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Μαρούσι, 17-12-2018
Εξ.Πρωτ.: 216348/Δ7

Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

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

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝΠΡΟΣ:

Θέμα: Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος 
Σχετ. : τα με αρ. πρωτ. 109378/02-07-2018 και 207237/30-11-2018 εισερχόμενα 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 εγκρίνονται τα παρακάτω εκπαιδευτικά προγράμματα του 
Μουσείου Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης με θέμα «Μια διαφορετική ξενάγηση στο Μουσείο Ακρόπολης», 
για μαθητές/τριες Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2018-2019, με τις εξής προϋποθέσεις: 

1. Το πρόγραμμα να είναι προαιρετικό για τους/τις εκπαιδευτικούς και τους/ τις μαθητές/τριες και 
απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίησή του αποτελεί η μη παρακώλυση ή επιβάρυνση του 
σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/-τριών.

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. Η υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων να πραγματοποιείται παρουσία των εκπαιδευτικών 

των σχολικών μονάδων, οι οποίοι θα εποπτεύουν τις διαδικασίες και θα μεριμνούν για την ασφάλεια 
των μαθητών/τριών. 

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 Δ/νσης και του Συλλόγου Διδασκόντων των σχολικών 
μονάδων.

6. Η δαπάνη συμμετοχής για τους/τις μαθητές/τριες να μη συνδέεται με διαφημιστικούς ή άλλους 
εμπορικούς σκοπούς.

7. Να μην υπάρχει προβολή και διανομή οποιουδήποτε διαφημιστικού υλικού.
8. Να δηλωθεί ότι δεν θα γίνει καμία οπτικοακουστική καταγραφή των μαθητών/τριών που συμμετέχουν 

στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
9. Να τηρηθεί η δεοντολογία σχετικά με την εθελοντική συμμετοχή των μαθητών/τριών και την 

προστασία προσωπικών δεδομένων των ιδίων και των οικογενειών τους.
10. Το κόστος συμμετοχής, καθώς και η δαπάνη μετακίνησής τους να συνεκτιμηθούν από τον Σύλλογο 

Διδασκόντων του κάθε σχολείου.
11. Όσον αφορά τις σχολικές μονάδες (α) της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης να λαμβάνονται υπόψη όσα 

προβλέπονται στο ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ 109/τ.Α’/2017), άρθρο 16, σύμφωνα με το οποίο οι διδακτικές 
επισκέψεις εκτός του σχολείου στο πλαίσιο της σχολικής ζωής και του πολιτισμού πραγματοποιούνται 
με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, με τη σύμφωνη γνώμη του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου, 
που έχει την ευθύνη της επιστημονικής – παιδαγωγικής καθοδήγησης και υποστήριξης των 
εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων και (β) της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να λαμβάνονται 
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υπόψη όσα προβλέπονται στη με αριθμ. 33120/ΓΔ4/28-02-2017 Υ.Α. ( ΦΕΚ 681/τ.Β’/2017), με τίτλο 
«Εκδρομές – Επισκέψεις Μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εντός και Εκτός Χώρας».

Τίτλος Προγράμματος - Σύντομη Περιγραφή (περιεχόμενο, τόπος 
υλοποίησης, οικονομική συμμετοχή κλπ)

Εκπαιδευτική 
Βαθμίδα 

μαθητών/τριών 
που προτείνεται

Χρονική 
Διάρκεια

"Ένα ταξίδι στον κόσμο" (διαπολιτισμικό, εγκαταστάσεις Μουσείου 
Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης, οικονομική συμμετοχή 4€)

Νηπιαγωγείο, Α' και 
Β' Δημοτικού 60 λεπτά

"Εξερευνώντας το παρελθόν: παιχνίδι θησαυρού στο μουσείο" 
(παιχνίδι θησαυρού-καθημερινή ζωή στο παλιό σχολείο, 
εγκαταστάσεις Μουσείου Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης, οικονομική 
συμμετοχή 5€)

