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Βαθμός Ασφαλείας: 
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ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ 
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε.
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Μαρούσι  15.10.2013
Αριθμ. Πρωτ. :  150320 Γ1

Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη : 15180 – Μαρούσι
Ιστοσελίδα : http  ://  www  .  minedu  .  gov  .  gr   
Email : spudonpe  @  minedu  .gov.gr    
Πληροφορίες :  Κ. Παπαχρήστος
Τηλέφωνο  :210 344 3605
FAX  :210 344 3354
Εmail                      : spudonpe  @  minedu  .  gov  .  gr  

ΠΡΟΣ :   

− Kουρμούση  Νάντια, Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας 
Ανατολικής Αττικής ( nkourmousi  @  yahoo  .  com  

− Κούτρα Βασίλη, Καθηγητής  ΠΤΝ 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων  vkoutras  @  cc  .  uoi  .  gr  )

− Περιφερειακές  Δ/νσεις   Π.Ε.  &  Δ.Ε. της 
χώρας  (έδρες  τους)

− Προϊσταμένους Επιστημονικής και 
Παιδαγωγικής  Καθοδήγησης  Π.Ε. (μέσω  των 
Περ/κών   Δ/νσεων Π.Ε. και Δ.Ε.)

− Σχολικούς   Συμβούλους  Π. Α. (μέσω  των 
Περ/κών   Δ/νσεων Π.Ε. και Δ.Ε.)

− Δ/νσεις  Π.Ε. (έδρες  τους)

− Νηπιαγωγεία της χώρας (μέσω   των  Δ/νσεων 
Π.Ε.)

ΘΕΜΑ :  « Yλοποίηση Εκπαιδευτικού Προγράμματος : Βήματα για την ζωή»

Σχετ.  έγγραφο : 129868/16.09.2013/Γ1

Σε  απάντηση  της  από  16.09.2013  αίτησης,  σχετικά  με  την  υλοποίηση  του  β΄  αναθεωρημένου 
εκπαιδευτικού προγράμματος «Βήματα για την ζωή:  Πρόγραμμα Ατομικών και Κοινωνικών Δεξιοτήτων 
για  το Νηπιαγωγείο», το οποίο τελεί  υπό την αιγίδα της  UNISEF, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το 
Π.Δ.  200/98 (ΦΕΚ 161Α )  άρθρο 11,  παρ.  4  &  5,  αυτό μπορεί  να  πραγματοποιηθεί  στο πλαίσιο  της 
σχολικής ζωής και του πολιτισμού με την σύμφωνη γνώμη του οικείου Σχολικού Συμβούλου Προσχολικής 
Αγωγής και με απόφαση της Προϊσταμένης και του Συλλόγου Διδασκόντων των Νηπιαγωγείων. 

Για περαιτέρω πληροφορίες θα απευθύνεστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: nkourmousi  @  yahoo  .  com   . 

Επισημαίνεται ότι  η συμμετοχή  των Νηπιαγωγείων στο ανωτέρω πρόγραμμα είναι προαιρετική.

Συν. 7 σελ.                             
                                                                                                                                             Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

                                            ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ
Εσωτερική Διανομή: 
Δ/νση Σπουδών Π.Ε.
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