
  
        

                 Βαζκφο Αζθαιείαο: 
         Nα δηαηεξεζεί κέρξη: 
         Βαζκ. Πξνηεξ.: ΔΞ.ΔΠΔΗΓΟΝ 

                 
 

        

                             Μαξνχζη,  4/10/2016 
                      Αξ. Πξση. :  Φ.13.1/163822/Γ2 

                            
  

        
 
                       

                       ΠΡΟ:                 

                                                                                       

  

                                                                     KOIN: 1. Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο Π.Δ. θαη              
                                                                          Γ.Δ. ηεο ρψξαο.  
                                                                                2. Πξντζηακέλνπο Δπηζηεκνληθήο    
                                                                                    θαη  Παηδαγσγηθήο Καζνδήγεζεο 

 (κέζσ ησλ Πεξ/θψλ Γηεπζχλζεσλ Π.Δ.   
  θαη Γ.Δ.) 

                                                                                3. ρνιηθνχο πκβνχινπο Π.Δ. θαη Γ.Δ. 
 (κέζσ ησλ Πεξ/θψλ Γηεπζχλζεσλ Π.Δ.   
  θαη Γ.Δ.) 

                                                                                4. Γηεπζχλζεηο Π.Δ. θαη Γ.Δ. ηεο ρψξαο. 
     Τπφςε Τπεπζχλσλ ρνιηθψλ               
     Γξαζηεξηνηήησλ, Αγσγήο Τγείαο θαη  
     Πνιηηηζηηθψλ Θεκάησλ 
                                                 5. Ίδξπκα Λακπξάθε 
                                                                                    Αλαγλσζηνπνχινπ 5 
                                                                                    106 73  Αζήλα  

  noiazomaikaidrw@lrf.gr 

ΘΔΜΑ: «Έγθξηζε πινπνίεζεο εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο» 

ρεη. έγγξαθν: ην κε  αξ. πξ.  157302/Γ2/26-09-2016 εηζεξρφκελν ηνπ νηθείνπ Τπνπξγείνπ.  

 

            Απαληψληαο ζην απφ 20-7-2016 έγγξαθφ ζαο θαη ιακβάλνληαο ππφςε ην κε αξ. 

πξ. 38/22-09-2016 Απφζπαζκα Πξαθηηθνχ ηνπ Γ.. ηνπ Η.Δ.Π., ζαο ελεκεξψλνπκε φηη 

εγθξίλνπκε α)ηε ρξνληθή επέθηαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Ννηάδνκαη θαη Γξσ» θαηά ην 

ζρνιηθφ έηνο 2016-17, ην νπνίν πινπνηείηαη απφ ην Με Κεξδνζθνπηθφ σκαηείν «Γεζκφο» 

ζε ζπλεξγαζία κε ην Ίδξπκα Λακπξάθε θαη απεπζχλεηαη ζε ζρνιεία Πξσηνβάζκηαο θαη 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο ρψξαο, θαζψο θαη β) ηε ρξήζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζην νπνίν βαζίδεηαη ε εθαξκνγή ηνπ.  

            Σν αλσηέξσ Πξφγξακκα, ην νπνίν έρεη σο ζηφρν ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ παηδηψλ 

ζε ζέκαηα εζεινληηζκνχ, απεπζχλεηαη πξσηίζησο ζε καζεηέο Δ΄, Σ΄ Γεκνηηθνχ θαη ζε 

               

ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΟΤΓΩΝ 

Π/ΘΜΗΑ ΚΑΗ Γ/ΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ ΠΟΤΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ  ΚΑΗ 

ΟΡΓΑΝΩΖ Π/ΘΜΗΑ ΚΑΗ Γ/ΘΜΗΑ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

                       ΣΜΖΜΑΣΑ  Γ΄ 

----- 

  

 

 

 

Σαρ. Γ/λζε: Αλδξέα Παπαλδξένπ 37 
Σ.Κ. – Πφιε: 151 80 Μαξνχζη 
Ηζηνζειίδα: www.minedu.gov.gr 
Πιεξνθνξίεο: Λαπαηά . (Π.Δ.), 
                        Βάξια  Ά. (Γ.Δ.),   
                        Αλησλίνπ Μ. 
Σειέθσλν: 210-34.43.318,     
                   210-34.43.272, 
                   210-34.43.273 
Fax: 210-34.42.245 

 

                                              
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

                     ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ, 
            ΔΡΔΤΝΑ   ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ 
                                            ----- 

 

 Με Κεξδνζθνπηθφ σκαηείν «Γεζκφο» 
 Λ. Αζελψλ 71 
 Σ.Κ. 10173  
 Τπφςε θαο Μαηηάηνπ, ΜΚ  «Γεζκφο» 
 info@desmos.org 
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(κέζσ ησλ Γ/λζεσλ Π.Δ. θαη Γ.Δ.) 