Γ', Δ', Ε', ΣΤ' 
Δημοτικού 90 λεπτά

"Ζωντανεύοντας τα παλιά παιχνίδια" (ιστορία-παράδοση, 
εγκαταστάσεις Μουσείου Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης, οικονομική 
συμμετοχή 4€)

Νηπιαγωγείο, Α', Β', 
Γ' Δημοτικού 60 λεπτά

"Η κουκουβάγια των παλιών αναγνωστικών" (υλικό παλιότερων 
σχολείων-μυθολογία-αφήγηση παραμυθιού, εγκαταστάσεις 
Μουσείου Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης, οικονομική συμμετοχή 4€)

Νηπιαγωγείο, Α' και 
Β' Δημοτικού 60 λεπτά

"Η παπαρούνα το έσκασε: ένα πρόγραμμα για την Ειρήνη" (Ειρήνη-
συνύπαρξη λαών, εγκαταστάσεις Μουσείου Σχολικής Ζωής και 
Εκπαίδευσης και Πολεμικού Μουσείου Αθηνών, οικονομική 
συμμετοχή 4€)

 Νηπιαγωγείο, Α' 
και Β' Δημοτικού 60 λεπτά

"Κινηματογραφικό… ταξίδι στο σχολείο" (βιωματικό-λογοτεχία, 
εγκαταστάσεις Μουσείου Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης, οικονομική 
συμμετοχή 5€)

Δημοτικό - 
Γυμνάσιο 90 λεπτά

"Μια διαφορετική ξενάγηση στο Μουσείο της Ακρόπολης" (αξία 
αρχαίων μνημείων-αναγκαιότητα ύπαρξης Μουσείου Ακρόπολης-
τρόπος που εργάζονται αρχαιολόγοι, συντηρητές, φύλακες, 
εγκαταστάσεις Μουσείου της Ακρόπολης, οικονομική συμμετοχή 8€)

Νηπιαγωγείο, Α' και 
Β' Δημοτικού 120 λεπτά

"Μια κάμπια πολύ πεινασμένη" (βιωματικό-υγιεινή διατροφή-
διατροφικές αξίες, εγκαταστάσεις Μουσείου Σχολικής Ζωής και 
Εκπαίδευσης, οικονομική συμμετοχή 4€)

Νηπιαγωγείο, Α' και 
Β' Δημοτικού 60 λεπτά

"Μία χρωματιστή ιστορία,πάνω σε μία μελωδία: Γνωριμία με τις 
τέχνες" (επαφή με τα έργα μεγάλων ζωγράφων μέσα από το παιχνίδι, 
εγκαταστάσεις Μουσείου Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης, οικονομική 
συμμετοχή 4€)

Νηπιαγωγείο, Α' και 
Β' Δημοτικού 60 λεπτά

"Μύρισε Πάσχα" (μαγειρική-παλιά Πασχαλινά έθιμα, εγκαταστάσεις 
Μουσείου Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης, οικονομική συμμετοχή 4€)

Νηπιαγωγείο, Α', Β', 
Γ' Δημοτικού 60 λεπτά

"Μυστήρια στο Μουσείο. Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα της 
ιστορίας… αλλιώς!" (ιστορικό πλαίσιο εκθεμάτων-κατανόηση έννοιας 
χρόνου και αλλαγής-δεξιότητες έρευνας και επίλυσης προβλημάτων, 
εγκαταστάσεις Μουσείου Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης, οικονομική 
συμμετοχή 5€)  

Γ', Δ', Ε', ΣΤ' 
Δημοτικού 90 λεπτά
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"Ο Θεός Διόνυσος κι οι Πειρατές: ένα πειρατικό κυνήγι θησαυρού… 
στην Πλάκα" (κυνήγι θησαυρού-μυθολογία-τοπική ιστορία, 
εγκαταστάσεις Μουσείου Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης, οικονομική 
συμμετοχή 5€)  

