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ΘΕΜΑ : Απάντηση σε αίτημα έγκρισης εκπαιδευτικού προγράμματος » .
Σε απάντηση του από 11-7-2018 ηλεκτρονικού εγγράφου, σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το αρ. 52/0111-2018 απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π, το εν λόγω αίτημα που αφορά στην παιδαγωγική
καταλληλότητα του εκπαιδευτικού περιβαλλοντικού προγράμματος του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας
Αλεξανδρούπολης , σε σχολικές μονάδες Α΄/θμιας (Νηπιαγωγείο και Δημοτικό) και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης τα
οποία υλοποιούνται είτε εντός του Μουσείου είτε στον εξωτερικό χώρο του Μουσείου, σε προστατευόμενο
πλατανόδασος το οποίο διατρέχει ένας παραπόταμος του ποταμού Έβρου γίνεται αποδεκτό για το σχολικό
έτος 2018-19, με τις εξής προϋποθέσεις:
 Η ενημέρωση και έγκριση του Συλλόγου Διδασκόντων και της Διεύθυνσης της σχολικής μονάδας για τη
συμμετοχή σε αυτό. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος
και η ασφάλεια των μαθητών/-τριών.
 Η υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος να γίνεται παρουσία του/της/των
εκπαιδευτικού/εκπαιδευτικών των σχολείων.
 Να μη χρησιμοποιηθεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για κανενός είδους διαφημιστικό σκοπό.
 Να μην υπάρχει προβολή και διανομή οποιουδήποτε διαφημιστικού υλικού.
 Να μη γίνει ηχογράφηση ή/και βιντεοσκόπηση των μαθητών/-τριών που συμμετέχουν στο εκπαιδευτικό
πρόγραμμα.
 Η τήρηση των κανόνων δεοντολογίας σχετικά με την εθελοντική συμμετοχή των μαθητών/-τριών και την
προστασία των προσωπικών δεδομένων των ιδίων και των οικογενειών τους. Στο ίδιο πλαίσιο
απαιτείται η έγγραφη συναίνεση των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών/-τριών.
 Ο χώρος υλοποίησης του προγράμματος να πληροί τις προϋποθέσεις των χώρων συνάθροισης κοινού
έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των μαθητών/τριών και η επίσκεψη στον χώρο αυτόν να
πραγματοποιείται με ευθύνη της Δ/νσης και του Συλλόγου Διδασκόντων των σχολείων.
 Θα πρέπει να τηρηθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην υπ’ αριθμ 33120/ΓΔ4/28-022017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 681/τ.Β’/06-03-2017) που αναφέρεται μεταξύ άλλων στο πλαίσιο
διεξαγωγής εκπαιδευτικών επισκέψεων και εκδρομών.



Σε κάθε περίπτωση, οι υπεύθυνοι του προγράμματος οφείλουν να κοινοποιήσουν στο Ινστιτούτο
Εκπαιδευτικής Πολιτικής τον απολογισμό του εκπαιδευτικού προγράμματος (παιδαγωγικά
αποτελέσματα, συμπεράσματα) μετά την ολοκλήρωσή του.

Για τη συμμετοχή στο ανωτέρω πρόγραμμα, το κόστος συμμετοχής (1,5€ ανά μαθητή/μαθήτρια), θα πρέπει
να συνεκτιμηθεί από τον Σύλλογο Διδασκόντων του κάθε σχολείου».

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΡΥΣΟΥΛΑ Λ. ΜΠΑΚΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Εσωτερική Διανομή: Δ/νση Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία-Τμήμα Α΄

