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ΘΕΜΑ: Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος

Σχετ.: Τα με αρ. πρωτ. εισ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 107923/Δ2/06-09-2021 & 118366/Δ2/21-09-2021 έγγραφα

Απαντώντας στην από 09-06-2021 αίτησή σας για έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος και 

λαμβάνοντας υπόψη την σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής [Πράξη 44/02-

09-2021 του Δ.Σ. (Ανακοινοποίηση στο ορθό 20-09-2021)], σας γνωρίζουμε ότι εγκρίνεται η 

υλοποίηση του προγράμματος με τίτλο: «Ενίσχυση της ειδικής εκπαίδευσης στις Φυσικές 

Επιστήμες μέσω 3D σχεδίασης και εκτύπωσης» για το σχολικό έτος 2021-2022.

Το πρόγραμμα έχει σκοπό την χρησιμοποίηση της 3D σχεδίασης και εκτύπωσης στην 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση και συγκεκριμένα στην διδασκαλία των φυσικών επιστημών ως 

εργαλείου ενίσχυσης της ειδικής εκπαίδευσης στο συμπεριληπτικό σχολείο. Οι στόχοι του εν λόγω 

προγράμματος είναι να επιμορφωθούν οι εκπαιδευτικοί στην σχεδίαση σε τρεις διαστάσεις με την 

χρήση της μεθόδου change laboratory και να ενισχυθούν οι μαθητές/τριες με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες μέσα από την ομαδοσυνεργατική μάθηση.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ04 και θα πραγματοποιηθεί εξ 

αποστάσεως, ασύγχρονα και εκτός ωρολογίου προγράμματος μέσω της ιστοσελίδας 

Βαθμός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:
Βαθ. Προτεραιότητας:

Αθήνα,         06-10-2021
Αρ. Πρωτ.  125821/ΓΔ4

ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝ.:
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Τ.Κ. – Πόλη: 15180 Μαρούσι
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Πληροφορίες: Αν. Πασχαλίδου
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http://st3dm.web.auth.gr του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η συμμετοχή στο 

πρόγραμμα είναι προαιρετική και εγκρίνεται με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(1) Το περιεχόμενο του προγράμματος να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο της διδασκαλίας των 

Φυσικών Επιστημών εφόσον δεν παρεκκλίνει από τους στόχους και το περιεχόμενο του Αναλυτικού 

Προγράμματος Σπουδών των μαθημάτων αυτών.

(2) Η χρήση του παρουσιαζόμενου ή διαμοιρασθέντος εκπαιδευτικού υλικού να μην υπόκειται 

σε πνευματικά δικαιώματα και να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο «περί πνευματικής ιδιοκτησίας» 

(Ν.4212/2013).

(3) Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των 

συμμετεχόντων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, και να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η 

βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνησή τους.

(4) Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση 

εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.

(5) Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο ΙΕΠ με την ολοκλήρωση του 

προγράμματος τον πλήρη φάκελο αξιολόγησης της παρέμβασης/εκπαιδευτικού προγράμματος.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κ. Χαρίτωνα 

Πολάτογλου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: hariton@auth.gr .

Εσωτ. Διανομή
 Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Δ.Ε. Τμ. Α΄
 Δ/νση Ειδ. Αγωγής & Εκπ/σης, Τμ. Α΄
 Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Τμ. Α΄

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ, 

Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ
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