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               neanikoplano@gmail.com Εξετάσεων

Θέμα: Απάντηση σε αίτημα της Δημιουργικής Ομάδας «Νεανικό Πλάνο», που αφορά στην 
έγκριση του κινηματογραφικού προγράμματος «Μαθήματα με Φως στο Σκοτάδι», 
σχετικά με το υπ’αριθμ. πρωτ. 124356/01-08-2019 εισερχόμενο του ΥΠΠΕΘ.

Απαντώντας σε σχετικό αίτημά σας και έχοντας υπόψη το με αρ. 30/25-07-2019 απόσπασμα 
πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. αναφορικά με την γνωμοδότηση που σχετίζεται με την   έγκριση 
διεξαγωγής του κινηματογραφικού προγράμματος «Μαθήματα με Φως στο Σκοτάδι», το 
οποίο απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης και στους εκπαιδευτικούς, σας ενημερώνουμε ότι το πρόγραμμά  σας 
εγκρίνεται για το σχολικό έτος 2019-2020. 

Απαραίτητες προϋποθέσεις υλοποίησής του προγράμματος θεωρούνται: 

Α) Όσον αφορά την υλοποίηση του προγράμματος: 

 Το πρόγραμμα να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη του/της εκπαιδευτικού 
της τάξης και του Συλλόγου Διδασκόντων του Σχολείου. 

 Να μην λειτουργεί επιβαρυντικά ως προς το ωρολόγιο πρόγραμμα. 
 Να μη διανεμηθεί διαφημιστικό υλικό. 

Β) Όσον αφορά την παρακολούθηση της ταινίας από τους μαθητές/-ήτριες: 

 Να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του/της εκπαιδευτικού της τάξης και του Συλλόγου 
Διδασκόντων του Σχολείου. 

 Να μη λειτουργεί επιβαρυντικά ως προς το ωρολόγιο σχολικό πρόγραμμα. 
 Η οικονομική συμμετοχή των μαθητών/-τριών να μην υπερβαίνει τα 5€ που έχουν 

οριστεί ως ανώτατο όριο. 
 Για τις μετακινήσεις των μαθητών/τριών στις κινηματογραφικές αίθουσες για την 

Π/θμια πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όσα προβλέπει το Π.Δ. 79/ 2017/άρθρο 16 
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και για τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης η απόφαση με αριθ. 
33120/ΓΔ4/6-3-17 Υ.Α., αριθ. φύλλου 681, τευχ. Β’, με τίτλο «Εκδρομές- Επισκέψεις 
Μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εντός και Εκτός Χώρας». 

 Για την παρακολούθηση της ταινίας θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η υπ. αριθ. πρωτ. 
Φ1/180151/Δ2/25-10-2018 ισχύουσα εγκύκλιος για την «Παρακολούθηση θεαμάτων 
από  μαθητές/τριες εντός σχολικού ωραρίου». 

Γ) Όσον αφορά τα βιωματικά εργαστήρια του κινηματογραφικού προγράμματος: 

 Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών είναι προαιρετική και δεν θα πρέπει να 
διαταράσσει την ομαλή λειτουργία της σχολικής μονάδας. 

 Ο φορέας είναι υπεύθυνος για την οργάνωση των εργαστηρίων του 
κινηματογραφικού προγράμματος που καταλήγουν στη δημιουργία ταινίας 
μικρού μήκους και υλοποιούνται πέραν του σχολικού ωραρίου.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

                                                                           ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ

Πίνακας αποδεκτών:
Νεανικό Πλάνο

Εσωτερική Διανομή:
 Δ/νση Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία, Τμήμα Δ’ 
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