
  
        

                 
        
                                                     

                                                  Βαθμός Ασφαλείας: 
        Nα διατηρηθεί μέχρι: 
        Βαθμ. Προτερ.:   

         
                                             Μαρούσι, 27-10-2017 

                        Αρ. Πρωτ. :  Φ13.1/183016/Δ2           
 

        

         
 ΠΡΟΣ:          ΠΡΟΣ:                                                       
                                                   

                                                                                      

                                                                                 ΚΟΙΝ:       1. Περιφερειακές  Δ/νσεις  ΠΕ & ΔΕ  της χώρας 

            2. Σχολικούς  Συμβούλους ΠΕ και ΔΕ  

   (μέσω των Περ/κών  Δ/νσεων Εκπ/σης )  

                                                                         3. Δ/νσεις ΠΕ και ΔΕ της χώρας              
            4. Σχολικές                                                         4. Μονάδες ΠΕ και ΔΕ της χώρας (μέσω των  

                                                                   οικείων  Δ/νσεων Εκπ/σης) 
 
 
 
 

ΘΕΜΑ:  Έγκριση του εκπαιδευτικού προγράμματος «Κάνω Ραδιόφωνο  
στο European School Radio» 

Σχετ. έγγραφο: το με  αρ. πρ. 163256/Δ2/2-10-2017 εισερχόμενο του οικείου Υπουργείου 

                    Σε απάντηση του από 17-07-2017 ηλεκτρονικού μηνύματός σας, σας ενημερώνουμε 
ότι, κατόπιν της θετικής εισήγησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) με το με αρ. 
πρωτ. 38/28-09-2017 Απόσπασμα Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του, εγκρίνεται το  
εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Κάνω ραδιόφωνο στο European School Radio», για το 
σχολικό έτος 2017-18, υπό τις εξής προϋποθέσεις: 

α) να ενημερωθεί ο Σύλλογος Διδασκόντων για τις διδακτικές ώρες που θα απαιτηθούν για 

την υλοποίηση του προγράμματος, 

β) η συμμετοχή της σχολικής μονάδας στο πρόγραμμα να είναι προαιρετική και να 

πραγματοποιείται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και σύμφωνα με τους όρους 

και τις προϋποθέσεις  που ορίζονται στις ισχύουσες διατάξεις για τις σχολικές δράσεις στο 

πλαίσιο της σχολικής ζωής (Π.Δ. 79/2017, Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28-2-2017,ΦΕΚ 681/ τ. Β΄/ 6-3-

2017), 

γ) να τηρηθεί η δεοντολογία σχετικά με την εθελοντική συμμετοχή των μαθητών/-τριών και 

την προστασία των προσωπικών δεδομένων των ιδίων και των οικογενειών τους. Στο ίδιο 

πλαίσιο απαιτείται η έγγραφη συναίνεση των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών, 

δ) η διεξαγωγή του προγράμματος από τον/την εκπαιδευτικό να ενταχθεί στο πλαίσιο των 

προαιρετικών Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται 

στη σχετική εγκύκλιο που εκδίδεται κάθε έτος από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου 

Παιδείας, 

 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε. - ΤΜΗΜΑΤΑ Γ’  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ Β’  
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 Ανδρέα Παπανδρέου 37 
 Τ.Κ. 151 80 Μαρούσι 
 Πληροφορίες:  Σ. Λαπατά (Π.Ε.) 
               Ά. Βάρλα (Δ.Ε.) 
                                          Π. Σακκοπούλου (Δ.Ε.) 
               Ο. Μαραγκού(Ε.Ε.) 
 Τηλέφωνα:       210 344 3318  
               210 344 3272 
                210 344 3023 
                            210 344 2212 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

     

  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 
ΕΡΕΥΝΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

----- 
 
 

                                              ----- 
 

 
 Επιστημονική Εταιρεία “Εuropean School Radio” 

e-mail: eu.schoolradio@gmail.com  
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ε) η σχετική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών να πραγματοποιηθεί εκτός του διδακτικού τους 

ωραρίου, με τη συνεργασία των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων των οικείων 

Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 

στ) η υλοποίηση του προγράμματος να γίνεται παρουσία των εκπαιδευτικών των σχολείων, οι 

οποίοι είναι υπεύθυνοι της διδακτικής επίσκεψης και ελέγχουν το περιεχόμενο των 

αντίστοιχων δράσεων, 

ζ) να μην χρησιμοποιηθεί το εν λόγω πρόγραμμα για κανενός είδους διαφημιστικό σκοπό και 

να μην υπάρχει καμία οικονομική επιβάρυνση των εκπαιδευτικών, των μαθητών/-τριών ή 

των σχολικών μονάδων. 

 
 
   
 
 
 
          Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
         
 

 

              ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εσωτερική διανομή:  

1. Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Β’      
2. Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Π.Ε., Τμήμα Γ’         
3. Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε., Τμήμα Γ’         
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