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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 : ΑΜΚΕ ARCOIRIS LAB 
Email:arcoirislaboratory@gmail.com 
 
 

  

ΘΕΜΑ : Απάντηση σε αίτημα  σας.  

 

Σε απάντηση του από 30-7-2019  ηλεκτρονικού εγγράφου, σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το αρ. 46/7-11-

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

καταλληλότητα του εκπαιδευτικού  περιβαλλοντικού προγράμματος της AMKE ARCOIRIS LAB  με τίτλο: «Αυλές 

Συμπερίληψης» , στα σχολεία  της Α/θμιας και Β/θμιας  Εκπ/σης,    γίνεται αποδεκτό για το σχολικό έτος 2019-

20, με τις εξής προϋποθέσεις:  

(α) Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών και των εκπαιδευτικών στο εν λόγω πρόγραμμα να είναι προαιρετική και 

να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης, του Συλλόγου Διδασκόντων/Διδασκουσών και των 

γονέων και κηδεμόνων των μαθητών/τριών. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η ασφάλεια των μαθητών/-

τριών.  

(β) Η υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος να πραγματοποιείται με την παρουσία των εκπαιδευτικών 

των σχολείων. 

(γ) Η συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα να γίνεται χωρίς οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση των 

μαθητών/μαθητριών ή/και των εκπαιδευτικών και να μην περιλαμβάνεται διανομή οποιουδήποτε 

διαφημιστικού υλικού.  

(δ) Να μην παρακωλύεται η εφαρμογή του ωρολογίου προγράμματος και, εφόσον αυτό υλοποιείται στο 

πλαίσιο μαθήματος, να μην ξεπερνά τις τέσσερις (4) διδακτικές ώρες, 

(ε) Να μην επιτραπεί σε καμία περίπτωση η φωτογράφιση, η μαγνητοφώνηση ή/και η βιντεοσκόπηση των 

μαθητών/τριών. 

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


(στ) Να ληφθούν υπόψη οι σχετικές διατάξεις του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων σε περίπτωση που 

προκύψουν κάθε είδους καλλιτεχνήματα (σχέδια, κολλάζ, φωτογραφήσεις, κ.ά.) και να διασφαλιστούν τα 

προσωπικά δεδομένα των μαθητών/μαθητριών. 
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ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 
 Εσωτερική Διανομή: Δ/νση Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία-Τμήμα Α΄ 


