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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α – ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ 
 

 
 
ΘΕΜΑ : Ζγκριςη εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εκπαιδευτικοφ υλικοφ του Δήμου Αχαρνών-Σμήμα 

Αρχαιολογίασ και Ιςτορικήσ Ζρευνασ  

χετ : (α) το με αρ. πρωτ. 75010/14-05-2019 ειςερχόμενο ζγγραφο του τζωσ ΤΠ.Π.Ε.Θ. (νυν Τ.ΠΑΙ.Θ.) 

            (β) το με αρ. πρωτ. Φ1Α/78778/Δ7/20-05-2019 εξερχόμενο ζγγραφο του τζωσ ΤΠ.Π.Ε.Θ. (νυν 

Τ.ΠΑΙ.Θ.) και 

           (γ) το με αρ. πρωτ. 120903/26-07-2019 ειςερχόμενο ζγγραφο του Τ.ΠΑΙ.Θ. 

  

Απαντϊντασ ςτο ανωτζρω (α) ςχετικό αίτθμά ςασ και ζχοντασ υπόψθ το με αρ. 28/11-07-2019 απόςπαςμα 

πρακτικοφ του ΙΕΠ, ςασ ενθμερϊνουμε ότι εγκρίνεται: 

Α) Η υλοποίθςθ των παρακάτω εκπαιδευτικών προγραμμάτων: αα) «Σο τραγοφδι τθσ Λφρασ» (Δϋ  

Δθμοτικοφ,  Αϋ Γυμνάςιου,  Αϋ Λυκείου), ββ) «Μφκοι και λατρεία ςτισ αρχαίεσ Αχαρνζσ» (Γϋ,  Δϋ  Δθμοτικοφ 

Αϋ Γυμναςίου), γγ) «Σο παιχνίδι ςτθν αρχαιότθτα» ( Γϋ,  Δϋ  Δθμοτικοφ), δδ) «Ο Δικαιόπολισ μασ ταξιδεφει 

ςτον κόςμο του αρχαίου κεάτρου» (Σϋ Δθμοτικοφ,  Γϋ Γυμναςίο) και εε) «Θζατρο κιϊν και Καραγκιόηθσ» 

(Εϋ, Σϋ Δθμοτικοφ, Βϋ Γυμναςίου) του Διμου Αχαρνϊν-Σμιμα Αρχαιολογίασ και Ιςτορικισ Ζρευνασ, τα 

οποία απευκφνονται ςε όλουσ τουσ τφπουσ ςχολείων τθσ Αττικισ, για το ςχολικό ζτοσ 2019-2020, υπό τισ 

εξήσ προχποθζςεισ: 

 

1. Η ςυμμετοχι των ςχολείων ςτα εν λόγω προγράμματα να είναι προαιρετική και δωρεάν για 

τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ και να πραγματοποιείται με απόφαςθ του υλλόγου Διδαςκόντων και τθ 

ςφμφωνθ γνϊμθ του/τθσ Διευκυντι/τριασ τθσ ςχολικισ μονάδασ. 

http://www.minedu.gov.gr/


2. Να ζχει προθγθκεί ενθμζρωςθ των γονζων/κθδεμόνων των μακθτϊν/τριϊν ςε ό,τι αφορά τα 

ςυγκεκριμζνα προγράμματα και να ζχει εξαςφαλιςτεί θ ενυπόγραφθ υπεφκυνθ διλωςθ αυτϊν, 

ζχοντασ υπόψθ ότι θ ςυμμετοχι των παιδιϊν τουσ δεν είναι υποχρεωτικι. 

3. Πριν τθν υλοποίθςθ των  προγραμμάτων να προθγθκεί ενθμζρωςθ των υντονιςτϊν/ςτριϊν 

Εκπαιδευτικοφ Ζργου των οικείων ΠΕ.Κ.Ε.. κακϊσ και των Τπεφκυνων Πολιτιςτικϊν κεμάτων  των 

οικείων Διευκφνςεων Εκπαίδευςθσ. 

4. Να γίνονται οι απαραίτθτεσ προςαρμογζσ λαμβάνοντασ υπόψθ κατά περίπτωςθ τθν θλικία, τθ 

βακμίδα και τισ μακθςιακζσ ανάγκεσ των μακθτϊν/τριϊν. 

5. Σα εν λόγω προγράμματα δφνανται να αξιοποιθκοφν ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του Προγράμματοσ 

πουδϊν ι Προγραμμάτων χολικϊν Δραςτθριοτιτων. 

6. Σα προγράμματα να πραγματοποιοφνται με τθν υποχρεωτικι παρουςία του/τθσ εκπαιδευτικοφ 

τθσ τάξθσ. 

7. Κατά τθν υλοποίθςθ των δράςεων ςτα ςχολεία να είναι εξαςφαλιςμζνθ θ προςταςία των 

προςωπικϊν δεδομζνων των μακθτϊν/τριϊν βάςει τθσ ελλθνικισ και τθσ ευρωπαϊκισ νομοκεςίασ 

(ν. 2472/1997, ν. 4139/2013, Κανονιςμόσ (ΕΕ) 2016/679, Οδθγία 2002/58/ΕΚ και Οδθγία 

2009/136/ΕΚ). 

