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ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΈΡΓΑ ΧΕΙΡΩΝ ΚΑΙ 

ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΟ ΦΟΝΤΟ»                               

 
Απαντώντας στο με αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΙΘ 103118/Δ3/26-6-2019 αίτημα και έχοντας υπόψη το υπ’ 

αριθμ. 36/12-09-2019 πρακτικό του ΔΣ του ΙΕΠ, σας κάνουμε γνωστό ότι εγκρίνουμε την υλοποίηση 

της εκπαιδευτικής δράσης με τίτλο «Έργα χειρών και σώματος σε ανοιξιάτικο φόντο» που θα 

διεξαχθεί μία μέρα το χρονικό διάστημα από 1 Μαΐου έως 11 Μαΐου 2020 με ευθύνη της Διεύθυνσης 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Πέλλας. 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές/τριες όλων των τάξεων Γυμνασίων και Λυκείων των σχολικών 

μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Κεντρικής Μακεδονίας και θα υλοποιηθεί από τους 

εκπαιδευτικούς με την αρωγή τοπικών στελεχών της δημόσιας εκπαίδευσης.  

Ο σκοπός της εκπαιδευτικής δράσης είναι να εμπλέξει τους μαθητές και τις μαθήτριες των Σχολικών 

Μονάδων Ενταξιακής και Ειδικής Εκπαίδευσης σε μια δημιουργική ενασχόληση και να ενισχύσει το 

ενδιαφέρον τους σε μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος σπουδών, όπως του μαθήματος των 

Εικαστικών και των εργαστηρίων Χειροτεχνίας, των μαθημάτων της Αισθητικής Αγωγής, του 

μαθήματος της Φυσικής Αγωγής, κ.ά. 
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Η εκπαιδευτική δράση θα πραγματοποιηθεί εκτός σχολικής μονάδας με διάρκεια τεσσάρων (4) 

διδακτικών ωρών και δεν απαιτεί κάποιο οικονομικό, για τους/τις συμμετέχοντες/-ουσες, κόστος. 

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα αποσταλούν ηλεκτρονικά  στη διεύθυνση grfa@dide.pel.sch.gr  ένα μήνα 

πριν την ημερομηνία τέλεσης της δράσης. 

Για τη μετακίνηση των μαθητών/τριών που θα συμμετέχουν στη δράση ισχύουν οι σχετικές διατάξεις  

για τις σχολικές εκδρομές και εκπαιδευτικές επισκέψεις (Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28-02-2017, ΦΕΚ 81 /τ.Β΄). 

 

Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται ότι η για την υλοποίηση θα πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω 

προϋποθέσεις:                                                         

1. να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων και της Διεύθυνσης του 

Σχολείου,  

2. να υλοποιείται  με παρουσία του/της εκπαιδευτικού, 

3. η συμμετοχή των μαθητών/τριων να είναι προαιρετική και απαιτείται η σύμφωνη γνώμη 

των γονέων και κηδεμόνων για τη συμμετοχή τους, 

4. να συμμετέχουν οι Εκπαιδευτικοί των Εικαστικών μαθημάτων καθώς και της Φυσικής 

Αγωγής. 

5. η προηγούμενη συνεργασία με τα σχολεία, για την επίτευξη της μέγιστης δυνατής 

επιτυχίας της εκπαιδευτικής δράσης. 

6. να μην υπάρχει σε καμιά περίπτωση διανομή έντυπου ή και ψηφιακού υλικού που να 

συνιστά διαφήμιση εμπορικών επιχειρήσεων ή και χορηγών. 

7. να μην επιτραπεί η φωτογράφιση/βιντεοσκόπηση των μαθητών/τριών, κατ’ εξαίρεση, με 

την σύμφωνη γνώμη των γονέων και κηδεμόνων. 

8. να τηρηθούν τα όσα από τη νομοθεσία προβλέπονται περί σχολικών 

επισκέψεων/μετακινήσεων στο πλαίσιο της σχολικής ζωής και του πολιτισμού. 

9. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος στο τέλος της σχολικής χρονιάς 2019-20 η 

διοργανώτρια αρχή θα συντάξει απολογιστική έκθεση με τα πεπραγμένα της 

εκπαιδευτικής δράσης η οποία θα κοινοποιηθεί στο Ι.Ε.Π.. 

 

 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ  

ΣΠΟΥΔΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η Προϊσταμένη του Τμήματος Β’ 

της Δ/νσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων 
Φανή Λυμπεροπούλου 
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