Από 2 Απριλίου- 29 Ιουνίου η υποβολή φακέλων των φορέων
για εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις στα σχολεία
H Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε., οι Δ/νσεις Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης
Π.Ε. & Δ.Ε., η Δ/νση Επαγγελματικής Εκπ/σης, η Δ/νση Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης, η
Δ/νση Φυσικής Αγωγής και η Δ/νση Υποστήριξης Εκπ. Προγραμμάτων & Εκπαίδευσης για
την Αειφορία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων ενημερώνουν για τα
εξής:
Οι ενδιαφερόμενοι (φορείς, οργανισμοί, υπηρεσίες, ΜΚΟ, Α.Ε.Ι., επιστημονικές ενώσεις,
δήμοι, υπουργεία, νοσοκομεία, μουσεία, αθλητικές ομοσπονδίες, κλπ) που υλοποιούν ή
επιθυμούν να υλοποιήσουν εκπαιδευτικά προγράμματα-δράσεις και μαθητικούς
διαγωνισμούς στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης (Π.Ε.) και Δευτεροβάθμιας
Εκπ/σης (Δ.Ε.) (Γενικής, Επαγγελματικής και Ειδικής) για το σχολικό έτος 2018-19,
καλούνται να καταθέσουν πλήρη φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την
έγκριση των ανωτέρω δράσεων αποκλειστικά εντός της περιόδου από τη Δευτέρα 2
Απριλίου 2018 έως και την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018.
Αιτήματα που θα κατατίθενται πέραν της ανωτέρω ημερομηνίας, δεν θα
εξετάζονται.

Για πληρέστερη ενημέρωσή τους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τον
ιστότοπο του ΙΕΠ

http://www.iep.edu.gr/images/IEP/XRISIMA/2017-1005_prodiagrafes_aksiologisis_ekp_program_drastiriot__ekpaid_ylikou.pdf, όπου
ορίζονται η διαδικασία κατάθεσης και οι προδιαγραφές αξιολόγησης αιτημάτων έγκρισης
εκπαιδευτικών προγραμμάτων-δραστηριοτήτων και εκπαιδευτικού υλικού.
Τα αιτήματα κατατίθενται στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:









spudonpe@minedu.gov.gr για αιτήματα που
αφορούν στη Δ/νση Προγραμμάτων, Σπουδών &
Οργάνωσης Π.Ε.
spoudonde@minedu.gov.gr για αιτήματα που
αφορούν στη Δ/νση Προγραμμάτων, Σπουδών &
Οργάνωσης Δ.Ε.
depek@minedu.gov.gr για αιτήματα που αφορούν
στη Δ/νση Επαγγελματικής Εκπ/σης
deae@minedu.gov.gr για αιτήματα που αφορούν
στην Δ/νση Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης
physgram@minedu.gov.gr για αιτήματα που
αφορούν στη Δ/νση Φυσικής Αγωγής
disedu@minedu.gov.gr για αιτήματα που
αφορούν στη Δ/νση Υποστήριξης Εκπ.
Προγραμμάτων & Εκπαίδευσης για την Αειφορία

ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37
15180, ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αιτήματα κοινά που αφορούν παραπάνω από μία Δ/νση (π.χ. Α/θμια και Β/θμια μαζί) θα
πρέπει να αποστέλλονται στη Γενική Δ/νση Σπουδών, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
genikidiefsp@minedu.gov.gr
Απώτερος στόχος είναι η έγκαιρη έγκριση όλων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και
μαθητικών διαγωνισμών, ώστε κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, οι σύλλογοι
διδασκόντων των σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, έχοντας συνολική
εικόνα, να προβαίνουν στον ετήσιο προγραμματισμό της σχολικής τους μονάδας.
Για τυχόν διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με :
Α) τη Δ/νση Σπουδών Προγραμμάτων & Οργάνωσης Π.Ε. του ΥΠΠΕΘ, στα
τηλέφωνα 210-3442247, 210-3443318 και 210-3443605 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση
spudonpe@minedu.gov.gr

Β) τη Δ/νση Σπουδών Προγραμμάτων & Οργάνωσης Δ.Ε. του ΥΠΠΕΘ, στα
τηλέφωνα 210-3443272 και 210-3442242 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση
spoudonde@minedu.gov.gr
Γ) τη Δ/νση Επαγγελματικής Εκπ/σης του ΥΠΠΕΘ, στα τηλέφωνα 210-3442212 και
210-3442231 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση depek@minedu.gov.gr
Δ) τη Δ/νση Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης του ΥΠΠΕΘ, στα τηλέφωνα 2103442190, 210-3442577 και 210-3442194 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση
deae@minedu.gov.gr
Ε) τη Δ/νση Φυσικής Αγωγής του ΥΠΠΕΘ, στα τηλέφωνα 210-3443516 και 2103442753 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση physgram@minedu.gov.gr
ΣΤ) τη Δ/νση Υποστήριξης Εκπ. Προγραμμάτων & Εκπαίδευσης για την
Αειφορία του ΥΠΠΕΘ, στα τηλέφωνα 210-3443791 και 210-3442579 στην ηλεκτρονική
διεύθυνση disedu@minedu.gov.gr
Ζ) τη Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε. του ΥΠΠΕΘ, στα τηλέφωνα 210-3443615
και 210 3442755 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση genikidiefsp@minedu.gov.gr
ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου δέχονται το κοινό καθημερινά από
12:00 έως 14:00
Είσοδος Δικηγόρων 07:00 - 17:00

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων
ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα τελευταία ψηφία του εσωτερικού
τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ'
ευθείας.)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα
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