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ΘΕΜΑ: Έγκριση του εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο «LIFE 2 – Μαθαίνοντας τη 

Διαπολιτισμικότητα από τη Θρησκεία» του ΚΣΔΕΟ ΕΔΡΑ

Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. εισ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 118292/Δ2/20-09-2021 έγγραφο

Μετά από αίτημα του Αστικού μη Κερδοσκοπικού Συνεταιρισμού «ΚΣΔΕΟ ΕΔΡΑ – Κοινωνικές 

Συνεταιριστικές Δραστηριότητες Ευπαθών Ομάδων» για συνέχιση διεξαγωγής εκπαιδευτικού 

προγράμματος (το οποίο είχε εγκριθεί για το σχ. έτος 2020-21 με το με αρ. πρωτ. 22447/Δ2/25-02-

2021 έγγραφό μας), σας γνωρίζουμε ότι εγκρίνεται η συνέχιση διεξαγωγής του εκπαιδευτικού 

προγράμματος του ΚΣΔΕΟ ΕΔΡΑ με τίτλο «LIFE 2 – Μαθαίνοντας τη Διαπολιτισμικότητα από τη 

Θρησκεία» για το σχολικό έτος 2021-2022. 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές/-ήτριες και εκπαιδευτικούς σχολικών μονάδων Δ/θμιας 

Εκπ/σης, η συμμετοχή σε αυτό είναι προαιρετική και εγκρίνεται με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών στο πρόγραμμα να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη 

γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών, και σύμφωνα με τους 

όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις διδακτικές/εκπαιδευτικές 

επισκέψεις και εκπαιδευτικές εκδρομές. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του 

σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών.

2. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα να γίνεται με την 

ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.

Βαθμός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:
Βαθ. Προτεραιότητας:

Αθήνα,            07-10-2021
Αρ. Πρωτ.        126597/Δ2

ΠΡΟΣ:

ΚΣΔΕΟ ΕΔΡΑ
Κοινωνικές Συνεταιριστικές 

Δραστηριότητες Ευπαθών Ομάδων
Υπόψη

κ. Μαρίας Κοσμά
m.kosma@edra-coop.gr

euprojects@edra-coop.gr

ΚΟΙΝ.:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----

 Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης 
 Συντονιστές Εκπ/κού Έργου (μέσω των 

ανωτέρω Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπ/σης)
 Διευθύνσεις Δ.E. 
 Γυμνάσια και ΓΕ.Λ. (μέσω των Δ/νσεων Δ.Ε.)-----

Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 15180 Μαρούσι
Ιστοσελίδα:  www.minedu.gov.gr 
Πληροφορίες: Αν. Πασχαλίδου (Δ.Ε.)
Τηλέφωνο: 210-3443422 (Δ.Ε.)

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
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ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
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3. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των 

συμμετεχόντων/συμμετεχουσών μαθητών/μαθητριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων, βάσει 

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

μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών.

4. Η υλοποίηση του προγράμματος να μην ξεπερνά τις δύο (2) διδακτικές ώρες.

5. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιoδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση 

εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.

6. Η χρήση του εκπαιδευτικού υλικού που θα χρησιμοποιηθεί να διατίθεται δωρεάν και να είναι 

ελεύθερο προς χρήση στους/στις εκπαιδευτικούς.

7. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο ΙΕΠ με την ολοκλήρωση του 

προγράμματος τον πλήρη φάκελο αξιολόγησης της παρέμβασης/εκπαιδευτικού προγράμματος.

8. Η δέσμευση των συντελεστών ότι στην περίπτωση έγκρισης του ανωτέρω υλικού από το 

Υ.ΠΑΙ.Θ., δεν θα πραγματοποιηθεί μελλοντική εμπορική του διάθεση με την αναφορά της 

συγκεκριμένης έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος να τηρούνται αυστηρά και κατά 

προτεραιότητα τα οριζόμενα στις εκάστοτε Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις ή/και εγκυκλίους τους 

Υ.ΠΑΙ.Θ. που αφορούν στα μέτρα ασφαλούς λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων.

Οι ενδιαφερόμενες σχολικές μονάδες μπορούν να απευθύνονται στον ΚΣΔΕΟ ΕΔΡΑ (ιστοσελίδα: 

https://www.edra-coop.gr , email: m.kosma@edra-coop.gr , euprojects@edra-coop.gr κ. Μαρία 

Κοσμά).

Εσωτ. Διανομή
Δ/νση Σπουδών, Προγρ/των & Οργάνωσης Δ.Ε., 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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