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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 :ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ 
Email:markos@planetagents.org 
 
 
 

  

ΘΕΜΑ : Απάντηση σε αίτημα  της Μη Κερδοσκοπικής Περιβαλλοντικής Οργάνωσης ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ του ΠΛΑΝΗΤΗ 
για τις σχολικές μονάδες της  Α/θμιας   Εκπ/σης.  
 

Σε απάντηση του από 20-6-2019 ηλεκτρονικού εγγράφου, σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το αρ.39/26-09-
2019 απόσπασμα πρακτικού  του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π, το εν λόγω αίτημα που αφορά στην παιδαγωγική 
καταλληλότητα του εκπαιδευτικού προγράμματος της Μη Κερδοσκοπικής Περιβαλλοντικής Οργάνωσης 
ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ του ΠΛΑΝΗΤΗ  με  τίτλο «Σώστε τη θάλασσα από τα πλαστικά», που απευθύνεται σε μαθητές/-
τριες  Αθμιας  Εκπ/σης,   γίνεται αποδεκτό για το σχολικό έτος 2019-20, με τις εξής προϋποθέσεις: 
 
1. Να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων και της Διεύθυνσης της σχολικής μονάδας για 

τη συμμετοχή σε αυτό. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού 

προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/-τριών. 

2. Η διάρκεια εφαρμογής του εκπαιδευτικού προγράμματος από τον κο Μάρκο Ζάγκα (Υπεύθυνο 

Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Σχολείων της μη-κερδοσκοπικής περιβαλλοντικής οργάνωσης 

«Πράκτορες του Πλανήτη») (α’ φάση) να μην ξεπερνά τη μία (1) διδακτική ώρα και να γίνεται παρουσία 

του/της/των εκπαιδευτικού/εκπαιδευτικών των σχολείων. Στη συνέχεια, η υλοποίηση του προγράμματος 

από τους/τις εκπαιδευτικούς (β’ φάση) να είναι προαιρετική. Κατά τη διάρκεια της β΄ φάσης, ο/η 

εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει το αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό κατά την κρίση του, 

επιλέγοντας κάθε φορά εργασίες και δραστηριότητες κατάλληλες για τη στοχοθεσία του προγράμματος 

και τις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών/-τριών, στο πλαίσιο διδασκαλίας της ευέλικτης ζώνης και/ή του 

μαθήματος Μελέτη Περιβάλλοντος. 

3. Να μην υπάρχει κόστος συμμετοχής στο εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα και να μην απαιτείται να 

αγοραστεί με δαπάνη των συμμετεχόντων μαθητών/-τριών, γονέων/κηδεμόνων, εκπαιδευτικών ή/και 

σχολείων κάποιο επιπλέον υλικό.  

4. Να μη χρησιμοποιηθεί η συμμετοχή των σχολείων στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για κανενός είδους 

διαφημιστικό σκοπό.  

5. Να μην υπάρχει προβολή και διανομή οποιουδήποτε διαφημιστικού υλικού. 

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


6. Να μη γίνει ηχογράφηση ή/και βιντεοσκόπηση των μαθητών/-τριών που συμμετέχουν στο εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα. 

7. Σε κάθε περίπτωση, οι υπεύθυνοι του προγράμματος οφείλουν να κοινοποιήσουν στο Ινστιτούτο 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής τον απολογισμό του εκπαιδευτικού προγράμματος (παιδαγωγικά 

αποτελέσματα, συμπεράσματα) μετά την ολοκλήρωσή του. 

 

 

                                                                                           
                                                                                             O   ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
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ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 
Εσωτερική Διανομή: Δ/νση Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία-Τμήμα Α΄ 


