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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: ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΣΙΑΝΟΥ 
Email:evgenia.tsianou@alchemia-nova.net 
 

  

ΘΕΜΑ : Έγκριση  του εκπαιδευτικού προγράμματος της Ευγενίας Τσιάνου με τίτλο: «Τα φυτά χορεύουν σε 
ρυθμούς metal» στις σχολικές μονάδες  της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης.  

 

Σε απάντηση του από 31-7-2019  ηλεκτρονικού εγγράφου, σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το αρ. 1/3-1-2020 
απόσπασμα πρακτικού  του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π, το εν λόγω αίτημα που αφορά στην παιδαγωγική καταλληλότητα του 
εκπαιδευτικού προγράμματος της Ευγενίας Τσιάνου με τίτλο: «Τα φυτά χορεύουν σε ρυθμούς metal», στα 
σχολεία της Α/θμιας  και Β/θμιας Εκπ/σης, γίνεται αποδεκτό για το σχολικό έτος 2019-20, με τις εξής 
προϋποθέσεις: 

 Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών και των εκπαιδευτικών είναι προαιρετική και πραγματοποιείται κατόπιν 

συνεννόησης με τη Δ/νση και τον Σύλλογο Διδασκόντων του Σχολείου. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί 

η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών. 

 Η έγγραφη συγκατάθεση των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών/-τριών. 

 Η παρουσία του εκπαιδευτικού της τάξης είναι απαραίτητη κατά την υλοποίηση του προγράμματος. 

 Να μην υπάρχει προβολή και διανομή οποιουδήποτε διαφημιστικού υλικού. 

 Σε περίπτωση επίσκεψης στο ερευνητικό πεδίο, θα πρέπει να τηρηθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις που 

ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία και αφορούν το πλαίσιο διεξαγωγής εκπαιδευτικών επισκέψεων και 

εκδρομών. 
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