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ΘΕΜΑ : Απάντηση σε αίτημα  σας.  

 

Σε απάντηση του από 18-7-2019  ηλεκτρονικού εγγράφου, σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το αρ. 50/5-12-
2019 απόσπασμα πρακτικού  του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π, το εν λόγω αίτημα που αφορά στην παιδαγωγική 
καταλληλότητα των εκπαιδευτικών και περιβαλλοντικών προγραμμάτων της WWF με τίτλους: «Υγιή παιδιά 
υγιής πλανήτης», «Ανακαλύπτοντας τη Γυάρο» και «Η φωτιά σε αφορά», στα σχολεία της Α/θμιας και 
Β/θμιας  Εκπ/σης,   γίνεται αποδεκτό για το σχολικό έτος 2019-20, με τις εξής προϋποθέσεις:  

 Η αξιοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων από τους/τις εκπαιδευτικούς να είναι προαιρετική.   

 Η συμμετοχή των μαθητών/τριών και των εκπαιδευτικών στα εν λόγω εκπαιδευτικά προγράμματα να 

μην έχει καμία οικονομική επιβάρυνση για τους μαθητές/τριες, τους εκπαιδευτικούς ή το σχολείο. 

 Οι δραστηριότητες των εκπαιδευτικών προγραμμάτων να υλοποιούνται  στα σχολεία μόνο από τον 

εκπαιδευτικό της τάξης και όχι από τρίτους και να αξιοποιηθούν είτε επικουρικά στο πλαίσιο υλοποίησης 

προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που υλοποιείται στη σχολική μονάδα ή να αξιοποιηθούν στο 

πλαίσιο των μαθημάτων (Φυσικά, Γεωλογία-Γεωγραφία, Μαθηματικά, Γλώσσα, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, 

Θρησκευτικά, Εικαστικά, Στατιστική) κατά περίπτωση στην Α΄/θμια και Β’/θμια Εκπαίδευση.  

 Η υλοποίηση κάθε προγράμματος να μην υπερβαίνει τις τέσσερις διδακτικές ώρες και να μην 

παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία του σχολείου. 
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