8. Να μθν επιτραπεί ςε καμία περίπτωςθ θ φωτογράφιςθ, θ βιντεοςκόπθςθ και θ θχογράφθςθ των 

μακθτϊν/τριϊν. 

9. Να μθν επιτραπεί θ διάκεςθ ι θ προβολι οποιουδιποτε υλικοφ το οποίο αφορά ζμμεςθ ι άμεςθ 

διαφιμιςθ παροχισ υπθρεςιϊν ατόμων/φορζων ι δεν είναι εγκεκριμζνο από το Τ.ΠΑΙ.Θ. για το 

ςχολικό ζτοσ 2019-2020, ςυμπεριλαμβανομζνων και των αναφορϊν ςε τυχόν χορθγοφσ των 

ςυγκεκριμζνων εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων. 

10. Σο ερωτθματολόγιο αξιολόγθςθσ του προγράμματοσ να μθν ςταλεί ςτθν οικεία Διεφκυνςθ 

Εκπαίδευςθσ. 

11. Σα εν λόγω προγράμματα να μθ χρθςιμοποιθκοφν για κανενόσ είδουσ διαφθμιςτικό ι άλλο 

εμπορικό ςκοπό και ςε κανζνα ςτάδιο τθσ υλοποίθςισ τουσ να μθν προκφπτει κανζνα κόςτοσ 

ςυμμετοχισ για τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ, γονείσ/κθδεμόνεσ, εκπαιδευτικοφσ και ςχολικζσ μονάδεσ. 

12. Για τισ ςχολικζσ επιςκζψεισ και μετακινιςεισ των μακθτϊν /τριϊν για τθν Π/κμια να λαμβάνονται 

υπόψθ όςα προβλζπει το Π.Δ. 79/ 2017/άρκρο 16 και για τα ςχολεία τθσ Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ θ υπ. απόφαςθ αρικ. 33120/ΓΔ4/6-3-17 Τ.Α., αρικ. Φφλλου 681, τευχ. Β’, με τίτλο 

«Εκδρομζσ- Επιςκζψεισ Μακθτϊν Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Εντόσ και Εκτόσ Χϊρασ». 

 

 

 

 



Β) Η αξιοποίθςθ του εκπαιδευτικοφ υλικοφ μουςειοβαλιτςϊν με τα εξισ κζματα: αα)«Σο παιχνίδι ςτθ 

διαχρονία» και ββ) «Ο μαγικόσ κόςμοσ του κεάτρου ςκιϊν», για το ςχολικό ζτοσ 2019-2020, υπό τισ 

εξήσ προχποθζςεισ: 

1. Ο/Η εκπαιδευτικόσ δφναται να αξιοποιιςει το εκπαιδευτικό υλικό κατά τθν κρίςθ του/τθσ, 

επιλζγοντασ τισ δραςτθριότθτεσ που κεωρεί κατάλλθλεσ για τθ ςτοχοκεςία του προγράμματοσ και 

τισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ των μακθτϊν/τριϊν. 

2. Να μθν πραγματοποιθκεί μελλοντικι εμπορικι διάκεςθ του εκπαιδευτικοφ υλικοφ με τθν 

αναφορά τθσ ςυγκεκριμζνθσ ζγκριςθσ του Τ.ΠΑΙ.Θ. . 

3. Σο υλικό να χρθςιμοποιείται χωρίσ οικονομικι επιβάρυνςθ για τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ και τον 

φλλογο Διδαςκόντων και χωρίσ τθ διανομι ι προβολι οποιουδιποτε διαφθμιςτικοφ υλικοφ, 

όπωσ επίςθσ και εκπαιδευτικοφ/παιδαγωγικοφ υλικοφ, το οποίο δεν ζχει προθγουμζνωσ εγκρικεί 

ςτο πλαίςιο τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ. 

 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με το περιεχόμενο και τθν υλοποίθςθ των εν λόγω εκπαιδευτικϊν 

προγραμμάτων, παρακαλοφνται οι ενδιαφερόμενοι/εσ να επικοινωνοφν απευκείασ με τον φορζα 

υλοποίθςισ τουσ (Διμοσ Αχαρνϊν-Σμιμα Αρχαιολογίασ και Ιςτορικισ Ζρευνασ). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ακριβζσ Αντίγραφο 
 
Εςωτερική Διανομή:  

1. Δ/νςθ Τποςτιριξθσ Προγραμμάτων και Εκπαίδευςθσ για τθν Αειφορία, Σμιμα Γϋ 
2. Δ/νςθ Εκπαιδευτικισ Σεχνολογίασ και Καινοτομίασ, Σμιμα Α’ (http://edu-gate.minedu.gov.gr/) 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΡΙΑ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΣΗ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ 

                                                  

                 
 
                                                                     

ΧΡΤΟΤΛΑ Λ. ΜΠΑΚΑ  

http://edu-gate.minedu.gov.gr/


ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α – ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ 
 

 
 
Α. ΑΠΟΣΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΤΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΤ ΠΙΣΟΤ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟΤ ΜΕΩ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ 
 

 

A/A Επωνυμία 
Διεφθυνςη Ηλεκτρονικοφ 

Σαχυδρομείου 

1 
Δήμοσ Αχαρνών- Σμήμα Αρχαιολογίασ & Ιςτορικήσ Ζρευνασ 

(υπόψθ κασ Καςςωτάκθ) 
arxaiologiko@acharnes.gr  
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