
  
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

                    

ΘΕΜΑ: Εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης.                                            

Απαντώντας στο υπ’ αρ. πρωτ. 105162/Δ7/2-7-2018 εισερχόμενο έγγραφό σας, και έχοντας υπόψη την υπ’ αρ. 
πρωτ. 10850/20-9-2018 Γνωμοδότηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) [υπ’ αριθ. 42/13-9-2018 
Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.], σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνονται  ως  εκπαιδευτικά κατάλληλα τα εκπαιδευτικά 
Προγράμματα «Τα ζώα και τα φυτά προσαρμόζονται στο περιβάλλον», «Η φύση είναι το σπίτι μας», 
«Εργαστήρια στο μουσείο: Τα ζώα στο φακό του στερεοσκοπίου»,   τα οποία απευθύνονται σε μαθητές και 
μαθήτριες Α/βθμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2018-2019, με τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις: 

1. η υλοποίηση γίνεται ύστερα από την ενημέρωση και σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου 
Διδασκόντων κάθε σχολείου,  
2.η συμμετοχή των σχολικών μονάδων και των μαθητών/τριών να είναι προαιρετική,  
3. οι χώροι υλοποίησης των προγραμμάτων να πληρούν τις προϋποθέσεις των χώρων συνάθροισης κοινού έτσι 
ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των μαθητών/-τριών και οι επισκέψεις στους χώρους αυτούς να 
πραγματοποιούνται με ευθύνη της Δ/νσης και του Συλλόγου Διδασκόντων των σχολείων,  
4. η υλοποίηση των προγραμμάτων να πραγματοποιείται παρουσία των εκπαιδευτικών των σχολείων,  
5.δεν θα χρησιμοποιηθεί ή διανεμηθεί υλικό στο οποίο θα υπάρχει ή θα υπαινίσσεται διαφήμιση προϊόντων ή 
υπηρεσιών,  
6.θα πρέπει να τηρηθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην υπ’ αριθμ. 33120/ΓΔ4/28-02-2017 
Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 681/τ.Β’/06-03-2017) που αναφέρεται μεταξύ άλλων στο πλαίσιο διεξαγωγής 
Εκδρομών-Εκπαιδευτικών επισκέψεων.  
Τέλος, επισημαίνεται ότι για τα εκπαιδευτικά προγράμματα προβλέπεται κόστος συμμετοχής από 5€ ανά 
μαθητή/-τρια και θα πρέπει να συνεκτιμηθεί από τον Σύλλογο Διδασκόντων του κάθε σχολείου. 
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Εσωτερική διανομή 
-Δ/νση Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία       
-e-yliko                       

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΚΑΙ  ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ ΚΑΙ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ 

TMHMA Α’ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ 
 

 

Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 Μαρούσι 
Ιστοσελίδα: ttp://www.minedu.gov.gr 
Email: disedu@minedu.gov.gr 
Πληροφορίες:   Σ. Λαπατά 
                            Αν. Κελεσάκου 
Τηλέφωνο: 210 3442573 
FAX:             210 3443390 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
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   Βαθμός Ασφαλείας: 
Να διατηρηθεί μέχρι: 

 

Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών 
Επιστημών Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 
Κρήτης Πανεπιστήμιο Κρήτης 
 iasmi@nhmc.uoc.gr 
iasmistathi@gmail.com 
 

Μαρούσι, 27-9-2018 
Αρ. Πρωτ.: 160976/Δ7 
Βαθμός Προτερ.:  

ΠΡΟΣ: 
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