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Μαρούσι, 28-11-2018
Εξ.Πρωτ.: 205004/Δ7

Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

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

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝΠΡΟΣ:

Θέμα: Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος 
Σχετ. : τα με αρ. πρωτ. 129800/30-07-2018 και 198516/19-11-2018 εισερχόμενα έγγραφα του 

ΥΠΠΕΘ

Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό αίτημά σας και έχοντας υπόψη το με αρ. 55/ 15-11-2018 
απόσπασμα πρακτικού του ΙΕΠ, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με 
τίτλο « Εγώ κι εσύ μαζί», του Ελληνικού Παιδικού Μουσείου, το οποίο απευθύνεται σε 
μαθητές/τριες των Νηπιαγωγείων όλης της χώρας, για το σχολικό έτος 2018-2019, με τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

 Να λαμβάνονται υπόψη όσα προβλέπονται στο ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ 109/τ. Α’/ 2017), άρθρο 
16, κατά το οποίο οι διδακτικές επισκέψεις εκτός του σχολείου, στο πλαίσιο της σχολικής 
ζωής και του πολιτισμού, πραγματοποιούνται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων.

 Η υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων να πραγματοποιείται παρουσία των 
εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων.

 Το πρόγραμμα να είναι προαιρετικό για τους/ τις εκπαιδευτικούς και τους/ τις 
μαθητές/τριες και να μη λειτουργήσει επιβαρυντικά ως προς το ωρολόγιο πρόγραμμα.

 Οι χώροι του Ελληνικού Παιδικού Μουσείου, στους οποίους εφαρμόζεται το πρόγραμμα, να 
καλύπτουν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις ασφάλειας και υγιεινής .

 Το παραπάνω πρόγραμμα έχει οικονομικό κόστος πέντε (5) ευρώ ανά μαθητή/ τρια το 
οποίο δεν πρέπει να συνδέεται με διαφημιστικούς ή άλλους σκοπούς. 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
                                                                                                              ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ                                                                            

ΧΡΥΣΟΥΛΑ Λ. ΜΠΑΚΑ

Ακριβές αντίγραφο

Εσωτερική Διανομή
 Δ/νση Υποστήριξης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία - Τμήμα Γ’
 E-yliko: για ανάρτηση  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Α. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΠΙΣΤΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ
Α/Α Επωνυμία Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

1
Ελληνικό Παιδικό Μουσείο (υπόψη κας 
Μπανάκα Ευαγγελίας)

secretariat@hcm.gr 
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