                                                                                 
Ν. Αηηηθήο)  

mailto:noiazomaikaidrw@lrf.gr


καζεηέο Γπκλαζίνπ (ειηθίαο 9-15 εηψλ), σζηφζν θξίλεηαη επαξθέο θαη παηδαγσγηθά 

θαηάιιειν γηα ηνπο καζεηέο φισλ ησλ ηάμεσλ ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο θαη δχλαηαη λα πινπνηεζεί ζε εμήληα (150) ζρνιεία ζε ηνπιάρηζηνλ δέθα (13) 

Πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο. ηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ε εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο 

είλαη δπλαηφ λα εληαρζεί είηε ζηελ Δπέιηθηε Εψλε είηε ζην πιαίζην ησλ επηκέξνπο 

γλσζηηθψλ αληηθείκελσλ ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο. ην Γπκλάζην θαη ην Λχθεην 

πξνηείλεηαη ε ζχλδεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ηα επηκέξνπο γλσζηηθά αληηθείκελα (ζε 

ελφηεηεο κε ζπλαθέο ζέκα), κε ηηο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο ή ηνπο πνιηηηζηηθνχο νκίινπο. 

           Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη λα κελ 

επηβαξχλεηαη ε δηδαζθαιία ησλ επηκέξνπο γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ αιιά αληίζεηα λα 

εκπινπηίδεηαη θαη λα δηεπξχλεηαη κε ηξφπν δεκηνπξγηθφ, ζχκθσλα πάληα κε ηνπο ζηφρνπο 

πνπ ηίζεληαη ζην Πξφγξακκα πνπδψλ. 

           Σν Πξφγξακκα είλαη πξναηξεηηθφ θαη ρσξίο θακία νηθνλνκηθή επηβάξπλζε γηα ηνπο 

καζεηέο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ζα πξαγκαηνπνηεζεί, κεηά απφ ζπλελλφεζε θαη κε 

επζχλε ησλ Πξντζηακέλσλ/Γηεπζπληψλ/-ληξηψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ψζηε λα κελ 

δηαηαξαρζεί ζε θακία πεξίπησζε ε νκαιή ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ, ελψ γηα ηε ζπκκεηνρή 

ησλ αλήιηθσλ καζεηψλ ζε απηφ απαηηείηαη ε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ησλ θεδεκφλσλ ηνπο.             

εκεηψλεηαη, επίζεο, φηη απαγνξεχεηαη ε δηάζεζε νπνηνπδήπνηε πιηθνχ, ην νπνίν αθνξά ζε 

έκκεζε ή άκεζε δηαθήκηζε παξνρήο ππεξεζηψλ αηφκσλ/θνξέσλ, εληφο ηνπ ζρνιηθνχ 

ρψξνπ. 

           Οη ελδηαθεξφκελνη παξαθαινχληαη φπσο επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα 

www.noiazomaikaidrw.gr, φπνπ ζα εκθαλίδεηαη ε πξφζθιεζε ελδηαθέξνληνο πξνο ηα 

ζρνιεία θαη γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζηελ θα  

Κσλζηαληίλα Μπίζζα ζηο ηηλέθωνο 210- 3626150 ή μέζω ηλεκηπονικού ηασςδπομείος 

ζηο noiazomaikaidrw@lrf.gr. Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα ελδηαθεξφκελα ζρνιεία κπνξνχλ λα 

ππνβάινπλ αίηηζη ένηαξηρ ζηο Ππόγπαμμα μέσπι ηιρ 10/10/2016.                

 

                                                                                                                       Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ  

  

 

 

        ΗΩΑΝΝΖ Γ. ΠΑΝΣΖ  

    Δζσηεξηθή Γηαλνκή: 

   1. Γξαθείν θ. Γελ. Γξακκαηέα 

   2. Γεληθή Γηεχζπλζε πνπδψλ Π.Δ. θαη Γ.Δ.                        

   3. Γ/λζε πνπδψλ, Πξνγξακκάησλ θαη  

       Οξγάλσζεο Π.Δ., Σκήκα  Γ΄        

   4. Γ/λζε πνπδψλ, Πξνγξακκάησλ θαη   

       Οξγάλσζεο Γ.Δ., Σκήκα  Γ΄   

http://www.noiazomaikaidrw.gr/
mailto:noiazomaikaidrw@lrf.gr

