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Μαρούσι, 07-12-2018
Εξ.Πρωτ.: 211818/Δ7

Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

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

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝΠΡΟΣ:

Θέμα: Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος 
Σχετ. : τα με αρ. πρωτ. 131231/01-08-2018 και 207799/30-11-2018 εισερχόμενα έγγραφα 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 «Παιχνίδι με τη Χημεία», του Βιοτεχνικού- Βιομηχανικού Μουσείου, το οποίο 
πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις της Πρώην Γαλλικής Εταιρείας Μεταλλείων Λαυρίου στο 
Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου και απευθύνεται σε μαθητές/τριες των σχολικών μονάδων 
Π/θμιας (συγκεκριμένα των Δ’- Στ’ τάξεων Δημοτικού) καθώς και Δ/θμιας Εκπαίδευσης, για το 
σχολικό έτος 2018-2019, με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Η συμμετοχή των μαθητών/ τριών στο πρόγραμμα να πραγματοποιηθεί μετά από 
συνεννόηση με τη Διεύθυνση και το Σύλλογο Διδασκόντων των εν λόγω σχολικών μονάδων. 
Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η 
ασφάλεια των μαθητών.

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. Να υπάρχει παρουσία εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα εποπτεύουν τις διαδικασίες και θα 
μεριμνούν για την ασφάλεια των μαθητών/ τριών, κατά τη διάρκεια του προγράμματος,.

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 Διεύθυνσης και του 
Συλλόγου Διδασκόντων των σχολικών μονάδων.

6. Να μην επιτραπεί σε καμία περίπτωση η φωτογράφιση, η βιντεοσκόπηση και η 
μαγνητοφώνηση των μαθητών/τριών.

7. Να μην επιτραπεί η διάθεση οποιουδήποτε υλικού το οποίο αφορά έμμεση ή άμεση 
διαφήμιση παροχής υπηρεσιών ατόμων/φορέων ή δεν είναι εγκεκριμένο από το ΥΠ.Π.Ε.Θ..

8. Να τηρηθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις που ορίζονται (α) για την Πρωτοβάθμια 
Εκπαίδευση, στο ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ 109/ τ. Α’/ 01-08-2017), Άρθρο 16, «Σχολικές Δράσεις στο 
πλαίσιο της σχολικής ζωής», όπου οι σχολικές επισκέψεις/ μετακινήσεις στο πλαίσιο της 
σχολικής ζωής και του πολιτισμού, πραγματοποιούνται μόνο με απόφαση του Συλλόγου 
Διδασκόντων και τη σύμφωνη γνώμη του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου, που έχει την ευθύνη 
της επιστημονικής- παιδαγωγικής καθοδήγησης και υποστήριξης των εκπαιδευτικών των 
σχολικών μονάδων και (β) για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, στην υπ’ αριθμ. 33120/ ΓΔ4/28-

http://www.minedu.gov.gr/
http://www.minedu.gov.gr/
http://www.minedu.gov.gr/
http://www.minedu.gov.gr/
http://www.minedu.gov.gr/
http://www.minedu.gov.gr/
http://www.minedu.gov.gr/
mailto:disedu@minedu.gov.gr
mailto:disedu@minedu.gov.gr
mailto:disedu@minedu.gov.gr
mailto:disedu@minedu.gov.gr
mailto:disedu@minedu.gov.gr
mailto:disedu@minedu.gov.gr
mailto:disedu@minedu.gov.gr


02-2017 ΥΑ (ΦΕΚ 681/ τ. Β’/ 06-03-2017), «Εκδρομές - Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και 
μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της 
χώρας».

9. Το υψηλό κόστος συμμετοχής στο ανωτέρω πρόγραμμα (5 ευρώ ανά μαθητή/ τρια) να 
συνεκτιμηθεί από το Σύλλογο Διδασκόντων της σχολικής μονάδας καθώς επίσης και το 
κόστος μετακίνησης των μαθητών/τριών προς και από το χώρο υλοποίησης του 
προγράμματος. 

10. Σε κάθε περίπτωση οι αιτούντες οφείλουν να κοινοποιήσουν στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. και στο 
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής τον απολογισμό υλοποίησης του εκπαιδευτικού 
προγράμματος (παιδαγωγικά αποτελέσματα, συμπεράσματα) με τη λήξη του τρέχοντος 
σχολικού έτους.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
                                                                                                              ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ                                                                            

ΧΡΥΣΟΥΛΑ Λ. ΜΠΑΚΑ

Ακριβές αντίγραφο
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Εσωτερική Διανομή
 Δ/νση Υποστήριξης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία - Τμήμα Γ’
 E-yliko: για ανάρτηση  



ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Α. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΠΙΣΤΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ
Α/Α Επωνυμία Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

1
Βιοτεχνικό- Βιομηχανικό Εκπαιδευτικό 
Μουσείο (υπόψη κας Σοφίας Ρωκ Μελά)

bbem@otenet.gr 
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