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Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών

Θέμα 1ο: «Διευκρινίσεις για τη χορήγηση βεβαιώσεων φοίτησης στους μαθητές των ΔΥΕΠ» (2910)
Σχετ.: Α.Π. 91519/Ν3/5-6-2018/ΥΠΠΕΘ/Αυτ.Τμ.Συντ.&Παρακολ. της εκπσης Προσφύγων
Ενόψει της λήξης του σχολικού έτους 2017-2018, παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολείων εντός
των οποίων λειτούργησαν Δομές Υποδοχής Εκπαίδευσης προσφύγων (ΔΥΕΠ), να λάβουν υπόψη τους τα
εξής, όσον αφορά στη χορήγηση βεβαιώσεων φοίτησης στους μαθητές:
- Οι βεβαιώσεις φοίτησης που θα δοθούν στους μαθητές των ΔΥΕΠ θα περιλαμβάνουν το χρονικό
διάστημα κατά το οποίο λειτούργησε η ΔΥΕΠ στην οποία έχει εγγραφεί ο μαθητής. Ομοίως στα
πρακτικά του συλλόγου διδασκόντων θα καταγραφεί η χρονική περίοδος κατά την οποία
παρακολούθησαν το ωρολόγιο πρόγραμμα των ΔΥΕΠ οι μαθητές.
- Βεβαιώσεις φοίτησης δεν θα δοθούν μόνο στην περίπτωση που ο/η μαθητής/τρια, αν και ενεγράφη,
δεν παρακολούθησε καθόλου ή η φοίτησή του ήταν ελλιπέστατη (κάτω των επτά ημερών).
- Διευκρινίζεται ότι σε κάθε περίπτωση, ακόμα και σε ΔΥΕΠ όπου για διάφορους λόγους ανεστάλη ή
διακόπηκε η λειτουργία τους, οι μαθητές αυτοί θα λάβουν βεβαίωση φοίτησης για όσο χρονικό
διάστημα λειτούργησε η ΔΥΕΠ.
- Παρακαλείσθε στο έγγραφο που θα χορηγηθεί ως «Βεβαίωση φοίτησης», οι ΔΥΕΠ να αναγράφονται
ολογράφως.
Θέμα 2ο: «Πρόγραμμα ενεργειών σωστής εκπαίδευσης –υγιεινής διατροφής στα Δημοτικά Σχολεία
τη χώρας- Διανομή φρούτων στους μαθητές» (2971)
Σχετ.: Α.Π. 93815/Δ7/7-6-2018/ΥΠΠΕΘ/Γεν.Δ/νση Σπουδών/Δ/νση υποστ.προγ. &εκπσης για την
αειφορία
Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, «σας ενημερώνουμε ότι το «Πρόγραμμα ενεργειών σωστής
εκπαίδευσης –υγιεινής διατροφής στα Δημοτικά Σχολεία τη χώρας- Διανομή φρούτων στους μαθητές»,
πρόκειται να υλοποιηθεί για όγδοη συνεχή χρονιά κατά το σχολικό έτος 2018-2019, από την εταιρεία
ΝΤΟΛ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε., η οποία με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, προτίθεται να το υλοποιήσει στα
Δημόσια Δημοτικά Σχολεία της χώρας και σε Δομές Υποδοχής για την εκπαίδευση των Προσφύγων
(ΔΥΕΠ). Το πρόγραμμα στοχεύει στην ανάδειξη της υψηλής διατροφικής αξίας των φρούτων στις
ηλικίες 6-12 ετών, όπου είναι πλέον απαραίτητα και ωφέλιμα. Το πρόγραμμα αυτό υλοποιήθηκε με
επιτυχία τις προηγούμενες σχολικές χρονιές στις σχολικές μονάδες Π.Ε. της χώρας.
Μέσω του προγράμματος θα γίνεται παράλληλα, δωρεάν διανομή φρούτων (μπανάνα) στους μαθητές
των Δημοτικών Σχολείων.
Επισημαίνεται ότι τα φρούτα που θα διανεμηθούν στους μαθητές, δεν πρέπει να φέρουν σε κανένα
σημείο τους το εμπορικό σήμα της εν λόγω εταιρίας.
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Επιπροσθέτως σας ενημερώνουμε ότι, η ανωτέρω εταιρία, ευαισθητοποιημένη από τις ιδιαίτερα
δυσμενείς οικονομικές συνθήκες που επικρατούν αυτή την περίοδο, προτίθεται να προβεί στην
αποστολή φρούτων σε οικογένειες που βρίσκονται σε δυσχερή οικονομική κατάσταση, προκειμένου να
συμβάλλει στην κάλυψη των διατροφικών τους αναγκών.
Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι προαιρετική και απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή και
του Συλλόγου Διδασκόντων της κάθε σχολικής μονάδας.
Επειδή το πρόγραμμα περιλαμβάνει διανομή μπανάνας, η κατανάλωση η οποία αντενδείκνυται σε
ορισμένες πληθυσμιακές ομάδες, παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολείων , όπως ενημερώνουν
εγκαίρως εγγράφως τους Γονείς και Κηδεμόνες των μαθητών, ζητώντας τη συγκατάθεσή τους για την
κατανάλωση του συγκεκριμένου φρούτου από τους μαθητές.
Η εταιρία οφείλει, πριν την επίσκεψή της στις σχολικές μονάδες, να έρχεται σε τηλεφωνική επικοινωνία
με το διευθυντή/τρια του σχολείου, ώστε να μη διαταράσσεται το ωρολόγιο πρόγραμμα».
Θέμα 3ο: «Ψηφιακοί Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι και διαδικτυακές υπηρεσίες για το Ψηφιακό
Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (3014)
Σας αποστέλλουμε συνημμένα το υπ’ αρ. πρωτ. 90205/Α6/1-6-2018 έγγραφο με θέμα: «Ψηφιακοί
Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι και διαδικτυακές υπηρεσίες για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο
της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
Η κεντρική σελίδα για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης είναι στη διεύθυνση http://dschool.edu.gr. Μέσω της σελίδας αυτής μπορείτε να
μεταβείτε στις τέσσερις (4) βασικές διαδικτυακές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης και να βρείτε πάνω από 18.000 Ψηφιακούς Ανοιχτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους, που
καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα μαθημάτων Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.
Παρακαλούνται να ενημερωθούν έγκαιρα και ενυπόγραφα όλοι/ες οι εκπαιδευτικοί των Σχολικών
Μονάδων.

Συνημμένα: (3)
1. Βεβαίωση φοίτησης μαθητή σε δομή υποδοχής εκπαίδευσης προσφύγων στην Ελλάδα
2. Δήλωση συγκατάθεση γονέων
3. ΑΠ 90205/Α6/1-6-2018ΥΠΠΕΘ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ

Αικατερίνη Στρατάκη-Συβρή
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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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