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Μαρούσι , 11-12-2018
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ΠΡΟΣ : ΣΥΛΛΟΓΟ «Συμβιώνω»
Email: : melitalazaratou1@gmail.com

ΘΕΜΑ : Απάντηση σε αίτημα σας.
Σε απάντηση του από 28-06-2018 ηλεκτρονικού εγγράφου, σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το αρ. 56/2211-2018 απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π, το εν λόγω αίτημα που αφορά στην παιδαγωγική
καταλληλότητα του εκπαιδευτικού προγράμματος με θέμα: «Συμβιώνω με τα ζώα γύρω μου», σε μαθητές
και μαθήτριες Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, γίνεται αποδεκτό για το
σχολικό έτος 2018-19, με τις εξής προϋποθέσεις:
1. Η υλοποίηση του προγράμματος να είναι προαιρετική για τον/την εκπαιδευτικό, να πραγματοποιείται με
τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης της εκάστοτε σχολικής μονάδας και του Συλλόγου Διδασκόντων αυτής
και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τις σχολικές δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής (ΦΕΚ.
109/01-08-2017, ΦΕΚ. 681/06-03-2017).
2. Να υπάρχει προηγούμενη συνεννόηση με το σχολείο ώστε να μην παρακωλύεται το σχολικό πρόγραμμα.
3. Η υλοποίηση του προγράμματος στο σχολείο να γίνεται από τα ως άνω αναφερόμενα μέλη του Συλλόγου
«Συμβιώνω», παρουσία του/της εκπαιδευτικού της τάξης, και να μην υπερβαίνει σε διάρκεια τις δύο (2)
διδακτικές ώρες.
4. Να μην προκύπτει κανένα κόστος συμμετοχής για τους μαθητές/-ήτριες, γονείς/κηδεμόνες, εκπαιδευτικούς
και σχολικές μονάδες.
5. Κατά την υλοποίηση του προγράμματος να μην υπάρχει προβολή και διανομή οποιουδήποτε
διαφημιστικού υλικού ή άλλου μη εγκεκριμένου από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. υλικού.
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