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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 :ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Κ. 
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ 
Email:info@aclcf.org 
akosmopoulou@aclcf.org  
 
 
 

  

ΘΕΜΑ : Απάντηση σε αίτημα  του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη  για τις σχολικές μονάδες 
της  Α/θμιας και Β/θμιας   Εκπ/σης.  
 
Σε απάντηση του από 11-6-2019 ηλεκτρονικού εγγράφου, σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το αρ. 28/11-07-

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

καταλληλότητα του εκπαιδευτικού προγράμματος του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανασίου Λασκαρίδη     με 

θέμα: Στον Αφρό και στο Βυθό» , που απευθύνεται σε μαθητές/-τριες Αθμιας και Β/θμιας Εκπ/σης,   γίνεται 

αποδεκτό για το σχολικό έτος 2019-20 , με τις εξής προϋποθέσεις: 

1. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στο πρόγραμμα να πραγματοποιηθεί μετά από συνεννόηση με τη Δ/νση 

και τον Σύλλογο Διδασκόντων των εν λόγω σχολείων. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη 

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

2. Να προηγηθεί ενημέρωση των μαθητών σχετικά με τις διαδικασίες του προγράμματος. 

3. Να υπάρχει παρουσία εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια του προγράμματος.  

4. Να μη γίνει ηχογράφηση ή/και βιντεοσκόπηση των μαθητών/-τριών που συμμετέχουν στα εκπαιδευτικά 

προγράμματα. 

5. Να μη χρησιμοποιηθούν τα εκπαιδευτικά προγράμματα για κανενός είδους διαφημιστικό σκοπό. 

6. Να τηρηθεί η δεοντολογία σχετικά με την εθελοντική συμμετοχή των μαθητών/-τριών και την προστασία 

των προσωπικών δεδομένων των ιδίων και των οικογενειών τους. Στο ίδιο πλαίσιο απαιτείται η έγγραφη 

συναίνεση των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών/-τριών. 

7. Η διάρκεια της απασχόλησης των μαθητών/τριών στο πρόγραμμα να μην υπερβαίνει τις δύο (2) διδακτικές 

ώρες. 

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


8. Οι αιτούντες 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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Εσωτερική Διανομή: Δ/νση Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία-Τμήμα Α΄ 


