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ΘΕΜΑ : Απάντηση σε αίτημα έγκρισης εκπαιδευτικού προγράμματος . 
 

Σε απάντηση του από 7-9-2018   ηλεκτρονικού εγγράφου, σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το αρ. 51/25-10-

2018  απόσπασμα πρακτικού  του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π, το εν λόγω αίτημα που αφορά στην παιδαγωγική 

καταλληλότητα του εκπαιδευτικού προγράμματος του Ινστιτούτου Μελετών Ελλάδα-Ευρώπη 2030 με θέμα: 

«Η σημασία της πρόληψης, επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας» , στα 

σχολεία  της Α/θμιας και Β/θμιας   Εκπ/σης,  γίνεται αποδεκτό για το σχολικό έτος 2018-19, με τις εξής 

προϋποθέσεις:  

1. Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών στο εν λόγω πρόγραμμα παρουσιάσεων να είναι προαιρετική και να 

πραγματοποιείται κατόπιν συνεννόησης με τη Δ/νση και τον Σύλλογο Διδασκόντων των σχολείων, οι οποίοι 

αποφασίζουν την ημερομηνία και ώρα υλοποίησης του προγράμματος. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η 

μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/-τριών. 

2. Η υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος να γίνεται παρουσία των εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων 

και η διάρκειά τους ανά τμήμα να μην ξεπερνά τη μία (1) διδακτική ώρα. 

3. Η συμμετοχή στο εν λόγω πρόγραμμα να γίνεται χωρίς οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση των 

μαθητών/-τριών και να μην περιλαμβάνεται διανομή οποιουδήποτε διαφημιστικού υλικού. 

4.Οι αιτούντες οφείλουν να κοινοποιήσουν στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής τον απολογισμό 

υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος (παιδαγωγικά αποτελέσματα, συμπεράσματα) με τη λήξη της 

τρέχουσας σχολικής χρονιάς. 
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