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ΘΕΜΑ : Απάντηση σε αίτημα  σας. 

 

Σε απάντηση του από 28-6-2018   ηλεκτρονικού εγγράφου, σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το αρ. 44/27-
09-2018  απόσπασμα πρακτικού  του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π, το εν λόγω αίτημα που αφορά στην παιδαγωγική 
καταλληλότητα του εκπαιδευτικού προγράμματος του Συλλόγου Εθελοντών ΠΡΟΑΣΠΙΖΩ  με θέμα: 
«Ευαισθητοποιημένη Ανακύκλωση» , στα σχολεία  της Α/θμιας και Β/θμιας   Εκπ/σης,    γίνεται αποδεκτό για 
το σχολικό έτος 2018-19, με τις εξής προϋποθέσεις:  

1. Η συμμετοχή του σχολείου και των μαθητών/-τριών στο Πρόγραμμα να είναι προαιρετική και να 

πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή/Διευθύντριας της εκάστοτε σχολικής 

μονάδας και του Συλλόγου Διδασκόντων αυτής. 

2. Το Πρόγραμμα να υλοποιηθεί με  την παρουσία του/της εκπαιδευτικού της τάξης, χωρίς να υπάρχει 

προβολή ή διανομή οποιουδήποτε διαφημιστικού υλικού και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση 

για τους/τις μαθητές/-ήτριες, εκπαιδευτικούς και σχολικές μονάδες. 

3. Κατά την υλοποίηση της ενημερωτικής παρέμβασης στη σχολική τάξη, ο ρόλος των τεσσάρων 

προπτυχιακών φοιτητών που συμμετέχουν στην ομάδα των εθελοντών να είναι επικουρικός και με 

την ταυτόχρονη παρουσία του Συντονιστή-Επιστημονικού Υπεύθυνου του Προγράμματος. 

4. Οι σχετικές δημιουργίες των μαθητών/-τριών που ενδεχομένως υλοποιηθούν στο πλαίσιο του 

Προγράμματος να υποστηρίξουν τη διεύρυνση και τον εμπλουτισμό του Προγράμματος Σπουδών και 

να μην παρεμποδίσουν την εκπαιδευτική διαδικασία. Οι επιμέρους διαστάσεις ενασχόλησης (ώρες 

απασχόλησης, υλικό που θα χρησιμοποιηθεί, σχεδιασμός δράσεων κ.λπ.) των μαθητών/-τριών είναι 

στη διακριτική ευχέρεια των εκπαιδευτικών που θα τους συντονίσουν. 
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