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ΘΕΜΑ : Απάντηση σε αίτημα  του Ιδρύματος Λαμπράκη  για τις σχολικές μονάδες της  Α/θμιας και Β/θμιας   
Εκπ/σης.  
 
Σε απάντηση του από Φ1Α/MK/101502/112125/Δ7/10-7-2019  ηλεκτρονικού εγγράφου, σας γνωρίζουμε ότι, 

σύμφωνα με το αρ. 35/05-09-2019  απόσπασμα πρακτικού  του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π, το εν λόγω αίτημα που αφορά 

στην παιδαγωγική καταλληλότητα του εκπαιδευτικού προγράμματος του Ιδρύματος Λαμπράκη  σε 

συνεργασία με το μη Κερδοσκοπικό Σωματείο ΔΕΣΜΟΣ με θέμα:Νοιάζομαι και Δρω» , που απευθύνεται σε 

μαθητές/-τριες Αθμιας και Β/θμιας Εκπ/σης,   γίνεται αποδεκτό για το σχολικό έτος 2019-20 , με τις εξής 

προϋποθέσεις: 

1. Να υπάρχει σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης του σχολείου και του Συλλόγου Διδασκόντων, ώστε να μην 

διαταράσσεται το ωρολόγιο πρόγραμμα, 

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

3. Να υλοποιείται εντός ή εκτός διδακτικού ωραρίου και σχολικού πλαισίου από τον/την εκπαιδευτικό της 

τάξης, ο/η οποίος/-α είναι αρμόδιος να αξιοποιήσει το αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό κατά την κρίση 

του/της, επιλέγοντας κάθε φορά δραστηριότητες προσαρμοσμένες στην ηλικία και τις ιδιαίτερες ανάγκες 

των μαθητών και μαθητριών, 

4. Οι προβλεπόμενοι από το πρόγραμμα κύκλοι επιμορφώσεων των εκπαιδευτικών να πραγματοποιηθούν 

εκτός διδακτικού ωραρίου, 

5. Να υλοποιηθεί χωρίς να υπάρχει προβολή και διανομή διαφημιστικού υλικού και χωρίς καμιά οικονομική 

επιβάρυνση για τους συμμετέχοντες (μαθητές/-τριες, εκπαιδευτικούς) και το δημόσιο, 

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


6. Κατά τη διενέργεια των εθελοντικών δράσεων εκτός των σχολικών μονάδων να τηρούνται απαρέγκλιτα 

οι όροι και οι προϋποθέσεις του Προεδρικού Διατάγματος 79/2017 και της με την αριθμ. 33120/ΓΔ4/2017 

Υ.Α. του ΥΠ.Π.E.Θ. (ΦΕΚ 681/Β/6-3-2017), που προσδιορίζουν, μεταξύ άλλων, και το πλαίσιο διεξαγωγής 

εκπαιδευτικών επισκέψεων και εκδρομών». 
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Εσωτερική Διανομή: Δ/νση Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία-Τμήμα Α΄ 


