
  
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση προγράμματος “Ανακαλύπτω τα φυτά της περιοχής μου” της Εταιρείας Προστασίας Πρεσπών» 

 

        Απαντώντας στα εισερχόμενα έγγραφά σας, με αρ. πρωτ. αρ. πρωτ. 109974/Δ7/2-7-2018 και 110240/Δ7/2-7-

2018 και έχοντας υπόψη την υπ’ αρ. πρωτ. 12010/26-10-2018 Γνωμοδότηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής (ΙΕΠ) [υπ’ αριθ. 51/25-10-2018 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.], σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται  ως 

παιδαγωγικά κατάλληλο το περιβαλλοντικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο: «Ανακαλύπτω τα φυτά της 

περιοχής μου», Εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τα φυτά (και τα ζώα) της Πρέσπας της Εταιρείας Προστασίας 

Πρεσπών, το οποίο απευθύνεται σε μαθητές/-τριες  Α’/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2018-19,  με τις 

ακόλουθες προϋποθέσεις: 

1. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών και των εκπαιδευτικών είναι προαιρετική. 

2. Η παρουσία του εκπαιδευτικού της τάξης είναι απαραίτητη κατά την υλοποίηση του προγράμματος. 

3. Η υλοποίηση  γίνεται ύστερα από την ενημέρωση και σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου 

Διδασκόντων κάθε σχολείου. 

4. Η υλοποίηση του προγράμματος θα πρέπει να είναι κατάλληλα προσαρμοσμένη στην ηλικία και στο 

μαθησιακό επίπεδο των μαθητών/τριών, να γίνεται δωρεάν και χωρίς διανομή οποιουδήποτε διαφημιστικού 

υλικού. 

5. Ο συνολικός χρόνος υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος να μην ξεπερνά τις τέσσερις (4) διδακτικές 

ώρες ανά τμήμα. 

6. Ο χώρος υλοποίησης του προγράμματος κατά το τμήμα που πραγματοποιείται εκτός σχολικής μονάδας να 

πληροί τις προϋποθέσεις των χώρων συνάθροισης κοινού, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των 
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μαθητών/τριών και η επίσκεψη στον χώρο αυτόν να πραγματοποιείται με ευθύνη της Δ/νσης και του Συλλόγου 

Διδασκόντων των σχολείων.  

7. Θα πρέπει να τηρηθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109/Α/1-8-2017), 

που αναφέρεται μεταξύ άλλων στο πλαίσιο διεξαγωγής εκπαιδευτικών επισκέψεων και εκδρομών.  

8. Απαιτείται η έγγραφη συναίνεση των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών/-τριών. 
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ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 
 
 
Εσωτερική διανομή  
-Δ/νση Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία,  
 -Τμήμα Α’ Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία 
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