
  
  
 
 
             

        Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
                      

                                                       Βαθμός Ασφαλείας: 
        Nα διατηρηθεί μέχρι: 
        Βαθμ. Προτερ.:              

                                      Μαρούσι, 15-11-2017 
                       Αρ. Πρωτ. :  Φ13.1/196834 /Δ2                    

                            
                       

                             

                                                                                ΠΡΟΣ:                                         

                                                                                ΚΟΙΝ:      1. Περιφερειακές  Δ/νσεις Εκπ/σης  της  χώρας 

               2. Σχολικoύς  Συμβούλους Δ.Ε. (μέσω των                        

   Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπ/σης) 

           3. Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης  της χώρας 

               4. Σχολικές Μονάδες Δ.Ε. (μέσω των οικείων ΔΔΕ) 

 
 
 

ΘΕΜΑ:  Έγκριση του εκπαιδευτικού προγράμματος iMuSciCA 
        Σχετ. έγγραφο: το  με αρ. πρ. 178202/Δ2/23-10-2017 εισερχόμενο του  οικείου Υπουργείου. 

 
        Σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν της θετικής εισήγησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) με το με αρ. πρωτ. 43/19-10-2017 Απόσπασμα Πρακτικού του Διοικητικού 

Συμβουλίου του,  εγκρίνεται για το σχολικό έτος 2017-2018  η υλοποίηση του εκπαιδευτικού 

προγράμματος iMuSciCA του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» του Ινστιτούτου Επεξεργασίας 

Λόγου που υλοποιείται με τη συνεργασία της Ελληνογερμανικής Αγωγής και απευθύνεται σε 

μαθητές και μαθήτριες  της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, υπό τις εξής προϋποθέσεις:  

1) Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων και των μαθητών/-τριών στο πρόγραμμα είναι 

προαιρετική και στο πλαίσιο αυτό απαιτείται η σύμφωνη γνώμη τόσο του συλλόγου 

διδασκόντων και της διεύθυνσης του σχολείου όσο και η έγγραφη ενημέρωση 

συνοδευόμενη από ενυπόγραφη συναίνεση γονέων και κηδεμόνων στις περιπτώσεις 

συλλογής ανωνύμων ερωτηματολογίων.  

2) Τα σενάρια που απευθύνονται σε ομάδες μαθητών/-τριών συγκροτούνται υπό την 

επίβλεψη και καθοδήγηση των εκπαιδευτικών τους.  

3) Λόγω της μεγάλης διάρκειας του προγράμματος, κρίνεται απαραίτητη η διεξαγωγή του 

από τον/την εκπαιδευτικό στο πλαίσιο των προαιρετικών Προγραμμάτων Σχολικών 

Δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στη σχετική εγκύκλιο που εκδίδεται 

κάθε έτος από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας. 

4) Η σχετική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών να πραγματοποιηθεί εκτός του διδακτικού 

τους ωραρίου, με τη συνεργασία των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων των οικείων 

Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

 

          ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ Γ΄ 

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ Β’ 
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 Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 
 Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 Μαρούσι 
  Πληροφορίες:  Ά. Βάρλα  
                                          Π. Σακκοπούλου   
               Ο. Μαραγκού   
               Τηλέφωνα:          210 344 3272 
                            210 344 3023 
               210 344 2212 

      

   

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 
ΕΡΕΥΝΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 
 

                                              ----- 
 

    
       Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» 
 Το  του Ινστιτούτου Επεξεργασίας Λόγου 
         e-mail:  evita@ilsp.gr   
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5) Ο συνολικός αριθμός εμπλοκής μαθητών/-τριών δεν θα υπερβαίνει τον αριθμό μαθητών 

μιας σχολικής τάξης.  

6) Η χρήση της πλατφόρμας τόσο από τους εκπαιδευτικούς όσο και από τους/τις μαθητές/-

ήτριες πραγματοποιείται στους υπολογιστές που υπάρχουν ήδη στο σχολείο, καθώς και 

με τη χρήση ειδικού υλισμικού αναγνώρισης κίνησης που παραχωρείται από την 

κοινοπραξία του έργου, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. 

7) Να μην χρησιμοποιηθεί το εν λόγω πρόγραμμα  για κανενός είδους διαφημιστικό σκοπό 

και να μην υπάρχει καμία οικονομική επιβάρυνση των εκπαιδευτικών, των μαθητών/-

τριών ή των σχολικών μονάδων. 

  
  Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να επικοινωνούν με την κα Ε. Φωτεινέα 
στο τηλέφωνο 210 6875404. 
   

 
 
                           Η ΠΡΟЇΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 

                       ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε ΚΑΙ Δ.Ε.   
 
 
  
 
                                  ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εσωτερική διανομή:  

1. Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Β’ 
2. Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε., Τμήμα Γ’  
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