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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. 8/13-02-

2020 απόσπασμα πρακτικού  του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π, το εν λόγω αίτημα που αφορά στην παιδαγωγική 

καταλληλότητα του εκπαιδευτικού  προγράμματος-υλικού της ΑΜΚΕ  Ζω.Ε.Σ με τίτλο: «Δες μέσα από τα μάτια 

ενός ακηδεμόνευτου σκύλου» , στα σχολεία  της Α/θμιας  Εκπ/σης,   γίνεται αποδεκτό για το σχολικό έτος 

2019-20, με τις εξής προϋποθέσεις:  

α) Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων και των μαθητών/-τριών στο πρόγραμμα να είναι προαιρετική, με τη 

σύμφωνη γνώμη και με απόφαση του/της Διευθυντή/τριας και του Συλλόγου Διδασκόντων/-ουσών. 

Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των 

μαθητών/-τριών. 

β) Να ζητηθεί έγγραφη συναίνεση των γονέων των μαθητών/-τριών, που θα λάβουν μέρος στο εν λόγω 

πρόγραμμα, από τον/τη Διευθυντή/ντρια της σχολικής μονάδας σχετικά i) με τη συμμετοχή του μαθητή/τριας 

στο πρόγραμμα και ii)  με την παρουσία σκύλου. Σε διαφορετική περίπτωση, το πρόγραμμα να υλοποιηθεί 

χωρίς την παρουσία αυτού. 

γ) Σε περίπτωση παρουσίας σκύλου, να τηρηθούν οι ισχύοντες κανόνες ασφαλείας όπως προβλέπεται από τις 

κείμενες διατάξεις και τις  φιλοζωικές ομάδες σχετικά με την παρουσία ζώων και ανήλικων ατόμων σε κλειστό 

χώρο.  

δ) Να υπάρξει μέριμνα, ώστε να μην διαταραχθεί η ομαλή λειτουργία του σχολείου και του ωρολογίου 

προγράμματος. 

ε) Η διάρκεια εφαρμογής του εν λόγω προγράμματος να μην ξεπερνά τις δύο (2) διδακτικές ώρες/τμήμα και να 

γίνεται παρουσία του/της εκπαιδευτικού της τάξης.  

στ) Από το έντυπο υλικό του προγράμματος για το δημοτικό να μην  χρησιμοποιηθούν τα φύλλα εργασίας με 

τίτλο «Εσύ πώς θα ένιωθες;» και «Πώς συμπεριφέρομαι στο κατοικίδιό μου; Κάνω το σωστό ή μήπως κάνω το 

λάθος;», καθώς και το τελευταίο φύλλο εργασίας που αφορά τον χρωματισμό εικόνας.  

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


ζ) Να μη χρησιμοποιηθεί υλικό πέραν του κατατιθεμένου και να μη διατεθεί οποιοδήποτε διαφημιστικό υλικό 

(ατόμων ή φορέων). 

η)Το τραγούδι «Νέο Περιβάλλον» να αφαιρεθεί από το πρόγραμμα, καθώς δεν εστάλη από την  υπεύθυνη του 

προγράμματος η υπεύθυνη δήλωση του/της δημιουργού για την παραχώρηση των πνευματικών της 

δικαιωμάτων προς τη ομάδα ΖΩ.Ε.Σ. 

θ)Το πρόγραμμα/υλικό που αφορά την Α’ και Β’ Δημοτικού δύναται να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο του 

Νηπιαγωγείου, λαμβάνοντας υπόψη το στάδιο ανάπτυξης των παιδιών και τις ανάγκες της εκάστοτε ομάδας 

μαθητών/τριών.  

ι) Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η ηχογράφηση των μαθητών/μαθητριών. 
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