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Μαρούσι, 17-02-2020
Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ.1/ΔΝ/ 23296/Δ7
ΠΡΟΣ :
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΘΕΜΑ : «Έγκριση αιτημάτων»
Σχετ : (α) το με αρ. πρωτ. 146167 146169/23-9-2019 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
(β) το με αρ. πρωτ. 165840/23-10-2019 εξερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. και
(γ) το με αρ. πρωτ. 13522/31-01-2020 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Απαντώντας στο ανωτέρω (α) σχετικό αίτημά σας και έχοντας υπόψη το με αρ. 5/30-01-2020 απόσπασμα
πρακτικού του ΙΕΠ, σας ενημερώνουμε ότι:
α) εγκρίνεται η υλοποίηση των κάτωθι είκοσι έξι (26) εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Μουσείου
Σχολικής Ζωής & Εκπαίδευσης, με τίτλους:

Τίτλος Προγράμματος

1. Ένα ταξίδι στον κόσμο
2. Εξερευνώντας το παρελθόν: παιχνίδι
θησαυρού στο μουσείο
3. Ζωντανεύοντας τα παλιά παιχνίδια
4. Η κουκουβάγια των παλιών αναγνωστικών
5. Η παπαρούνα το έσκασε: ένα πρόγραμμα
για την Ειρήνη
Ψηφιακά 6. Κινηματογραφικό… ταξίδι στο σχολείο
υπογεγραμμένο
από CHRYSOULA
BAKA
Ημερομηνία:
2020.02.17

Εκπαιδευτική Βαθμίδα
μαθητών/τριών που
προτείνεται

Χρονική
Διάρκεια

Νηπιαγωγείο και Α΄ και Β΄
Δημοτικού
Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού

60 λεπτά

Οικονομική
συμμετοχή
ανά
μαθητή/τρια
4 ευρώ

90 λεπτά

5 ευρώ

Νηπιαγωγείο και Α΄, Β΄ και Γ΄
Δημοτικού
Νηπιαγωγείο και Α΄ και Β΄
Δημοτικού
Νηπιαγωγείο και Α΄ και Β΄
Δημοτικού
Δημοτικό - Γυμνάσιο

60 λεπτά

4 ευρώ

60 λεπτά

4 ευρώ

60 λεπτά

4 ευρώ

90 λεπτά

5 ευρώ

7. Μια διαφορετική ξενάγηση στο Μουσείο
της Ακρόπολης

Νηπιαγωγείο και Α΄ και Β΄
Δημοτικού

120 λεπτά

8 ευρώ

8. Μια κάμπια πολύ πεινασμένη

Νηπιαγωγείο και Α΄ και Β΄
Δημοτικού
Νηπιαγωγείο και Α΄ και Β΄
Δημοτικού

60 λεπτά

4 ευρώ

60 λεπτά

4 ευρώ

Νηπιαγωγείο και Α΄, Β΄ και Γ΄
Δημοτικού
Δ΄ έως ΣΤ΄ Δημοτικού και όλες
τις τάξεις του Γυμνασίου

60 λεπτά

4 ευρώ

60 λεπτά

5 ευρώ

Δημοτικό (όλες τις τάξεις)

90 λεπτά

5 ευρώ

Δ΄ έως ΣΤ΄ Δημοτικού και όλες
τις τάξεις του Γυμνασίου
Νηπιαγωγείο και Α΄ και Β΄
Δημοτικού

60 λεπτά

4 ευρώ

60 λεπτά

5 ευρώ

Νηπιαγωγείο, Δημοτικό,
Γυμνάσιο, Λύκειο (όλες οι τάξεις)
Νηπιαγωγείο και Α΄, Β΄ και Γ΄
Δημοτικού
Νηπιαγωγείο και Α΄ και Β΄
Δημοτικού

90 λεπτά

4 ευρώ

60 λεπτά

5 ευρώ

60 λεπτά

4 ευρώ

Νηπιαγωγείο, Δημοτικό,
Γυμνάσιο, Λύκειο (όλες οι τάξεις)
Νηπιαγωγείο

60 λεπτά

4 ευρώ

60 λεπτά

4 ευρώ

Γ΄ έως και ΣΤ΄ Δημοτικού

90 λεπτά

4 ευρώ

Νηπιαγωγείο
Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο
(όλες οι τάξεις)
Νηπιαγωγείο, Δημοτικό (όλες οι
τάξεις)
Νηπιαγωγείο, Δημοτικό,
Γυμνάσιο, Λύκειο (όλες οι τάξεις)
Νηπιαγωγείο, Δημοτικό,
Γυμνάσιο, Λύκειο (όλες οι τάξεις)

