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ΠΡΟΣ : 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΚΟΙΝ.:
    

ΘΕΜΑ : «Έγκριση αιτήματος»
Σχετ : (α) το με αρ. πρωτ. 102133/4-7-2019 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
            (β) το με αρ. πρωτ. 110350/8-7-2019   εξερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. και
           (γ) το με αρ. πρωτ. 169791/31-10-2019   εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας στο ανωτέρω (α) σχετικό αίτημά σας και έχοντας υπόψη το με αρ.  44/23-10-2019  
απόσπασμα πρακτικού του ΙΕΠ, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται η υλοποίηση του εκπαιδευτικού 
προγράμματος με τίτλο: «Μαθαίνοντας την επιστήμη μέσα από το θέατρο» της SCIENCE VIEW, το οποίο 
απευθύνεται σε μαθητές/τριες  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 
2019-2020, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

1. Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων και των μαθητών/-τριών στο εν λόγω πρόγραμμα  να είναι 

προαιρετική, και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου 

Διδασκόντων των σχολείων.

2. Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος δύναται να αξιοποιείται κατά την κρίση του 

εκπαιδευτικού για την υλοποίηση σχετικών δράσεων: α) στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στο 

πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης, και β) στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στο πλαίσιο Εκπαιδευτικών 

Προγραμμάτων Πολιτιστικών θεμάτων και ομίλων. Ο χρόνος εντός ωρολογίου προγράμματος (σε 

σχετικά με το πρόγραμμα γνωστικά αντικείμενα) να μην υπερβαίνει τις δύο (2) ώρες/τμήμα.

http://www.minedu.gov.gr/


3.  Υποστήριξη στην υλοποίηση του προγράμματος από μέλη της science view μπορεί να 

πραγματοποιηθεί παρουσία των εκπαιδευτικών των σχολείων και να μην υπερβαίνει τις δύο (2) 

ώρες/τμήμα.

4.  Οι γονείς ή οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών να έχουν ενημερωθεί για τις διαδικασίες του 

προγράμματος και να εκφράσουν εγγράφως τη σύμφωνη γνώμη τους για τη συμμετοχή των 

παιδιών σε αυτό. 

5. Η συμμετοχή στο εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα να είναι δωρεάν για τους μαθητές και τις 

μαθήτριες και μην απαιτεί οποιοδήποτε άλλο κόστος για το σχολείο (μαθητές/μαθήτριες, 

εκπαιδευτικούς) και γονείς/κηδεμόνες για την υλοποίησή του. 

6. Να μην περιλαμβάνει διανομή οποιουδήποτε διαφημιστικού υλικού και να μην χρησιμοποιηθεί το 

εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα για κανενός είδους διαφημιστικό σκοπό. 

7. Η συμμετοχή των σχολείων στην εκδήλωση του προγράμματος στις 28-29/3/2020 είναι προαιρετική 
και υλοποιείται με ευθύνη του διοργανωτή και σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας για τη 
διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων και των πνευματικών δικαιωμάτων των 
συμμετεχόντων/ουχών μαθητών/-τριών. 

8.  Ο χώρος υλοποίησης της εκδήλωσης του προγράμματος (28-29/3/2020) να πληροί τις 

προϋποθέσεις των χώρων συνάθροισης κοινού έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των 

μαθητών/τριών. 

9.  Οι τυχόν μετακινήσεις μαθητών/-τριών για τις ανάγκες της εκδήλωσης του προγράμματος στις 28 

και 29 Μαρτίου 20202 να καλυφθούν από τους διοργανωτές και να πραγματοποιηθούν με ευθύνη 

των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών/μαθητριών. Να τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις 

περί ασφαλούς μετακίνησης, όπως ορίζονται στο ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ 109/τ.Α’/2017) για την Π/θμια 

Εκπαίδευση και για τις σχολικές επισκέψεις και μετακινήσεις των μαθητών /τριών για την Δ/θμια να 

λαμβάνονται υπόψη όσα προβλέπει η υπ. απόφαση αριθ. 33120/ΓΔ4/6-3-17 Υ.Α., αριθ. Φύλλου 

681, τευχ. Β’, με τίτλο «Εκδρομές- Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών Δημόσιων και 

Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός Χώρας».

10.  Να δημοσιοποιηθούν προς το Ι.Ε.Π. και το Υ.ΠΑΙ.Θ αναλυτικά ο απολογισμός και τα παιδαγωγικά - 

διδακτικά συμπεράσματα που προκύπτουν από την υλοποίηση του προγράμματος».

11. Πριν την υλοποίηση του προγράμματος να προηγηθεί ενημέρωση των Συντονιστών/στριών 

Εκπαιδευτικού Έργου Εκπαίδευσης για την Αειφορία  των οικείων ΠΕ.Κ.Ε.Σ., καθώς και των 

Υπεύθυνων Πολιτιστικών Θεμάτων/Σχολικών Δραστηριοτήτων των οικείων Διευθύνσεων  

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης.

12. Να γίνονται οι απαραίτητες προσαρμογές λαμβάνοντας υπόψη κατά περίπτωση την ηλικία, τη 

βαθμίδα και τις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών/τριών.    

13. Να μην επιτραπεί σε καμία περίπτωση η φωτογράφιση, η βιντεοσκόπηση και η ηχογράφηση των 

μαθητών/τριών.

14. Πριν από την υλοποίηση του προγράμματος να προηγηθεί ανάρτηση στον ιστότοπο του φορέα με 

(α) σύντομη περιγραφή του προγράμματος (περιγραφή δράσεων, μεθοδολογία, στόχοι, 



επιδιωκόμενα αποτελέσματα, αποτίμηση) και (β) παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού, προς 

ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου.

15. Εάν στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος πραγματοποιηθούν ενημερωτικές επισκέψεις 

εκπροσώπων του φορέα, εντός ωρολογίου προγράμματος και σχολικού πλαισίου, τα πρόσωπα αυτά 

να έχουν ορισθεί εκ των προτέρων  και να έχουν ενημερωθεί σχετικά οι σχολικές μονάδες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο και την υλοποίηση του εν λόγω εκπαιδευτικού 

προγράμματος, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να επικοινωνούν απευθείας με τον φορέα 

υλοποίησής του (SCIENCE VIEW).

                                                                      Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕ & ΔΕ

                                                                         
 

            ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΤΣΑΧΑΛΑΣ    

Ακριβές αντίγραφο

Εσωτερική Διανομή: 
1. Διεύθυνση Υποστήριξης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Αειφορίας -Τμήμα Γ
2. Δ/νση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α’ (http://edu-gate.minedu.gov.gr/)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Α. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΠΙΣΤΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

A/A Επωνυμία- Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

1. SCIENCE VIEW - sotiriou@scienceview.gr
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