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Βαθμός Ασφαλείας:
Nα διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμ. Προτερ.: 

                                                                        Μαρούσι, 17/8/2020
                                                                                                              Αριθμ. Πρωτ. Φ16/106343 /Δ2

ΠΡΟΣ:

                                                                                    ΚΟΙΝ : 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση διεξαγωγής του εκπαιδευτικού προγράμματος “200 χρόνια Σχολικής Ζωής” για 
μαθητές/τριες Π.Ε. και Δ.Ε. – σχ.έτ. 2020-2021»
Σχετικό έγγραφο:  το με αρ. πρ. 100635/Δ2/28-7-2020 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας στο από 18-02-2020 αίτημά σας προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, και 
στα συνημμένα σε αυτό, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 37/23-7-2020 
του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε για το σχολικό έτος 2020-21 τη διεξαγωγή του εκπαιδευτικού 
προγράμματος «200 χρόνια Σχολικής Ζωής» για τους/τις μαθητές/τριες των Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξεων 
Δημοτικού και όλων των τάξεων του Γυμνασίου, καθώς και των Ειδικών Δημοτικών και Γυμνασίων της 
χώρας.

Σκοπός του εν λόγω εκπαιδευτικού προγράμματος είναι οι μαθητές/τριες να κατανοήσουν τον ρόλο 
που διαδραμάτισε η εικαστική παιδεία και η ιστορική καλλιτεχνική γνώση στην ελληνική κοινωνία και 
συνείδηση, στην ενσυναίσθηση και στην καλλιέργεια της ιστορικής αντίληψης του έθνους, στο πλαίσιο 
του εορτασμού των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821 και την ίδρυση του Νεοελληνικού 
Κράτους.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ευρωπαϊκό Κέντρο Κινουμένων Σχεδίων
irisland2030@gmail.com
info@arteac.eu  

Αποστολή  με ηλεκτρονικό ταχυδρομείοΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΜΗΜΑΤΑ Β΄
-----

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄

Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη : 151 80 -  Μαρούσι
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr 
Email : spoudonde@minedu.gov.gr
Πληροφορίες :  Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)

Κατσάνου Ζ. (Δ.Ε.)
                                Δεσποίνη Φ. (Π.Ε.)
                                Λυμπεροπούλου Φ. (Ε.Α.Ε.)                         
Τηλέφωνο           : 210-34.43.272 (Δ.Ε.)

    210-34.43.314 (Δ.Ε.)
                  210-34.43.293 (Π.Ε.)
                  210-34.42.933 (Ε.Α.Ε.)

Fax : 210-34.43.390

1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. 
και Δ.Ε. της χώρας. Έδρες τους.

2. Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε. της 
χώρας. Έδρες τους.

3. Δημοτικά και Γυμνάσια της 
χώρας.

     (μέσω των οικείων Δ/νσεων Π.Ε      
       και Δ.Ε.)  
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Στις δραστηριότητες του προγράμματος περιλαμβάνονται Έκθεση με χαρακτικά έργα και 
διαδραστικά εργαστήρια (κινουμένων σχεδίων, χαρακτικής – σελιδοποίησης, δημιουργικής 
αυτοέκφρασης λόγου και εικόνας). Οι δράσεις θα είναι αναρτημένες και σε ψηφιακή πλατφόρμα, 
προσβάσιμη από τα σχολεία όλης της Ελλάδας, καθώς και της Ελληνικής Ομογένειας. Επίσης, θα είναι 
οπτικοακουστικά προσβάσιμες για άτομα με προβλήματα όρασης και ακοής.

Ο χρόνος υλοποίησης του προγράμματος είναι 3 διδακτικές ώρες για τα Γενικά Σχολεία και 6 
διδακτικές ώρες για τα Ειδικά Σχολεία, εντός ωρολογίου προγράμματος, χωρίς οικονομικό κόστος για 
τους/τις μαθητές/τριες και τα σχολεία και οποιαδήποτε χρονική στιγμή μέσα στο σχολικό έτος.

Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση του ανωτέρω προγράμματος θα πραγματοποιηθεί με τις εξής 
απαραίτητες προϋποθέσεις:

1. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών να είναι προαιρετική και με τη σύμφωνη γνώμη των 
γονέων/κηδεμόνων τους.

2. Να μην υπάρχει προβολή και διανομή οποιουδήποτε διαφημιστικού υλικού.
3. Να μην παρακωλύεται το σχολικό ωρολόγιο πρόγραμμα.
4. Να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή και του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών της 

κάθε σχολικής μονάδας.
Σημειώνεται ότι η μετακίνηση και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στο εν λόγω πρόγραμμα 

θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
       Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να απευθύνονται στον 
Φορέα Διοργάνωσης.

                                                                                                                                  

                                                                                                                                

                                  

                                                                                                    

                                                       

                                                                                                                  

Εσωτερική Διανομή :

1. Γραφείο κ. Γενικής Γραμματέως
2. Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.
3. Δ/νση Εκ/κής Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α΄
4. Δ/νση ΠΟΔΕΕΜΣ, Τμήμα Α΄
5. Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Τμήμα Β΄
6. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης  

Π.Ε., Τμήμα Β΄
7. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε., 

Τμήμα Β΄

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

      Με εντολή Υφυπουργού
     Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

          ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ
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