60 λεπτά
90 λεπτά

4 ευρώ
5 ευρώ

60 λεπτά

4 ευρώ

120 λεπτά

6 ευρώ

120 λεπτά

6 ευρώ

9. Μία χρωματιστή ιστορία, πάνω σε μία
μελωδία: Γνωριμία με τις τέχνες
10. Μύρισε Πάσχα
11. Μυστήρια στο Μουσείο. Ένα εκπαιδευτικό
πρόγραμμα της ιστορίας… αλλιώς!
12. Ο Θεός Διόνυσος κι οι Πειρατές: ένα
πειρατικό κυνήγι θησαυρού…στην Πλάκα
13. Παιχνίδι θησαυρού στα στενά της Πλάκας!
14. Παραμύθι και συναισθήματα: Πρόγραμμα
συναισθηματικής αγωγής
15. Περπατώ με την τάξη μου στην Πλάκα
16. Τα μυστικά της βαλίτσας
17. Τι κάνουν τα καλά παιδιά… στ'
Αλφαβητάρια τα παλιά
18. Το παλιό σχολείο
19. Το σποράκι ταξιδεύει: Ένα πρόγραμμα για
το περιβάλλον και τις Εποχές
20. Εξερευνώντας το παρελθόν: Παιχνίδι
θησαυρού στο Μουσείο
21. Πάσχα με την Πασχαλίτσα
22. Περπατώ με την τάξη στη Θεσσαλονίκη
23. Συναγερμός απογείωση
24. Ανακαλύπτοντας την Ακρόπολη
25. Ανακαλύπτοντας την ιστορία μέσα από τα
Μουσεία

τα οποία απευθύνονται σε μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
σχολικό έτος 2019-2020, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

για το

1. Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στα εν λόγω προγράμματα να είναι προαιρετική για τους/τις
μαθητές/τριες και να πραγματοποιούνται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και τη σύμφωνη
γνώμη του/της Διευθυντή/τριας της σχολικής μονάδας.
2. Να έχει προηγηθεί ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/τριών σε ό,τι αφορά τα
συγκεκριμένα προγράμματα και να έχει εξασφαλιστεί η ενυπόγραφη δήλωση συναίνεσης αυτών,
έχοντας υπόψη ότι η συμμετοχή των παιδιών τους δεν είναι υποχρεωτική.
3. Πριν την υλοποίηση των προγραμμάτων να προηγηθεί ενημέρωση των Συντονιστών/στριών
Εκπαιδευτικού Έργου Εκπαίδευσης για την Αειφορία
Υπεύθυνων

Πολιτιστικών

Θεμάτων/Σχολικών

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

των οικείων ΠΕ.Κ.Ε.Σ., καθώς και των

Δραστηριοτήτων

των

οικείων

Διευθύνσεων

4. Να γίνονται οι απαραίτητες προσαρμογές λαμβάνοντας υπόψη κατά περίπτωση την ηλικία, τη
βαθμίδα και τις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών/τριών.
5. Τα προγράμματα να υλοποιούνται με την υποχρεωτική παρουσία του/της εκπαιδευτικού της τάξης.
6. Κατά την υλοποίηση των δράσεων να είναι εξασφαλισμένη η προστασία των προσωπικών
δεδομένων των μαθητών/τριών βάσει της ελληνικής και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας (ν. 2472/1997,
ν. 4139/2013, Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679, Οδηγία 2002/58/ΕΚ και Οδηγία 2009/136/ΕΚ).
7. Σε ό,τι αφορά την υλοποίηση δράσεων των προγραμμάτων σε χώρους εκτός σχολείου:
α) η επίσκεψη των μαθητών/τριών να πραγματοποιείται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων
και τη σύμφωνη γνώμη του/της Διευθυντή/ντριας της σχολικής μονάδας και με ευθύνη αυτών,
καθώς και με την παρουσία εκπαιδευτικού/ών της σχολικής μονάδας,
β) να τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις περί ασφαλούς μετακίνησης, όπως ορίζονται στο ΠΔ
79/2017 (ΦΕΚ 109/τ.Α’/2017) για την Π/θμια Εκπαίδευση

