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Μαρούσι, 3-12-2018
Εξ.Πρωτ.: 207758/Δ7

Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Βαθμός Ασφαλείας: -
Να διατηρηθεί μέχρι: -
Βαθμός Προτερ.: -

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝΠΡΟΣ:

Θέμα: Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος 
Σχετ. : τα με αρ. πρωτ. 130171/31-07-2018 και 204863/27-11-2018 εισερχόμενα έγγραφα του 

ΥΠΠΕΘ

Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό αίτημά σας και έχοντας υπόψη το με αρ. 56/22-11-2018 
απόσπασμα πρακτικού του ΙΕΠ, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται η υλοποίηση του εκπαιδευτικού 
προγράμματος με τον τίτλο «Φοίνικες, χελώνες και παγώνια, στο κέντρο της Αθήνας», του 
Ελληνικού Παιδικού Μουσείου, το οποίο απευθύνεται σε μαθητές/τριες Α/θμιας Εκπαίδευσης (Γ΄ 
έως ΣΤ΄ Δημοτικού), για το σχολικό έτος 2018-2019, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

1. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών και των εκπαιδευτικών να είναι προαιρετική.
2. Η παρουσία του εκπαιδευτικού της τάξης είναι απαραίτητη κατά την υλοποίηση του 

προγράμματος. Η υλοποίηση γίνεται ύστερα από την ενημέρωση και σύμφωνη γνώμη της 
Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων κάθε σχολείου.

3. Η υλοποίηση του προγράμματος θα πρέπει να είναι κατάλληλα προσαρμοσμένη στην ηλικία 
και στο μαθησιακό επίπεδο των μαθητών/τριών, να γίνεται δωρεάν και χωρίς διανομή 
οποιουδήποτε διαφημιστικού υλικού.

4. Η υλοποίηση των δραστηριοτήτων γίνεται μόνο στον Εθνικό κήπο.
5. Ο χώρος υλοποίησης του προγράμματος να πληροί τις προϋποθέσεις των χώρων 

συνάθροισης κοινού έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των μαθητών/τριών και η 
επίσκεψη στον χώρο αυτόν, να πραγματοποιείται με ευθύνη της Δ/νσης και του Συλλόγου 
Διδασκόντων των σχολείων.

6. Το υψηλό κόστος συμμετοχής στο ανωτέρω πρόγραμμα (5 € ανά μαθητή/μαθήτρια) θα 
πρέπει να συνεκτιμηθεί από τον Σύλλογο Διδασκόντων του κάθε σχολείου.

7. Σε κάθε περίπτωση οι αιτούντες οφείλουν να κοινοποιήσουν στο ΥΠΠΕΘ/ΙΕΠ τον 
απολογισμό υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος (παιδαγωγικά αποτελέσματα, 
συμπεράσματα), με τη λήξη της τρέχουσας σχολικής χρονιάς.

                                                
                                                                                                              Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

                                                             ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ                                                                            

Ακριβές Αντίγραφο                                                                 ΧΡΥΣΟΥΛΑ Λ. ΜΠΑΚΑ

                                                                                                                  
Εσωτερική Διανομή

1. Δ/νση Υποστήριξης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία - Τμήμα Γ’
2.  Δ/νση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας & Καινοτομίας – Τμήμα Α΄ (Ανάρτηση σε e-yliko)

3.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Α. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΠΙΣΤΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

Α/Α Επωνυμία Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου
1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ secretariat@hcm.gr
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