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Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών

Θέμα 1ο: « Έγκριση υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων Αγωγής Υγείας του Κέντρου
Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Λέσβου ΠΝΟΗ»» (143)
Σχετ.: Φ.15.1/223194/ΕΠΕ/228509/Δ1/28-12-2017/ΥΠΠΕΘ/Γ.Δ/νση Σπουδών
Σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό και κατόπιν της με αρ. 52/14-12-2017 πράξης του Δ.Σ του Ι.Ε.Π,
σχετικά με την έγκριση υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων Αγωγής Υγείας του Κέντρου
Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Λέσβου ΠΝΟΗ» σε σχολικές
μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σας γνωστοποιούμε ότι το αίτημα του
Κέντρου Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Λέσβου ΠΝΟΗ
εγκρίνεται ως προς την παιδαγωγική του καταλληλότητα για το σχολικό έτος 2017-2018, υπό τις εξής
προϋποθέσεις:
(α) η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στις επιμορφωτικές δράσεις να είναι προαιρετική και αντίστοιχα
(β) η συμμετοχή του σχολείου να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη
του Συλλόγου Διδασκόντων και σε συνεργασία με τον/την Υπεύθυνο/Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας (ή
τον/την Υπεύθυνο/-η Σχολικών Δραστηριοτήτων) της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης,
(γ) να υπάρχει προηγούμενη συνεννόηση με τη Διεύθυνση του Σχολείου και τον Σύλλογο Διδασκόντων,
ώστε να μην παρακωλύεται το σχολικό πρόγραμμα,
(γ) οι παρεμβάσεις στη σχολική τάξη να πραγματοποιούνται παρουσία των εκπαιδευτικών των
σχολείων, δωρεάν και χωρίς διανομή οποιουδήποτε διαφημιστικού υλικού.
(δ) για τη συμμετοχή των μαθητών απαιτείται η έγγραφη συγκατάθεση των γονέων και κηδεμόνων
αυτών.
Θέμα 2ο: «Έγκριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το σχολ. έτος 2017-2018» (145)
Σχετ.: Φ.13.1/4420/Δ2/11-01-2018/ΥΠΠΕΘ/Γ.Δ/νση Σπουδών
Σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό το οποίο αποτελεί απάντηση στο αίτημα του Εθνολογικού Μουσείου
Θράκης για έγκριση των εκπαιδευτικών του προγραμμάτων, σας γνωρίζουμε ότι το Ινστιτούτο
Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) με το με αρ. πρωτ. 38/28-09-2017 Απόσπασμα Πρακτικού του
Διοικητικού Συμβουλίου του, αποφάσισε να γνωμοδοτήσει θετικά ως προς την παιδαγωγική
καταλληλότητα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Εθνολογικού Μουσείου Θράκης, τα οποία
απευθύνονται σε μαθητές/-ήτριες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά το
σχολικό έτος 2017-18, υπό τις εξής προϋποθέσεις:
α) η συμμετοχή των μαθητών/-τριών στα εν λόγω προγράμματα να είναι προαιρετική, να
πραγματοποιείται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και σύμφωνα με τους όρους και τις
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προϋποθέσεις που ορίζονται στις ισχύουσες διατάξεις για τις διδακτικές/εκπαιδευτικές επισκέψεις και
εκπαιδευτικές εκδρομές (Π.Δ. 79/2017, Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28-2-2017,ΦΕΚ 681/ τ. Β΄/ 6-3-2017),
β) η υλοποίηση των προγραμμάτων να γίνεται παρουσία των εκπαιδευτικών των σχολείων, χωρίς
διανομή οποιουδήποτε διαφημιστικού υλικού,
γ) η συμμετοχή των μαθητών/-τριών στα προγράμματα να αποτελεί μέρος ευρύτερης εκπαιδευτικής
δραστηριότητας που υλοποιείται στη σχολική τάξη,
δ) η υλοποίηση των προγραμμάτων εντός του σχολικού χώρου να πραγματοποιείται χωρίς καμία
οικονομική επιβάρυνση των μαθητών/-τριών.
Επισημαίνεται ότι, για την περίπτωση υλοποίησης των προγραμμάτων στο χώρο του μουσείου, το
κόστος συμμετοχής των μαθητών/-τριών το οποίο ανέρχεται στα δύο (2) ευρώ ανά μαθητή/-ήτρια θα
πρέπει να συνεκτιμηθεί από τον εκάστοτε Σύλλογο Διδασκόντων.
Θέμα 3ο: «Διαβίβαση Υ.Α. (184)
Σχετ.: Φ.7Α/ΦΜ/4664/Δ1/11-1-2018/ΥΠΠΕΘ/Γ.Δ/νση Σπουδών
Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, τη με αρ. πρωτ. Φ.7A/ΦΜ/212191/Δ1/4-12-2017 Υ. Α. η οποία
δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 4358 Β’/13-12-2017) και η οποία αφορά στο
Έντυπο Ελέγχου Προόδου μαθητών Δημοτικού Σχολείου.