για τις σχολικές επισκέψεις και

μετακινήσεις των μαθητών /τριών για την Δ/θμια να λαμβάνονται υπόψη όσα προβλέπει η υπ.
απόφαση αριθ. 33120/ΓΔ4/6-3-17 Υ.Α., αριθ. Φύλλου 681, τευχ. Β, με τίτλο:ΕκδρομέςΕκπαιδευτικές

επισκέψεις

μαθητών

και

μαθητριών

Δημόσιων

και

Ιδιωτικών

σχολείων

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός Χώρας,
γ) οι χώροι υλοποίησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων να πληρούν τις προϋποθέσεις των
χώρων συνάθροισης κοινού, και να έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των
μαθητών/τριών.
8. Το κόστος συμμετοχής στα ανωτέρω προγράμματα να συνεκτιμηθεί από τον Σύλλογο Διδασκόντων
της κάθε σχολικής μονάδας.
9. Να μην επιτραπεί σε καμία περίπτωση η φωτογράφιση, η βιντεοσκόπηση και η ηχογράφηση των
μαθητών/τριών.
10. Να μην επιτραπεί η διάθεση/προβολή οποιουδήποτε υλικού που μπορεί να αφορά έμμεση ή άμεση
διαφήμιση/προώθηση εμπορικών προϊόντων φορέων/επιχειρήσεων ή υπηρεσιών ατόμων/φορέων
ή δεν είναι εγκεκριμένο από το Υ.ΠΑΙ.Θ. για το σχολικό έτος 2019-2020, συμπεριλαμβανομένων και
των αναφορών σε τυχόν χορηγούς των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
11. Τα

εν λόγω προγράμματα να μη χρησιμοποιηθούν για κανενός είδους διαφημιστικό ή άλλο

εμπορικό σκοπό και σε κανένα στάδιο της υλοποίησής τους να μην προκύπτει κανένα κόστος
συμμετοχής για τους/τις μαθητές/τριες, γονείς/κηδεμόνες, εκπαιδευτικούς και σχολικές μονάδες.
12. Πριν από την υλοποίηση του προγράμματος να προηγηθεί ανάρτηση στον ιστότοπο του φορέα με
(α) σύντομη περιγραφή του προγράμματος (περιγραφή δράσεων, μεθοδολογία, στόχοι,
επιδιωκόμενα αποτελέσματα, αποτίμηση) και (β) παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού, προς
ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου
β) εγκρίνεται η

υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος του Μουσείου Σχολικής Ζωής και

Εκπαίδευσης με τίτλο «Τα σχολεία αναζητούν την ιστορία τους», το οποίο απευθύνεται σε
εκπαιδευτικούς για το σχολικό έτος 2019-2020, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

1. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών να είναι προαιρετική και δωρεάν.
2. Οι επιμορφωτικές δράσεις να πραγματοποιούνται εκτός σχολικού ωραρίου, έτσι ώστε να μην
παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων.
3. Να μην επιτραπεί η διάθεση ή η προβολή οποιουδήποτε υλικού το οποίο αφορά έμμεση ή άμεση
διαφήμιση παροχής υπηρεσιών ατόμων/φορέων ή δεν είναι εγκεκριμένο από το Υ.ΠΑΙ.Θ. για το
σχολικό έτος 2019-2020, συμπεριλαμβανομένων και των αναφορών σε τυχόν χορηγούς των
συγκεκριμένων επιμορφωτικών σεμιναρίων.
4. Το εν λόγω επιμορφωτικό πρόγραμμα να μη χρησιμοποιηθεί για κανενός είδους διαφημιστικό ή
άλλο εμπορικό σκοπό και κατά την υλοποίησή του να μην προκύπτει κανένα κόστος συμμετοχής
για τους/τις εκπαιδευτικούς και τις σχολικές μονάδες.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο και την υλοποίηση των εν λόγω εκπαιδευτικών
προγραμμάτων, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να επικοινωνούν απευθείας με τον φορέα
υλοποίησής του (ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ).
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π.Ε., Δ.Ε. & Ε.Α.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ

Ακριβές αντίγραφο
Εσωτερική Διανομή:
1. Διεύθυνση Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία -Τμήμα Γ΄
2. Δ/νση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α’ (http://edu-gate.minedu.gov.gr/)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Α. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΠΙΣΤΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ
A/A

Επωνυμία- Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

1.

ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ info@ekedisy.gr

