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Αποςτολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Προτερ.: Μαροφςι, 28-9-2018
Εξ.Πρωτ.: 161844/Δ7

ΠΡΟ:

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ

Θζμα: Ζγκριςη εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ
χετ. : τα υπ’ αρ. πρωτ. 110855/03-07-2018 και 159289/25-09-2018 ειςερχόμενα του ΤΠΠΕΘ
Απαντϊντασ ςτο ανωτζρω ςχετικό αίτθμά ςασ και ζχοντασ υπόψθ το υπ’ αρ. 43/20-09-2018
απόςπαςμα πρακτικοφ του ΙΕΠ, ςασ ενθμερϊνουμε ότι εγκρίνεται θ υλοποίθςθ του εκπαιδευτικοφ
προγράμματοσ με τίτλο: «Αςτζρι τησ Ευχήσ», τθσ Μθ Κερδοςκοπικισ Οργάνωςθσ «Make-A-Wish
(Κάνε-Μια-Ευχι Ελλάδοσ)», ςτο οποίο εντάςςεται και ο αντίςτοιχοσ με το πρόγραμμα διαγωνιςμόσ,
για μακθτζσ/τριεσ A/βάκμιασ και Β/κμιασ εκπαίδευςθσ, κατά το ςχολικό ζτοσ 2018-2019, υπό τισ
εξισ προχποκζςεισ:
1.
Η γνωςτοποίθςθ και θ διάχυςθ δθμοςιότθτασ ςχετικά με τον εν λόγω διαγωνιςμό κα γίνει
με τρόπο κεμιτό και πρόςφορο (π.χ. μζςω των ιςτοτόπων του εμπλεκόμενου φορζα).
2.
Η ςυμμετοχι των μακθτϊν/τριϊν ςτο διαγωνιςμό κα είναι προαιρετικι υποβάλλοντασ ο/θ
κακζνασ/κακεμία, ςτθν περίπτωςθ που επικυμεί να ςυμμετάςχει, χωριςτά τθν δικι του/τθσ ατομικι
ςυμμετοχι με τθν απαραίτθτθ γονικι ςυναίνεςθ.
3.
Είτε θ διεξαγωγι του διαγωνιςμοφ γίνεται εκτόσ ωρολογίου προγράμματοσ είτε γίνεται
εντόσ, θ προετοιμαςία των μακθτϊν/-τριϊν για τθ ςυμμετοχι τουσ κα πρζπει να μθν επιβαρφνει τθ
διδαςκαλία των επιμζρουσ γνωςτικϊν αντικειμζνων, αλλά αντίκετα να τθν εμπλουτίηει ι/και να τθν
διευρφνει, ςφμφωνα πάντα με τουσ ςτόχουσ που τίκενται ςτο Πρόγραμμα πουδϊν.
4.
Η όλθ διενζργεια του διαγωνιςμοφ (υλοποίθςθ, βράβευςθ, δθμοςιοποίθςθ) κα υλοποιθκεί
με ευκφνθ των διοργανωτϊν, χωρίσ καμία οικονομικι επιβάρυνςθ των μακθτϊν/-τριϊν και
ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ δεοντολογίασ για τθ διαςφάλιςθ των προςωπικϊν δεδομζνων των
ςυμμετεχόντων μακθτϊν/τριϊν και των πνευματικϊν δικαιωμάτων τουσ.
5.
Δε κα διαφθμίηονται άμεςα ι ζμμεςα εμπορικά προϊόντα ι εμπορικζσ επιχειριςεισ, εντόσ
του περιεχομζνου του διαγωνιςμοφ».
Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ Δ/ΝΗ

ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ

Εςωτερική Διανομή

Δ/νςθ Τποςτιριξθσ Εκπαιδευτικϊν Προγραμμάτων και Εκπαίδευςθσ για τθν Αειφορία - Σμιμα Γ’
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Make a wish (υπόψθ Μανιάσ Αναςταςίασ)
info@makeawish.gr
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