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Μαρούσι, 20-11-2018
Εξ.Πρωτ.: 198746/Δ7

Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Βαθμός Ασφαλείας: -
Να διατηρηθεί μέχρι: -
Βαθμός Προτερ.: -

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝΠΡΟΣ:

Θέμα: Έγκριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
Σχετ. : τα με αρ. πρωτ. 109833/02-07-2018 και 182420/29-10-2018 εισερχόμενα του ΥΠΠΕΘ

Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό αίτημά σας και έχοντας υπόψη το υπ’ αρ. 51/ 25-10-2018 
απόσπασμα πρακτικού του ΙΕΠ, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
« Bravo Schools- Δημιουργούμε έναν καλύτερο κόσμο» της « Quality Network- Βιωματικό 
Σχολείο», για μαθητές/ τριες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2018-2019, με 
τις εξής προϋποθέσεις: 

 Τα προγράμματα να είναι προαιρετικά για τους/ τις εκπαιδευτικούς και τους/ τις μαθητές/ 
τριες και να μη λειτουργούν επιβαρυντικά ως προς το ωρολόγιο πρόγραμμα.

 Να λαμβάνονται υπόψη όσα προβλέπει (α) για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση το ΠΔ 
79/2017 (ΦΕΚ 109/τ. Α’/01-08-2018)  άρθρο 16, σύμφωνα με το οποίο οι σχολικές 
επισκέψεις/ μετακινήσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής και του πολιτισμού 
πραγματοποιούνται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και (β) για τη Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση, η υπ’ αριθμ. 33120/ΓΔ4/2017 ΥΑ(ΦΕΚ 681/τ.Β’/06-03-2017).

 Η υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων να πραγματοποιείται παρουσία των 
εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων.

 Να πληρούνται οι προϋποθέσεις των χώρων συνάθροισης κοινού και να υπάρχει μέριμνα 
για την ασφαλή πρόσβαση/ παραμονή των μαθητών/ τριών.

 Οι επισκέψεις στους χώρους υλοποίησης του να πραγματοποιούνται με ευθύνη της 
Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων.

 Για τα προγράμματα που απαιτείται δαπάνη για τους μαθητές, να συνεκτιμηθεί και να 
αποφασιστεί από το Σύλλογο Διδασκόντων της κάθε σχολικής μονάδας τόσο το κόστος 
συμμετοχής στα προγράμματα, όσο και το κόστος μετακίνησης προς και από το χώρο 
διεξαγωγής του προγράμματος.

 Δεν επιτρέπεται η διανομή ή προβολή οποιουδήποτε διαφημιστικού υλικού.

Η ΑΝΑΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ                                                                            
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Ακριβές αντίγραφο            ΧΡΥΣΟΥΛΑ Λ. ΜΠΑΚΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Α. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΠΙΣΤΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

Α/Α Επωνυμία Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου
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Quality Network (υπόψη κας Εξάρχου και κας 
Γιαλαμπρίνου)

cexarchou@qualitynet.gr , 
agialamprinou@qualitynet.gr 
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Εσωτερική Διανομή
Δ/νση Υποστήριξης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία - Τμήμα Γ’  
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