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Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτερ.: Μαρούσι, 18-02-2019
Εξ.Πρωτ.: Φ2.1/24685/Δ7
ΠΡΟΣ:

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Θέμα: Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος
Σχετ. : το με αρ. πρωτ. 21012/12-02-2019 εισερχόμενο έγγραφο του ΥΠΠΕΘ
Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό αίτημά σας και έχοντας υπόψη το με αρ. 5/07-02-2019
απόσπασμα πρακτικού του ΙΕΠ, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται η υλοποίηση του εκπαιδευτικού
προγράμματος με τίτλο: “Preparing, Enhancing, Participating, Educating, Informing – Pr.E.P.E.I.”
του Οργανισμού «Χαμόγελο του Παιδιού», το οποίο απευθύνεται σε μαθητές/τριες Α/θμιας (Γ΄ - Στ΄
τάξη) και Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσιο), για το σχολικό έτος 2018-2019, υπό τις εξής
προϋποθέσεις:
A) Σε ό,τι αφορά την υλοποίηση του προγράμματος σε μαθητές/τριες:
1. Η υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος στη σχολική τάξη από τον/την επιμορφωμένο/η
εκπαιδευτικό να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται με απόφαση του Συλλόγου
Διδασκόντων και τη σύμφωνη γνώμη του/της Διευθυντή/τριας της σχολικής μονάδας.
2. Η συμμετοχή των σχολείων στο εν λόγω πρόγραμμα να είναι δωρεάν για τους/τις
μαθητές/τριες και τους/τις εκπαιδευτικούς.
3. Το πρόγραμμα να υλοποιείται αποκλειστικά από τους/τις εκπαιδευτικούς που
προηγουμένως θα έχουν παρακολουθήσει το επιμορφωτικό πρόγραμμα που
πραγματοποιείται εκτός σχολικού ωραρίου από στελέχη (ψυχολόγους) του Οργανισμού
«Χαμόγελο του Παιδιού».
4. Πριν την υλοποίηση του προγράμματος να προηγηθεί ενημέρωση του/της
Συντονιστή/στριας Εκπαιδευτικού Έργου του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και του/της Υπεύθυνου/ης
Σχολικών Δραστηριοτήτων ή του/της Υπεύθυνου/ης Αγωγής Υγείας της οικείας Διεύθυνσης
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
5. Να έχει προηγηθεί ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/τριών σε ό,τι αφορά
το συγκεκριμένο πρόγραμμα και να έχει εξασφαλιστεί η ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση
αυτών, έχοντας υπόψη ότι η συμμετοχή των παιδιών τους δεν είναι υποχρεωτική.
6. Κατά την υλοποίηση των δράσεων στα σχολεία να είναι εξασφαλισμένη η προστασία των
προσωπικών δεδομένων των μαθητών/τριών βάσει της ελληνικής και της ευρωπαϊκής
νομοθεσίας (ν. 2472/1997, ν. 4139/2013, Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679, Οδηγία 2002/58/ΕΚ και
Οδηγία 2009/136/ΕΚ).
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7. Να μην επιτραπεί σε καμία περίπτωση η φωτογράφιση, η βιντεοσκόπηση και η
μαγνητοφώνηση των μαθητών/τριών.
8. 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
ΥΠ.Π.Ε.Θ. για το τρέχον σχολικό έτος.
9. Να γίνονται οι απαραίτητες επιμέρους προσαρμογές ανάλογα με την ηλικία και το
μαθησιακό επίπεδο των μαθητών/τριών.
10. Το πρόγραμμα να υλοποιείται εντός ωρολογίου προγράμματος και σχολικού πλαισίου στο
πλαίσιο υλοποίησης προαιρετικού προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων ή στο πλαίσιο
μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών αποκλειστικά και μόνο από τους/τις
εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θα εποπτεύουν τις διαδικασίες και θα μεριμνούν για την
ασφάλεια των μαθητών/τριών.
11. Η διάρκεια του προγράμμτος να μην υπερβαίνει τις τέσσερις (4) διδακτικές ώρες.
Β) Σε ό,τι αφορά την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών:
Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στις επιμορφωτικές συναντήσεις να είναι προαιρετική και
να πραγματοποιείται εκτός του εργασιακού τους ωραρίου, με τη συνεργασία των
Υπευθύνων Αγωγής Υγείας/Σχολικών Δραστηριοτήτων των οικείων Διευθύνσεων
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ Λ. ΜΠΑΚΑ

Ακριβές Αντίγραφο
Εσωτερική Διανομή

1. Δ/νση Υποστήριξης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία - Τμήμα Β’
2. Δ/νση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας & Καινοτομίας – Τμήμα Α΄ (Ανάρτηση σε www.e-yliko.gr)
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΠΙΣΤΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ
Α/Α Επωνυμία
Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου
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Χαμόγελο του Παιδιού

SchoolCoord@Hamogelo.gr
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