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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. 4/23-01-
2020 απόσπασμα πρακτικού  του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π, το εν λόγω αίτημα που αφορά στην παιδαγωγική 
καταλληλότητα του εκπαιδευτικού  προγράμματος του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν 
Κωνσταντοπούλου, με τίτλο «Ελιά και Λάδι στον Ελαιώνα» , στα σχολεία  της Β/θμιας  Εκπ/σης, γίνεται 
αποδεκτό για το σχολικό έτος 2019-20, με τις εξής προϋποθέσεις:  
α) Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη 
της Διεύθυνσης της εκάστοτε σχολικής μονάδας και του Συλλόγου Διδασκόντων. Απαραίτητη προϋπόθεση 
αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/-τριών. 
β) Υπεύθυνος υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι ο εκπαιδευτικός που θα επιλέξει να 
υλοποιήσει το πρόγραμμα, ο οποίος αποφασίζει τον τρόπο υλοποίησής του στην τάξη και στον ελαιώνα.  
γ) Η υλοποίηση του προγράμματος να γίνεται παρουσία του υπεύθυνου εκπαιδευτικού. 
δ) Η δράση να πραγματοποιείται χωρίς να υπάρχει διάθεση, προβολή ή/και διανομή μη εγκεκριμένου υλικού, 
καθώς και υλικού το οποίο αφορά έμμεση ή άμεση διαφήμιση, προσώπων ή φορέων, κατά την υλοποίησή της. 
ε) Να μη χρησιμοποιηθεί το εν λόγω πρόγραμμα σε καμία περίπτωση για κανενός είδους διαφημιστικό ή άλλο 
εμπορικό σκοπό. 
στ) Να μην επιτραπεί σε καμία περίπτωση η φωτογράφηση ή/και η βιντεοσκόπηση των μαθητών/-τριών κατά 
τη διάρκεια υλοποίησης της εν λόγω δράσης. 
ζ) Κατά την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος εκτός σχολείου (σε ελαιώνα) να τηρηθεί η κείμενη 
νομοθεσία περί μετακίνησης μαθητών/τριών. 
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