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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. 42/17-10-
2019   απόσπασμα πρακτικού  του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π, το εν λόγω αίτημα που αφορά στην παιδαγωγική 
καταλληλότητα του εκπαιδευτικού προγράμματος της Διεύθυνσης Δασών Ν. Πιερίας  με τίτλο «Δάσος- 
Ωφέλειες- Προστασία» , στα σχολεία  της Α/θμιας και Β/θμιας   Εκπ/σης,    γίνεται αποδεκτό για το σχολικό 
έτος 2019-20,  με τις εξής προϋποθέσεις:  
 
  Α. Στην περίπτωση υλοποίησης του προγράμματος εντός σχολείου: 

 Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στο εν λόγω πρόγραμμα να πραγματοποιείται κατόπιν 

συνεννόησης με τη Δ/νση και τον Σύλλογο Διδασκόντων των σχολείων, οι οποίοι αποφασίζουν την 

ημερομηνία και ώρα υλοποίησης του προγράμματος στο σχολείο. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη 

παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών. 

 Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στις συγκεκριμένες ενημερώσεις είναι προαιρετική και δύναται να 

πραγματοποιηθεί εφόσον εντάσσονται στο πλαίσιο συγκεκριμένης δράσης ή σχολικής δραστηριότητας.  

 Η υλοποίηση των προγραμμάτων να είναι κατάλληλα προσαρμοσμένη στην ηλικία και στο μαθησιακό 

επίπεδο των μαθητών/-τριών, να πραγματοποιείται παρουσία των εκπαιδευτικών. 

 Να μην υπάρχει κόστος στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και να μην απαιτείται να αγοραστεί η αγορά 

επιπλέον υλικού με δαπάνη των συμμετεχόντων μαθητών/-τριών, εκπαιδευτικών ή σχολείων.  

 Να μη χρησιμοποιηθεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για κανενός είδους διαφημιστικό σκοπό.  

 Να μην υπάρχει προβολή και διανομή οποιουδήποτε διαφημιστικού υλικού. 

 Να μη γίνει ηχογράφηση ή/και βιντεοσκόπηση των μαθητών/-τριών που συμμετέχουν στο εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα. 

  Β.  Στην περίπτωση υλοποίησης του προγράμματος εκτός σχολείου, στη Δ/νση Δασών Πιερίας: 

 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 

εκπαιδευτικών επισκέψεων και εκδρομών.   

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


 Ο χώρος διεξαγωγής του προγράμματος να πληροί τις προϋποθέσεις των χώρων συνάθροισης κοινού, έτσι 

ώστε να κατοχυρώνεται η ασφάλεια των μαθητών/-τριών και η επίσκεψη του σχολείου στον χώρο αυτό να 

πραγματοποιείται με ευθύνη της Δ/νσης και του Συλλόγου Διδασκόντων του σχολείου. 
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