά την
ολοκλήρωση του προγράμματος.

2. Σε κάθε περίπτωση, ο/η εκπαιδευτικός δύναται να αξιοποιήσει το σύνολο ή μέρος του εν λόγω
προγράμματος στο πλαίσιο επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, σε ενότητες που 
προσφέρονται για ανάλογες προεκτάσεις ή κατά τη διάρκεια προαιρετικών Προγραμμάτων 
Σχολικών Δραστηριοτήτων, προκειμένου να υποστηρίξει τη διεύρυνση και τον εμπλουτισμό 
του προγράμματος σπουδών και να μην παρεμποδίσει την εκπαιδευτική διαδικασία. Ο τρόπος 
ενασχόλησης (ώρες απασχόλησης, υλικό που θα χρησιμοποιηθεί, σχεδιασμός δράσεων κ.λπ.) 
των εμπλεκομένων μαθητών/-τριών είναι στη διακριτική ευχέρεια των εκπαιδευτικών που θα 
συντονίσουν τις εν λόγω δραστηριότητες.

3. Οι επιμορφωτικές δράσεις να πραγματοποιούνται εκτός σχολικού ωραρίου, έτσι ώστε να μην 
παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

4. Να μην επιτραπεί η διάθεση ή η προβολή οποιουδήποτε υλικού το οποίο αφορά έμμεση ή 
άμεση διαφήμιση παροχής υπηρεσιών ατόμων/φορέων ή δεν είναι εγκεκριμένο από το 
Υ.ΠΑΙ.Θ. για το σχολικό έτος 2019-2020, συμπεριλαμβανομένων και των αναφορών σε τυχόν 
χορηγούς των συγκεκριμένων επιμορφωτικών σεμιναρίων.

5. Το εν λόγω επιμορφωτικό πρόγραμμα να μη χρησιμοποιηθεί για κανενός είδους διαφημιστικό 
ή άλλο εμπορικό σκοπό και κατά την υλοποίησή του να μην προκύπτει κανένα κόστος 
συμμετοχής για τους/τις εκπαιδευτικούς και τις σχολικές μονάδες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο και την υλοποίηση του εν λόγω εκπαιδευτικού 
προγράμματος, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να επικοινωνούν απευθείας με τον φορέα 
υλοποίησής του (SOCIALINNOV  ΑΜΚΕ).

                                                                           Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕ & ΔΕ

                                                                         
 

            ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΤΣΑΧΑΛΑΣ    

Ακριβές αντίγραφο

Εσωτερική Διανομή: 
1. Διεύθυνση Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία -Τμήμα Γ
2. Δ/νση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α’ (http://edu-gate.minedu.gov.gr/)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Α. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΠΙΣΤΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

A/A Επωνυμία- Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

1. SOCIALINNOV  ΑΜΚΕ - info@socialinnov.gr
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