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Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη : 15180 – Μαρούσι 
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr  
Email  :disedu@minedu.gov.gr  
                               :  Σ. Λαπατά 
                               :  Μ. Κολούντζου 
Τηλέφωνο : 210 344 3002 
  : 210 344 3791 

ΠΡΟΣ :ΔΗΜΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
Email:agrotiki_paragogi@agrinio.gr 
 
 
 

  

ΘΕΜΑ : Απάντηση σε αίτημα  του Δήμου Αγρινίου για τις σχολικές μονάδες της  Α/θμιας   Εκπ/σης.  
 
Σε απάντηση του από 7-6-2019  ηλεκτρονικού εγγράφου, σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το αρ.41/10-10-

2019 απόσπασμα πρακτικού  του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π, το εν λόγω αίτημα που αφορά στην παιδαγωγική 

καταλληλότητα του  εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο «Αγαπάμε τα Ζώα, Δημιουργούμε Πολιτισμό» 

καθώς και της διενέργειας αντίστοιχου μαθητικού διαγωνισμού ζωγραφικής του Δήμου Αγρινίου με τίτλο: 

«Αγαπάμε τα ζώα, Δημιουργούμε πολιτισμό, ζωγραφίζω το δεσποζόμενο ζώο συντροφιάς» ή «Αγαπάμε 

τα ζώα, Δημιουργούμε Πολιτισμό, ζωγραφίζω το αδέσποτο ζώο της γειτονιάς μου»,  που απευθύνεται σε 

μαθητές/-τριες  Αθμιας  Εκπ/σης,   γίνεται αποδεκτό για το σχολικό έτος 2019-20,  με τις εξής προϋποθέσεις: 

 

1. Η ενημέρωση και η έγκριση του Συλλόγου Διδασκόντων και της Διεύθυνσης της σχολικής μονάδας, 

2. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών/μαθητών-τριών να είναι προαιρετική, 

3. Η υλοποίηση του προγράμματος να πραγματοποιείται παρουσία του εκπαιδευτικού της τάξης και να μην 

υπερβαίνει σε διάρκεια τις τέσσερις (4) διδακτικές ώρες, 

4. Να εφαρμοστεί το πρόγραμμα  και να αξιοποιηθεί το εκπαιδευτικό υλικό χωρίς τροποποιήσεις και 

σύμφωνα με τη σχετική έγκριση, 

5. Να μην υπάρχει σε καμιά περίπτωση διανομή έντυπου ή και ψηφιακού υλικού που να συνιστά διαφήμιση 

εμπορικών επιχειρήσεων ή και χορηγών, 

6. Σε ό,τι αφορά το παραγόμενο έντυπο και ψηφιακό υλικό ο φορέας υλοποίησης να μην πραγματοποιήσει 

μελλοντική εμπορική διάθεση του εν λόγω υλικού με την αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του 

ΥΠΑΙΘ/ΙΕΠ, 

7. Η διενέργεια του Διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, διαχείριση αποσταλέντων και βραβευθέντων 

έργων, δημοσιοποίηση) θα υλοποιηθεί με ευθύνη των διοργανωτών και της οργανωτικής επιτροπής, 

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


σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των 

συμμετεχόντων μαθητών/-τριών και των πνευματικών δικαιωμάτων. 
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ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 
 
Εσωτερική Διανομή: Δ/νση Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία-Τμήμα Α΄ 


