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Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτερ.: Μαρούσι, 30-7-2018
Εξ.Πρωτ.: 129508/Δ7

ΠΡΟΣ:

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΚΟΙΝ:

ΠΙΝΑΚΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Θέμα: Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος
Σχετ: το υπ’αριθμ.πρωτ. 79947/16-05-2018 εισερχόμενο του ΥΠΠΕΘ
Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό αίτημά σας και έχοντας υπόψη το υπ’αρ.28/14-6-2018
απόσπασμα πρακτικού του ΙΕΠ, σας ενημερώνουμε ότι πρόγραμμα του Κοινωφελούς Ιδρύματος
Ιωάννη Σ. Λάτση με τίτλο «Μαθαίνουμε Παρέα - Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες στην
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 2018-2019» κρίνεται ότι πληροί τις προϋποθέσεις παιδαγωγικής
καταλληλότητας και ως εκ τούτου εγκρίνεται η υλοποίησή του σε σχολικές μονάδες της
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (νηπιαγωγεία και δημοτικά) για το σχολικό έτος 2018-19.
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Ωστόσο, προϋποθέσεις θεωρούνται:
H προαιρετική και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, άμεση ή έμμεση, συμμετοχή των
μαθητών/μαθητριών, των εκπαιδευτικών και των σχολείων, ενώ για τη συμμετοχή των
μαθητών/-τριών να υπάρχει η έγγραφη συγκατάθεση των γονέων και κηδεμόνων αυτών.
Η σχετική απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και η σύμφωνη γνώμη του οικείου Σχολικού
Συμβούλου, λαμβάνοντας υπόψη ότι η δράση που θα προταθεί από το σχολείο θα πρέπει
να μην επιβαρύνει τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, αλλά αντίθετα να
την εμπλουτίζει και να τη διευρύνει με τρόπο δημιουργικό, σύμφωνα πάντα με τους
στόχους που τίθενται στο Πρόγραμμα Σπουδών.
Η υλοποίηση του προγράμματος να μην συνδέεται με την προώθηση εμπορικών προϊόντων,
καθώς και με τη διάθεση, δωρεάν διανομή, διακίνηση ή πώληση πάσης φύσεως υλικού
(εντύπου και μη) με χαρακτήρα διαφημιστικό, προπαγανδιστικό, προσηλυτιστικό, έμφυλων
διακρίσεων, προώθησης αυταρχικών, ρατσιστικών ή ξενοφοβικών νοοτροπιών και μη
σεβασμού της διαφορετικότητας.
Ο φορέας διοργάνωσης του προγράμματος φέρει την ευθύνη διασφάλισης των
προσωπικών δεδομένων, καθώς και της προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων των
συμμετεχόντων, με την τήρηση της κείμενης περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας
και των συγγενικών δικαιωμάτων νομοθεσίας.

5. Σε σχέση με τα πνευματικά δικαιώματα, στην περίπτωση που ο φορέας διοργάνωσης του
προγράμματος προτίθεται να δημοσιεύσει έργα μαθητών/-τριών, θα πρέπει:
- να μην υπάρξουν έσοδα για τον φορέα διοργάνωσης του προγράμματος ή για άλλον, από
τα υποβληθέντα έργα (με εμπορία ή διαφήμιση κ.λπ.) και η χρήση των έργων να γίνει μόνο
για εκπαιδευτικούς σκοπούς,
- να ζητηθεί Υπεύθυνη Δήλωση από τον ασκούντα την επιμέλεια του μαθητή ή της
μαθήτριας, ότι δέχεται να δημοσιευτεί το έργο του μαθητή ή της μαθήτριας σε ηλεκτρονικό
ή έντυπο μέσο.
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