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ΘΕΜΑ : Απάντηση σε αίτημα  σας.  

 

Σε απάντηση του από 13-11-2019  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  του περιβαλλοντικού προγράμματος και υλικού  του ΚΠΕ Πεταλούδων Ρόδου με τίτλο: 

«Κινηματογραφική Παιδεία και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/ Εκπαίδευση Αειφορία στο πλαίσιο του 

Οπτικοακουστικού Εγγραμματισμού» στα σχολεία της A/θμιας και Β/θμιας  Εκπ/σης,   γίνεται αποδεκτό για το 

σχολικό έτος 2019-20, με τις κάτωθι προϋποθέσεις:  

  Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων και των μαθητών/μαθητριών στο εν λόγω πρόγραμμα είναι 

προαιρετική και πραγματοποιείται μετά από την ενημέρωση και σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης 

και του Συλλόγου Διδασκόντων κάθε σχολείου. 

 Να μην παρακωλύεται η λειτουργία του σχολείου, η δε διάρκεια του προγράμματος να μην 

υπερβαίνει τις δύο (2) διδακτικές ώρες. 

 Οι χώροι υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος 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.  

  Η συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα να μην επιφέρει κανένα οικονομικό κόστος για τους 

μαθητές/-τριες και τους/τις εκπαιδευτικούς που θα συμμετέχουν.  

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

 Για τις μετακινήσεις των μαθητών /τριών για την Π/θμια πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όσα 

προβλέπει το Π.Δ. 79/ 2017/άρθρο 16 και για τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  η υπ. 

απόφαση  αριθ. 33120/ΓΔ4/6-3-17 Υ.Α., αριθ. φύλλου 681, τευχ. Β’, με τίτλο «Εκδρομές- Επισκέψεις 

Μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εντός και Εκτός Χώρας». 

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


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

στο μαθησιακό επίπεδο των μαθητών/-τριών και να γίνεται παρουσία των εκπαιδευτικών του 

σχολείου. 
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 Εσωτερική Διανομή: Δ/νση Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία-Τμήμα Α΄ 


