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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 
----- 

Μαροφςι, 20-09-2018 

Εξ.Πρωτ.: 156504/Δ7 

Αποςτολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

 

Βακμόσ Αςφαλείασ: - 

Να διατθρθκεί μζχρι: - 

Βακμόσ Προτερ.: - 

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ ΠΡΟ: 

  
 
 
Θζμα: Ζγκριςη εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ  
χετ. : τα υπ’ αρ. πρωτ. 110283/02-07-2018 και 145343/06-09-2018 ειςερχόμενα του ΤΠΠΕΘ 

 
Απαντϊντασ ςτο ανωτζρω ςχετικό αίτθμά ςασ και ζχοντασ υπόψθ το υπ’ αρ. 37/30-08-2018 απόςπαςμα 

πρακτικοφ του ΙΕΠ, ςασ ενθμερϊνουμε ότι εγκρίνεται θ εφαρμογι των ζντυπων εκπαιδευτικϊν παιχνιδιϊν 
«Μνθμειόπολθ», «Παίηοντασ ςτα αρχαία κζατρα», «υναρμολογϊντασ τα κομμάτια των Μινωϊκϊν χρόνων», 
«Μυκικζσ αφθγιςεισ» και «Γάμοσ ςτθν αρχαία Ακινα», του Πρότυπου Βαρβακείου Γυμναςίου, τα οποία 
απευκφνονται ςε μακθτζσ/τριεσ Α/κμιασ (Γϋ και Δϋ Δθμοτικοφ) και B/βάκμιασ (Αϋ, Βϋ,Γϋ Γυμναςίου και Αϋ 
Λυκείου) εκπαίδευςθσ, για το ςχολικό ζτοσ 2018-2019, υπό τισ εξισ προχποκζςεισ: 

1. Η χριςθ κάκε είδουσ φωτογραφιϊν, εικόνων, κειμζνων, διαγραμμάτων, πινάκων οπτικοακουςτικϊν 
αρχείων κ.λπ., που ςυνοδεφουν- πλαιςιϊνουν το προτεινόμενο πρόγραμμα/υλικό με τίτλο να είναι 
ςφμφωνθ με το κεςμικό πλαίςιο «περί πνευματικισ ιδιοκτθςίασ» (Ν.4212/2013). 

2. Κατά τθν εφαρμογι του ωσ άνω προγράμματοσ/υλικοφ να είναι εξαςφαλιςμζνθ θ προςταςία των 
προςωπικϊν δεδομζνων των ςυμμετεχόντων μακθτϊν/-τριϊν, εκπαιδευτικϊν και γονζων (βάςει τθσ 
ελλθνικισ και ευρωπαϊκισ νομοκεςίασ Ν.2472/1997, Ν.4139/2013, οδθγίεσ τθσ 1995/46/ΕΚ, 
2002/58/ΕΚ, 2006/24/ΕΚ και 2009/136/ΕΚ). 

3. Να παραχωρθκοφν δωρεάν προσ το ΤΠ.Π.Ε.Θ. ι τουσ εποπτευομζνουσ από αυτό φορείσ τα 
δικαιϊματα διανομισ, αναπαραγωγισ και χριςθσ με οποιοδιποτε μζςο του εκπαιδευτικοφ υλικοφ 
και να μθν πραγματοποιθκεί μελλοντικι εμπορικι του διάκεςθ με τθν αναφορά τθσ ςυγκεκριμζνθσ 
ζγκριςθσ του ΤΠ.Π.Ε.Θ./Ι.Ε.Π. 

4. Σο πρόγραμμα/υλικό να εφαρμοςτεί, χωρίσ τροποποιιςεισ, για το ςχολικό ζτοσ κατά το όποιο ζχει 
λάβει τθ ςχετικι ζγκριςθ. 

5. Αν για μζροσ των δραςτθριοτιτων των μακθτϊν/-τριϊν που ςχετίηονται με τθν αξιοποίθςθ του 
ςυγκεκριμζνου εκπαιδευτικοφ υλικοφ απαιτθκοφν εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ/μετακινιςεισ εκτόσ 
ςχολείου, αυτζσ – ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ πραγματοποιοφνται μόνο με τθ ςφμφωνθ 
γνϊμθ των γονζων και κθδεμόνων των μακθτϊν/τριϊν και μετά από ςχετικι απόφαςθ του υλλόγου 
Διδαςκόντων. 
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Εςωτερική Διανομή 

Δ/νςθ Τποςτιριξθσ Εκπαιδευτικϊν Προγραμμάτων και Εκπαίδευςθσ για τθν Αειφορία - Σμιμα Γ’   
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ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ 
Α. ΑΠΟΣΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΤΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΤ ΠΙΣΟΤ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟΤ ΜΕΩ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ 
ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ 

Α/Α Επωνυμία Διεφθυνςη Ηλεκτρονικοφ Σαχυδρομείου 
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ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΓΤΜΝΑΙΟ  mavrel@otenet.gr 

margofiv@otenet.gr  
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ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ 
ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ – ΣΜΗΜΑ ΑϋΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ 
ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕ ΚΑΙ ΔΕ ΕΚΠ/Η 

e-yliko@minedu.gov.gr 
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