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Φ. ΟΥΝ: 17/91074/Η1 

 
ΠΡΟΣ: Τους Διευθυντές των Σχολείων του 

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ  

(μέσω Περιφερειακών Διευθύνσεων 

Εκπαίδευσης)  

ΚΟΙΝ: Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την 

            UNESCO 

            

 
 

 

 

ΘΕΜΑ: Ετήσια Έκθεση σχολείων μελών του Προγράμματος ASPnet-UNESCO για το 

σχολικό έτος 2017-2018 

Σας διαβιβάζουμε το έντυπο της Ετήσιας Έκθεσης για το σχολικό έτος 2017-

2018 και σας ενημερώνουμε ότι η συμπλήρωσή του και η υποβολή του στον Εθνικό 

Συντονιστή αποτελεί υποχρέωση των σχολείων μελών του Δικτύου. Υπενθυμίζουμε 

επίσης, ότι η συμμετοχή ενός σχολείου μπορεί να τεθεί υπό αίρεση (όπως 

αναφέρεται στο έντυπο αίτησης που έχει υποβάλει κάθε σχολείο μέλος) εάν δεν 

υποβάλλει Ετήσια Έκθεση για δύο συνεχόμενα έτη.  

Παρακαλούμε οι Διευθυντές των Σχολείων να μεριμνήσουν για τη 

συμπλήρωση του επισυναπτόμενου έντυπου από τον καθηγητή - συντονιστή ο 

οποίος έχει ορισθεί από το σχολείο σας. Το  έντυπο θα σας αποσταλεί και 

ηλεκτρονικά, σε επεξεργάσιμη μορφή, προκειμένου αφενός να διευκολυνθεί ο 

συντάκτης και αφετέρου να είναι ευανάγνωστες οι πληροφορίες. Το παραχθέν 

υλικό, οι εκδηλώσεις, οι δραστηριότητες μπορούν να αποτυπωθούν με παραπομπή 

σε συνδέσεις (ιστοσελίδα σχολείου, ιστολόγιο ή άλλο). Δεδομένου ότι η συμμετοχή 

του σχολείου στο Δίκτυο είναι συνολική, μπορεί να αναφερθούν οι κυριότερες 

ενδεικτικές δράσεις μέσα από τις οποίες προκύπτει η προώθηση των αξιών της 

UNESCO  και των προτεραιοτήτων της.  
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Επί τη ευκαιρία, σας γνωρίζουμε ότι η λέξη “Project” έχει αφαιρεθεί από την 

UNESCO στον τίτλο, ο οποίος πλέον είναι “Associated Schools Network” αλλά 

διατηρείται στο ακρωνύμιο “ASPnet”. 

Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή του σχολείου σας στο Δίκτυο και 

είμαστε στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις. 

Η Έκθεση και το διαβιβαστικό θα πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικά, το 

αργότερο έως την Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 2018, στη διεύθυνση:  

 

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 

Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων 

Α. Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι 

Υπόψιν κας Βέρας Δηλάρη 

Εθνικής Συντονίστριας του Δικτύου 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εσωτ. Διανομή: 

1. Γεν. Δ/νση Δ.Ε.Θ.Π.Ο.Δ.Ε 
2. Γεν. Δ/νση Σ.Π.Κ.Δ 
3. Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων 

-Τμήμα Διεθνών Σχέσεων  
 
 

H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  

 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΚΡΗ 

 


		2018-06-04T14:11:43+0300




