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ΘΕΜΑ : Απάντηση σε αίτημα  της ΔΙΑΔΥΜΑ για τις σχολικές μονάδες της  Α/θμιας και Β/θμιας   Εκπ/σης.  
 
Σε απάντηση του από 19-7-2019 ηλεκτρονικού εγγράφου, σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το αρ.38/19-09-
2019 απόσπασμα πρακτικού  του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π, το εν λόγω αίτημα που αφορά στην παιδαγωγική 
καταλληλότητα του εκπαιδευτικού προγράμματος και εκπαιδευτικού υλικού της ΔΙΑΔΥΜΑ με τίτλο: 
«ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ: Ανακαλύπτοντας τον κρυμμένο θησαυρό» , που απευθύνεται σε μαθητές/-τριες Αθμιας και 
Β/θμιας Εκπ/σης,   γίνεται αποδεκτό για το σχολικό έτος 2019-20 , με τις εξής προϋποθέσεις: 
α) Για την υλοποίηση του προγράμματος στα σχολεία 
 η συμμετοχή των σχολείων να είναι προαιρετική,  

 να εντάσσεται στη διαδικασία υλοποίησης προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,  

 να μην υπάρχει οικονομική επιβάρυνση των μαθητών/-τριών, και 

 να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων της σχολικής μονάδας.  

β) Για την υλοποίηση του προγράμματος στις εγκαταστάσεις της εταιρείας 

 η συμμετοχή των σχολείων να είναι προαιρετική,  

 να πραγματοποιείται σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία για τις διδακτικές επισκέψεις, 

 να μην υπάρχει οικονομική επιβάρυνση των μαθητών/-τριών, 

 να τηρούνται αυστηρά οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους επίσκεψης της εταιρείας, 

και 

 να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων της σχολικής μονάδας».  
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