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Μαρούσι, 28-12-2018
Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ2.1./ 222849 /Δ7
ΠΡΟΣ :
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση υλοποίησης Προγράμματος του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη για το σχολικό έτος
2018-2019
ΣΧΕΤ: το με αρ. πρωτ. Φ2.1/ 129647/30-7-2018/Δ7 εισερχόμενο έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού αιτήματός σας σχετικά με την εφαρμογή επέκτασης προγράμματος
επιμόρφωσης και εποπτείας του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το
με το αρ. πρωτ. 33-26-7-2018 απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., για το σχολικό έτος 2018-2019
εγκρίνεται η υλοποίηση του προγράμματος από το ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη, με θέμα «Synergy,
Υποστήριξη Παιδιών με Προβλήματα Συμπεριφοράς, 5ος χρόνος». Το εν λόγω πρόγραμμα απευθύνεται σε
εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που αντιμετωπίζουν δυσκολία διαχείρισης μαθητών τους
με προβλήματα συμπεριφοράς και δύναται να υλοποιηθεί μόνον με τις ως κάτω αναφερόμενες
προϋποθέσεις:
α) πριν την επίσκεψη στα σχολεία να έχει προηγηθεί συνεννόηση με τη Διεύθυνση του σχολείου και το
διδακτικό προσωπικό ώστε να μην παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία των σχολείων,
β) κατά την υλοποίηση του προγράμματος στα σχολεία να είναι εξασφαλισμένη η προστασία των
προσωπικών δεδομένων των εκπαιδευτικών 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),
γ) οι εποπτείες δύνανται να πραγματοποιούνται τρεις φορές το μήνα στο χώρο του σχολείου σε
προκαθορισμένη ώρα (εντός ή εκτός τάξης ανάλογα με την επιθυμία της διεύθυνσης).
δ) να μην επιτραπεί η διάθεση οποιουδήποτε υλικού το οποίο αφορά έμμεση ή άμεση διαφήμιση παροχής
υπηρεσιών ατόμων/φορέων ή δεν είναι εγκεκριμένο από το ΥΠ.Π.Ε.Θ.,
ε) η συνεργασία του φορέα υλοποίησης του προγράμματος με τους/τις Υπεύθυνους Αγωγής Υγείας (ή:
τον/την Υπεύθυνο/η Σχολικών Δραστηριοτήτων) κρίνεται απαραίτητη,
στ) η συμμετοχή των σχολείων στο εν λόγω πρόγραμμα είναι προαιρετική και δωρεάν για τους/τις
εκπαιδευτικούς και πραγματοποιείται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και τη σύμφωνη γνώμη του
Διευθυντή/τριας ή του/της Προϊσταμένου/ης της σχολικής μονάδας,
ζ) το πρόγραμμα να υλοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις ισχύουσες
διατάξεις για τις σχολικές δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής (Π.Δ. 79/2017, Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28-2-2017,
ΦΕΚ 681/τ. Β΄/6-3-2017),
η) να προηγείται ενυπόγραφη συγκατάθεση των εκπαιδευτικών και του/της Διευθυντή/τριας για τη
συμμετοχή τους στο πρόγραμμα και να διασφαλίζεται ο προαιρετικός χαρακτήρας αυτής,
θ) η επιμόρφωση να πραγματοποιείται εντός ενός σχολικού έτους 2018-19, σε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα
προσδιορίσει η σχολική μονάδα και εκτός διδακτικού ωραρίου,
ι) ο φορέας υλοποίησης να δεσμευτεί εγγράφως στα θέματα δεοντολογίας και συγκεκριμένα :

(α) ότι τα στοιχεία των συμμετεχόντων θα παραμείνουν εμπιστευτικά και απόρρητα και κάθε πιθανή
αναφορά στο σχολείο τους θα γίνεται με κωδικούς και (β) με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, να δεσμευτεί
(π.χ. διασφάλιση της ανωνυμίας των υπό μελέτη περιπτώσεων, εξασφάλιση έγγραφης συγκατάθεσης
εμπλεκομένων),
ια) Ο φορέας να δεσμευτεί επίσης ότι το αρχείο με τα ονόματα των εκπαιδευτικών και όλα τα ερευνητικά
δεδομένα θα φυλάσσονται στο γραφείο της ερευνήτριας σε κλειδωμένο ντουλάπι και μόνο η ίδια θα έχει
πρόσβαση στο κλειδί. Το ηλεκτρονικό αρχείο θα κλειδωθεί επίσης και μόνο η ερευνήτρια θα έχει τους
κωδικούς πρόσβασης. Το αρχείο θα φυλάσσεται για 5 χρόνια μετά την ολοκλήρωση της έρευνας και μετά
θα καταστρέφεται,
ιβ) να κοινοποιηθούν στο ΥΠ.Π.ΕΘ., στην αρμόδια Διεύθυνση Υποστήριξης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
και Εκπαίδευσης για την Αειφορία, στο Τμήμα Β’, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του προγράμματος.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΡΥΣΟΥΛΑ Λ. ΜΠΑΚΑ

Εσωτερική Διανομή:
1) Δ/νση Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία, Τμήμα Β’
2) Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
3) Δ/νση Σπουδών ΠΕ, Τμήμα Β’
4) e-yliko

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΠΙΣΤΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ
A/A
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Διεύθυνση Ηλεκτρονικού
Ταχυδρομείου
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ΙΔΡΥΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ

info@laskaridisfoundation.org
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ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

mail@attik.pde.sch.gr

3

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Α,Β, Γ, Δ, ΑΘΗΝΑΣ, ΑΝ.
ΑΤΤΙΚΗΣ, ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΕΙΡΑΙΑ
ΥΠΕΥΝΟΙ/ΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ή ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ/ΕΣ
ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
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