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ΘΕΜΑ : Απάντηση σε αίτημα  σας.  

 

Σε απάντηση του από 19-7-2019  ηλεκτρονικού εγγράφου, σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το αρ.3/16-1-2020 

απόσπασμα πρακτικού  του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π, το εν λόγω αίτημα που αφορά στην παιδαγωγική καταλληλότητα του 

εκπαιδευτικού προγράμματος και υλικού της ΕΛΑΪΣ-Unilever Hellas με τίτλο: «ΚΑΘΑΡΟΙ ΖΟΥΜΕ ΣΤΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ», στα σχολεία της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, γίνεται αποδεκτό για το σχολικό έτος 2019-20, με 

τις εξής προϋποθέσεις: 

1. Το εκπαιδευτικό ενημερωτικό υλικό του προγράμματος σε ηλεκτρονική μορφή να τεθεί υπόψη του 

Συλλόγου Διδασκόντων και της Διεύθυνσης του σχολείου, προκειμένου να εκτιμήσουν τη δυνατότητα 

αξιοποίησής του με την υλοποίηση του προγράμματος «Καθαροί ζούμε στο σχολείο». 

2. Στην περίπτωση υλοποίησης του προγράμματος αυτό να γίνει αποκλειστικά και μόνο από τον/την 

εκπαιδευτικό της τάξης και να μην υπερβαίνει τις τέσσερις (4) διδακτικές ώρες. 

3. Στην περίπτωση που στο πλαίσιο ενημερωτικής δράσης πραγματοποιηθεί ενημερωτική - εκπαιδευτική 

ομιλία προς τα παιδιά και τους/τις εκπαιδευτικούς από την κ. Σίσσυ Κολυβά, Βιολόγο, Μέλος του Ομίλου 

Φίλων του Ινστιτούτου Παστέρ, αυτή να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου 

Διδασκόντων, κατόπιν συνεννόησης έτσι ώστε να μην παρακωλύεται το σχολικό πρόγραμμα, παρουσία 

των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στη δραστηριότητα και χωρίς καμία αναφορά στην ΕΛΑΪΣ-Unilever 

Hellas και/ή σε προϊόντα της. 

4. Η υλοποίηση του προγράμματος να γίνει χωρίς προβολή ή διανομή οποιουδήποτε υλικού που αφορά 

άμεση ή έμμεση διαφήμιση προϊόντων και υπηρεσιών. 

5. Τα προϊόντα φροντίδας τα οποία προσφέρει η ΕΛΑΪΣ-Unilever Hellas δωρεάν στο πλαίσιο του 

προγράμματος να διατεθούν στις σχολικές επιτροπές των Δήμων που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα 

και στη συνέχεια στα σχολεία, χωρίς να παρουσιαστούν στους/στις μαθητές/τριες.  

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


6. Ως προς την αξιολόγηση της δράσης να γίνει η χορήγηση ερωτηματολογίων σε εκπαιδευτικούς και 

μαθητές/-ήτριες μόνο στην αρχή του προγράμματος, καθώς δεν έχουν υποβληθεί ερωτηματολόγια για 

το τέλος του προγράμματος 

 
 

 
                                                                                                              Με Εντολή Υφυπουργού  
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Εσωτερική Διανομή: Δ/νση Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία-Τμήμα Α΄ 


