CHRYSOULA BAKA
2018.12.13 14:16:01

CHRYSOULA BAKA

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
----ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ
ΤΜΗΜΑ Γ’ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ
Ταχ. Δ/νση
Τ.Κ. – Πόλη
Ιστοσελίδα
Email
Πληροφορίες
Τηλέφωνα

----: Α.Παπανδρέου 37
: 15180 – Μαρούσι
: www.minedu.gov.gr
: disedu@minedu.gov.gr
: Μπάκα Λ. Χρυσούλα
Λαμπροπούλου Ελένη
: 2103442223

CN=CHRYSOULA BAKA
C=GR
O=Hellenic Public Administration Certification Services
E=chmpaka@minedu.gov.gr

Public key:
RSA/1024 bits

Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτερ.: Μαρούσι, 13-12-2018
Εξ.Πρωτ.: 214885/Δ7
ΠΡΟΣ:

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Θέμα: Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος
Σχετ. : τα με αρ. πρωτ. 131257/01-08-2018 και 208141/30-11-2018 εισερχόμενα του ΥΠΠΕΘ
Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό αίτημά σας και έχοντας υπόψη το με αρ. 57/ 29-11-2018 απόσπασμα
πρακτικού του ΙΕΠ, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Πέτρωμα –
Ορυκτό – Μετάλλευμα: Τα ορυκτά στην καθημερινή μας ζωή» του Βιοτεχνικού Βιομηχανικού Εκπαιδευτικού
Μουσείου, για μαθητές/τριες Π/θμιας Εκπαίδευσης (Ε’ και Στ’ Δημοτικού) και Δ/θμιας Εκπαίδευσης
(Γυμνασίου και Λυκείου), για το σχολικό έτος 2018-2019, με τις εξής προϋποθέσεις:
1. Το πρόγραμμα να είναι προαιρετικό για τους/τις εκπαιδευτικούς και τους/ τις μαθητές/τριες και
απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίησή του αποτελεί η μη παρακώλυση ή επιβάρυνση του
σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/-τριών.
2. Να προηγηθεί συνεννόηση με τους εκπαιδευτικούς για την προσαρμογή του προγράμματος στην
εκπαιδευτική βαθμίδα των μαθητών/τριών.
3. Να προηγηθεί ενημέρωση των μαθητών/τριών σχετικά με τις διαδικασίες του προγράμματος.
4. Η υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων να πραγματοποιείται παρουσία των εκπαιδευτικών
των σχολικών μονάδων, οι οποίοι θα εποπτεύουν τις διαδικασίες και θα μεριμνούν για την ασφάλεια
των μαθητών/τριών.
5. Οι χώροι υλοποίησης του προγράμματος να πληρούν τις προϋποθέσεις των χώρων συνάθροισης
κοινού έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των μαθητών/τριών και οι επισκέψεις στους χώρους
αυτούς να πραγματοποιούνται με ευθύνη της Δ/νσης και του Συλλόγου Διδασκόντων των σχολικών
μονάδων.
6. Η δαπάνη συμμετοχής για τους/τις μαθητές/τριες να μη συνδέεται με διαφημιστικούς ή άλλους
εμπορικούς σκοπούς.
7. Να μην υπάρχει προβολή και διανομή οποιουδήποτε διαφημιστικού υλικού.
8. Να δηλωθεί ότι δεν θα γίνει καμία οπτικοακουστική καταγραφή των μαθητών/τριών που συμμετέχουν
στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
9. Να τηρηθεί η δεοντολογία σχετικά με την εθελοντική συμμετοχή των μαθητών/τριών και την
προστασία προσωπικών δεδομένων των ιδίων και των οικογενειών τους.
10. Το υψηλό κόστος συμμετοχής στο ανωτέρω πρόγραμμα (5 € ανά μαθητή/μαθήτρια), καθώς και η
δαπάνη μετακίνησής τους να συνεκτιμηθούν από τον Σύλλογο Διδασκόντων του κάθε σχολείου.
11. Όσον αφορά τις σχολικές μονάδες (α) της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης να λαμβάνονται υπόψη όσα
προβλέπονται στο ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ 109/τ.Α’/2017), άρθρο 16, σύμφωνα με το οποίο οι διδακτικές
επισκέψεις εκτός του σχολείου στο πλαίσιο της σχολικής ζωής και του πολιτισμού πραγματοποιούνται
με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, με τη σύμφωνη γνώμη του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου,
που έχει την ευθύνη της επιστημονικής – παιδαγωγικής καθοδήγησης και υποστήριξης των
εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων και (β) της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να λαμβάνονται

υπόψη όσα προβλέπονται στη με αριθμ. 33120/ΓΔ4/28-02-2017 Υ.Α. ( ΦΕΚ 681/τ.Β’/2017), με τίτλο
«Εκδρομές – Επισκέψεις Μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εντός και Εκτός Χώρας».
12. Σε κάθε περίπτωση οι αιτούντες οφείλουν να κοινοποιήσουν στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. και το Ινστιτούτο
Εκπαιδευτικής Πολιτικής τον απολογισμό υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος (παιδαγωγικά
αποτελέσματα, συμπεράσματα) με τη λήξη της τρέχουσας σχολικής χρονιάς.
.
Η ΑΝΑΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ Λ. ΜΠΑΚΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Εσωτερική Διανομή

Δ/νση Υποστήριξης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία - Τμήμα Γ’
E-Yliko: προς ανάρτηση στα Πολιτιστικά
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Α. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΠΙΣΤΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ
Α/Α
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Επωνυμία
Βιοτεχνικό- Βιομηχανικό Εκπαιδευτικό
Μουσείο (υπόψη κας Σοφίας Ρωκ Μελά)

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου
bbem@otenet.gr
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