
                           

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----

Βαθμός Ασφαλείας: 
Να διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμός Προτεραιότητας:

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
& ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε.

ΤΜΗΜΑ Α’ ΣΠΟΥΔΩΝ 
& ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 Μαρούσι, 14-10-2016

Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ3/1320/171465/Δ1

Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη : 15180 – Μαρούσι
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr
Email : spudonpe@minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Π. Αγγελόπουλος
                           Ν. Στάμος
Τηλέφωνο : 210 344 3372
FAX : 210 344 3354 

  ΠΡΟΣ:            1. Ελληνική Ομοσπονδία  Μπριτζ
                              Φειδιππίδου 30, Τ.Κ. 115-27 ΑΘΗΝΑ
                              Τηλ. 2107480400-2 Fax: 2107480403 
                              manager@hellasbridge.org,    
                              secretariat@hellasbridge.org

                         2. Όλες τις Περιφερειακές Διευθύνσεις 
                              Π.Ε. & Δ.Ε.

                      3. Όλες τις Διεύθυνσεις Π.Ε   
                       

KOIN.: 1. Αρμόδιους Σχολικούς Συμβούλους 
    (μέσω των Δ/νσεων Π.Ε)
2. Δημοτικά Σχολεία της επικράτειας  
     (μέσω των Δ/νσεων Π.Ε.)

 

ΘΕΜΑ : Άδεια εισόδου

Σχετ.: 160813/Δ1/29-09-2016

Σε απάντηση του με αριθμ. πρωτ. 160813/Δ1/29-09-2016 εγγράφου, σας κάνουμε γνωστό ότι 

εγκρίνουμε την είσοδο σε διαπιστευμένους εκπαιδευτές της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπριτζ 

(συνημμένος πίνακας), σε Δημοτικά Σχολεία της χώρας, κατά το σχολικό έτος 2016-2017, προκειμένου 

να ενημερωθούν οι μαθητές για το Αγωνιστικό Μπριτζ, το οποίο αποτελεί πνευματικό άθλημα. Η 

παραπάνω άδεια χορηγείται εφόσον υπάρχει σύμφωνη γνώμη του/της Διευθυντή/Διευθύντριας και του 

συλλόγου διδασκόντων των σχολείων με τις προϋποθέσεις που ακολουθούν:

1. Πριν από την επίσκεψη στο σχολείο να προηγείται ενημέρωση και σύμφωνη γνώμη του 

οικείου Σχολικού Συμβούλου και του Διευθυντή Π.Ε, ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή 

λειτουργία του. 
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2. Να προηγηθεί ενημέρωση των γονέων των μαθητών από τον/τη Διευθυντή-ρια του 

σχολείου αναφορικά με την επίσκεψή στο σχολείο και να υπάρχει σύμφωνη γνώμη των 

γονέων, στο πλαίσιο της τήρησης των κανόνων δεοντολογίας αναφορικά με την παρουσία 

τρίτων προσώπων στις σχολικές τάξεις καθώς και με τα προσωπικά δεδομένα μαθητών.

3. Οι ημέρες και ώρες των επισκέψεων στο σχολείο θα καθορίζονται μετά από επικοινωνία 

με τον/τη Διευθυντή-ρια του σχολείου. 

4. Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων να μη  διανεμηθούν ερωτηματολόγια ή υλικό 

οποιασδήποτε μορφής (έντυπης ή ηλεκτρονικής) και να μην πραγματοποιηθούν 

συνεντεύξεις με τους μαθητές ή συλλογή στοιχείων πάνω στις παιδαγωγικές και 

μεθοδολογικές προσεγγίσεις της διδακτικής διαδικασίας με βιντεοσκόπηση ή 

μαγνητοφώνηση της διδασκαλίας. 

5. Να μη δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα τόσο στην εύρυθμη λειτουργία όσο και στην 

εφαρμογή του ωρολογίου προγράμματος του σχολείου.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές Π.Ε όλης της χώρας  να ενημερώσουν  σχετικά τα σχολεία  της 

περιοχής ευθύνης τους. 

Συν. Ένα (1)

Εσωτ. Διανομή:                                                                       
Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων
& Οργάνωσης Π.Ε., Τμ. Α΄

Ο 
συντάκτης

Ο Πρ/νος 
Τμ. Α΄ 
Π.Ε

Ο Πρ/νος 
της 
Δ/νσης

Η 
Γεν.Δ/ντρια 
ΠΕ & ΔΕ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΝΤΗΣ
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