Δημοτικό Σχολείο 
(όλες οι τάξεις) 90 λεπτά

"Παιχνίδι θησαυρού στα στενά της Πλάκας!" (ιστορία της περιοχής-
θέματα ιστορίας-μυθολογίας, εγκαταστάσεις Μουσείου Σχολικής 
Ζωής και Εκπαίδευσης, οικονομική συμμετοχή 4€)  

Δ', Ε', ΣΤ' 
Δημοτικού, 
Γυμνάσιο

60 λεπτά

"Παιχνίδι θησαυρού στο Μουσείο: Εξερευνώντας το παρελθόν" 
(βιωματικό-σύγκριση παλιού και σύγχρονου σχολείου-κοινωνικός 
ρόλος του σχολείου στην τοπική κοινωνία-πολλαπλός ρόλος του 
δασκάλου, εγκαταστάσεις Μουσείου Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης, 
οικονομική συμμετοχή 5€)  

Γυμνάσιο, Λύκειο 90 λεπτά

"Παραμύθι και συναισθήματα: Πρόγραμμα συναισθηματικής 
αγωγής" (επαφή με τα συναισθήματα μέσα από δραστηριότητες και 
αφήγηση μιας ιστορίας, εγκαταστάσεις Μουσείου Σχολικής Ζωής και 
Εκπαίδευσης, οικονομική συμμετοχή 4€)  

Νηπιαγωγείο, Α' και 
Β' Δημοτικού 60 λεπτά

"Περπατώ με την τάξη μου στην Πλάκα" (ιστορία-αξιοθέατα-μνημεία 
της Πλάκας μέσα από παιγνιώδη και διασκεδαστικό τρόπο, 
εγκαταστάσεις Μουσείου Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης, οικονομική 
συμμετοχή 5€)  

Νηπιαγωγείο, 
Δημοτικό, 
Γυμνάσιο, Λύκειο

90 λεπτά

"Τα μυστικά της βαλίτσας" (ενσυναίσθηση για τους πρόσφυγες-
καλλιέργεια σεβασμού-αποδοχής-αλληλεγγύης, εγκαταστάσεις 
Μουσείου Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης, οικονομική συμμετοχή 4€)  

Νηπιαγωγείο, Α', Β', 
Γ' Δημοτικού 60 λεπτά

"Τι κάνουν τα καλά παιδιά… στ' Αλφαβητάρια τα παλιά" (βιωματικό-
γνωριμία με τα παλιά αναγνωστικά, εγκαταστάσεις Μουσείου 
Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης, οικονομική συμμετοχή 4€)  

Νηπιαγωγείο, Α', Β' 
Δημοτικού 60 λεπτά

"Το παλιό σχολείο" (βιωματικό-επαφή με το παλιό σχολείο-ιστορία 
της Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, εγκαταστάσεις Μουσείου Σχολικής 
Ζωής και Εκπαίδευσης, οικονομική συμμετοχή 4€)  

Νηπιαγωγείο, 
Δημοτικό, 
Γυμνάσιο, Λύκειο

60 λεπτά

"Το σποράκι ταξιδεύει: Ένα πρόγραμμα για το περιβάλλον και τις 
εποχές" (βιωματικό-περιβαλλοντική συνείδηση, εγκαταστάσεις 
Μουσείου Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης, οικονομική συμμετοχή 4€)  

Νηπιαγωγείο 60 λεπτά

Η ΑΝΑΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ                                                                            

           ΧΡΥΣΟΥΛΑ Λ. ΜΠΑΚΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
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Εσωτερική Διανομή
Δ/νση Υποστήριξης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία - Τμήμα Γ’  
E-Yliko: προς ανάρτηση στα Πολιτιστικά και στα Περιβαλλοντικά



Α. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΠΙΣΤΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

Α/Α Επωνυμία Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

1
Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης 
(υπόψη κας Ευαγγελίας Κανταρτζή) info@ekedisy.gr 
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