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ΠΡΟΣ : ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΛΩΝΑΚΙΟΥ 17
Τ.Κ. 10673
Email: victoria.kyriaki@britishcouncil.gr

ΚΟΙΝ: 1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε. της
χώρας. Έδρες τους.
2. Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε. της χώρας.
3. Σχολικές μονάδες Π.Ε. και Δ.Ε. της
χώρας. (μέσω των Δ/νσεων Δ.Ε. της χώρας)

ΘΕΜΑ: Έγκριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων-εκπαιδευτικού υλικού για τα προγράμματα «LIFE
SKILLS Ι-Δεξιότητες Ζωής: Αναπτύσσοντας ενεργούς πολίτες» , «Life Skills II-Δεξιότητες Ζωής:
Αναπτύσσοντας Κοινωνικούς Επιχειρηματίες», «Shakespeare lives in schools» και «Living Together»
που δημιούργησε το Βρετανικό Συμβούλιο.
Σχετ. έγγραφο: το με αρ. πρ. 153859/Δ2/18-09-2017 εισερχόμενο του οικείου Υπουργείου.
Σε απάντηση του αιτήματός σας σχετικά με την έγκριση εκπαιδευτικών προγραμμάτωνεκπαιδευτικού υλικού για τα προγράμματα «LIFE SKILLS Ι-Δεξιότητες Ζωής: Αναπτύσσοντας ενεργούς
πολίτες» , «Life Skills II-Δεξιότητες Ζωής: Αναπτύσσοντας Κοινωνικούς Επιχειρηματίες»,
«Shakespeare lives in schools» και «Living Together» και λαμβάνοντας υπόψη το με αρ.πρ. 36/14-092017 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. , σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται ως προς την
παιδαγωγική του καταλληλότητα το εκπαιδευτικό υλικό των εν λόγω προγραμμάτων, καθώς και η
αξιοποίηση του υλικού αυτού, κατά το σχολικό έτος 2017-18, από εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως υποστηρικτικό υλικό για την εφαρμογή των
ομότιτλων προγραμμάτων, στις σχολικές μονάδες της Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης υπό τις εξής
προϋποθέσεις:
α) η υλοποίηση των εν λόγω προγραμμάτων από τους/τις εκπαιδευτικούς να είναι προαιρετική,
β) τα προγράμματα/εργαστήρια να πραγματοποιούνται στη σχολική τάξη από τον/την εκπαιδευτικό
ο/η οποίος/α θα αξιοποιήσει το αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό κατά την κρίση του, επιλέγοντας

κάθε φορά εργασίες και δραστηριότητες κατάλληλες για τη στοχοθεσία του εργαστηρίου και τις
ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών/τριών,
γ) η διεξαγωγή των προγραμμάτων να ενταχθεί στο πλαίσιο των προαιρετικών Προγραμμάτων
Σχολικών Δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην σχετική εγκύκλιο που εκδίδεται
κάθε έτος από την αρμόδια Γενική Διεύθυνση του ΥΠ.Π.Ε.Θ.,
δ) οι σχετικές επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών να πραγματοποιηθούν εκτός του διδακτικού τους
ωραρίου και με τη συνεργασία των Υπευθύνων Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων,
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Δραστηριοτήτων και των οικείων Διευθύνσεων
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

ε) να μην χρησιμοποιηθούν τα εν λόγω προγράμματα για κανενός είδους διαφημιστικό σκοπό και
να μην υπάρχει καμία οικονομική επιβάρυνση των εκπαιδευτικών , των μαθητών/τριών των
σχολικών μονάδων.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Εσωτερική Διανομή:
1.Γραφείο κ. Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα
2. Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Π.Ε. , Τμήμα Γ’
3. Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε. , Τμήματα Γ’ και Δ’