Θέμα 4ο: «Αναζήτηση μαθητών/τριών»(120)
Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε μόνο σε θετική περίπτωση, αν στη σχολική σας μονάδα φοιτούν οι
μαθητές:

Ντέντια Έσλι του Φατμίρ και της Αντιγόνας με ημερομηνία γέννησης 28/12/2009 της Γ΄τάξης

Κούστα Αλεξάνδρα του Νόζι και της Κοζέτας με ημερομηνία γέννησης 06/03/2007 της Δ΄τάξης
Θέμα 5ο: «Διαλογή, καταγραφή και φύλαξη αντικειμένων που χρήζουν διατήρησης σε σχολικά
κτίρια» (214)
Σχετ.: ΑΠ 240/16-1-2018/ΠΔΕ Β.Αιγαίου
Σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό και με αφορμή την επικείμενη έναρξη εργασιών επισκευής σε
σχολικά κτίρια που είναι ενταγμένα σε προγράμματα ΕΣΠΑ, οι Διευθυντές/τριες, Προϊστάμενοι/ες των
συγκεκριμένων σχολικών μονάδων, παρακαλούμε να μεριμνήσουν ώστε, πριν την παράδοση των
κτιριακών εγκαταστάσεων στους αναδόχους που θα εκτελέσουν τα έργα, να γίνει η απαραίτητη
διαλογή, καταγραφή και φύλαξη όλων των αντικειμένων που χρήζουν διατήρησης και βρίσκονται
στους συγκεκριμένους χώρους. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρουμε, ότι παλιές βιβλιοθήκες
και έπιπλα, έγγραφα αρχείων, εποπτικό υλικό και γενικά καθετί που σχετίζεται με την ιστορική
συνέχεια του κάθε σχολείου θα πρέπει να διατηρηθεί.
Θέμα 6ο: 2018: «Έτος Μαθηματικών» (215)
Σχετ.: YA με ΑΠ 6338/Δ2/16-1-2018/ΥΠΠΕΘ/Γ.Δ/νση Σπουδών (ΑΔΑ 6Τ8Ξ4653ΠΣ-ΜΙ3)
Σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό κηρύχθηκε το έτος 2018 ως «Έτος Μαθηματικών».
Στόχοι της ανακήρυξης είναι:

Να προβληθεί και να αναδειχθεί η σημασία των μαθηματικών και ο ρόλος τους στη
δημιουργία και την ανάπτυξη του ανθρώπινου πολιτισμού

Να ενισχυθεί το ενδιαφέρον για τα μαθηματικά, την ιστορία και τη διδασκαλία τους.
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Θέμα 7ο: «Σεμινάριο Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων» (213)
Σχετ.: ΑΠ 6321/Δ2/16-1-2018/ΥΠΠΕΘ/Γ.Δ/νση Σπουδών
Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, σας γνωστοποιούμε ότι η Ένωση Εκπαιδευτικών Εικαστικών
Μαθημάτων διοργανώνει σεμινάριο με θέμα: «Αναδημιουργώ, Ανακυκλώνοντας».
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί από 8 έως και 10 Φεβρουαρίου 2018 στην Αθήνα, στην Ανωτάτη
Σχολή Καλών Τεχνών (Πειραιώς 256) και μπορούν να το παρακολουθήσουν εκπαιδευτικοί Π/θμιας και
Δ/θμιας Εκπ/σης κλάδου ΠΕ08, χωρίς δαπάνη για το δημόσιο.
Για τη χορήγηση των αδειών για τη συμμετοχή στο σεμινάριο ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 2 του
άρθρου 59 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) σε συνδυασμό με τις με αρ πρωτ. Φ353.1/17/81587/Δ1/17-7-2012
(Β΄ 2214) και Φ353.1/10/58660/Δ1/26-04-2013 (Β΄ 1186) Υ.Α. συμπλήρωσης – τροποποίησης των
αρμοδιοτήτων.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα www.artteachers.com.
Παρακαλούνται να ενημερωθούν έγκαιρα και ενυπόγραφα όλοι/ες οι εκπαιδευτικοί των Σχολικών
Μονάδων.
Συνημμένα: (1)

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ

Αικατερίνη Στρατάκη-Συβρή

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΠΡΟΣ:
1. Δημοτικά Σχολεία Π.Ε. Ν.Λέσβου
2. Νηπιαγωγεία Π.Ε. Ν.Λέσβου
ΚΟΙΝ.:
1. Περιφερειακή Δ/νση Π. & Δ. Εκπ/σης Β.Αιγαίου
2. Σχολικούς Συμβούλους Π.Ε.
3. ΚΕΔΔΥ Λέσβου
4. ΚΕΔΔΥ Λήμνου
5.ΠΕΚ Μυτιλήνης
6.ΚΠΕ Ευεργέτουλα
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