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1. Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπαίδευσης
2. Διευθύνσεις Δ.Ε. της χώρας
(υπόψη Υπευθύνων Αγωγής Υγείας,
Σχολικών Δραστηριοτήτων και Υπευθύνων
Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων)
3. Γραφεία Σχολικών Συμβούλων Δ.Ε.
(μέσω των Περιφ/κών Δ/νσεων Εκπ/σης)
4. Σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης
(μέσω των οικείων Δ/νσεων Δ.Ε. )

(μέσω των Δ/νσεων Π.Ε.
και Δ.Ε.)

ΘΕΜΑ : Έγκριση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Ν. Αττικής)

Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρωτ. Φ13/111869/Δ2/04-07-2017 εισερχόμενο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Απαντώντας σε σχετικό αίτημά σας που αφορά στην έγκριση εκπαιδευτικών
προγραμμάτων για μαθητές και εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
λαμβάνοντας υπόψη τo με αρ. 43/19-10-2017 απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., σας
ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε τα κάτωθι εκπαιδευτικά προγράμματα για το σχολικό έτος
2017-2018:
1. «Ημερολόγια Εκφοβισμού» (απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς)
2. «Διαδραστικό Εκπαιδευτικό Εργαλείο» (απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς)
3. «Ιστορίες από το Διαδίκτυο» (απευθύνεται σε μαθητές/τριες)
4. «Πίσω από την Οθόνη» (απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς)
Η έγκριση δίδεται με τις εξής προϋποθέσεις:
α) η συμμετοχή των μαθητών/τριών και των εκπαιδευτικών στα εν λόγω προγράμματα να
είναι δωρεάν και προαιρετική, ενώ για τους ανήλικους μαθητές να απαιτείται η έγγραφη
συγκατάθεση των κηδεμόνων τους.
β) τα προγράμματα να πραγματοποιηθούν μετά από συνεννόηση και με ευθύνη των
Διευθυντών και των Συλλόγων Διδασκόντων των σχολικών μονάδων σε συνεργασία με

τους/τις Σχολικούς Συμβούλους, τους/τις Υπεύθυνους/ες Αγωγής Υγείας / Σχολικών
Δραστηριοτήτων, τους/τις Υπεύθυνους/ες Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων, ώστε να μην
διαταραχθεί σε καμία περίπτωση η ομαλή λειτουργία των σχολείων.
γ) οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι θα παρακολουθήσουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα να είναι
υπεύθυνοι για την εφαρμογή των αντίστοιχων δράσεων στους μαθητές/τριες, επιλέγοντας
κάθε φορά δραστηριότητες προσαρμοσμένες στην ηλικία και τις ιδιαίτερες ανάγκες τους.
δ) να μην υπάρχει διανομή οποιουδήποτε υλικού, το οποίο θα αφορά έμμεση ή άμεση
διαφήμιση παροχής υπηρεσιών ατόμων/φορέων, καθώς και η διάθεση μη εγκεκριμένου από
το ΥΠ.Π.Ε.Θ. εκπαιδευτικού υλικού.
ε) να ληφθεί μέριμνα για τη διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων των μαθητών/τριών.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την
ιστοσελίδα του Χαμόγελου του Παιδιού www.hamogelo.gr ή να καλούν στο 11040.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
2. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. - Τμήμα Β’
3. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Δ.Ε. - Τμήμα Γ’

