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Βαθμός Ασφαλείας:  
Να διατηρηθεί μέχρι: 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

----- 

Μ     
        Mαρούσι, 02-02-2017 

  Αριθ. Πρωτ. Φ14/ΜΚ/11612/16714/Δ1  
 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. 
ΤΜΗΜΑ Γ’ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 

----- 
Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη : 15180 – Μαρούσι 
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr  
Email  : spudonpe@minedu.gov.gr   
Πληροφορίες :  Σ. Λαπατά 
                                : Μ. Κολούντζου 
Τηλέφωνο              : 210 344 2247 
FAX   : 210 344 3318 

ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠ/ΣΗΣ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 3

Ης
 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 
ΚΠΕ Αρναίας, 63074 ΑΡΝΑΙΑ 
Υπόψη κου  Α.Παρασκευά 
 

 
ΘΕΜΑ : Απάντηση στο αίτημα έγκρισης εκπαιδευτικού προγράμματος  με τίτλο « Οι μαθητές των Δημοτικών 
Σχολείων της 3ης ΠΕ Χαλκιδικής ανακαλύπτουν και χαρτογραφούν τον τόπο τους και το περιβάλλον μέσα  
από τη διερεύνηση πηγών». 
 
Σε απάντηση του  με αρ. πρωτ. 93/10-10-2016  αιτήματός, σας   γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το αρ. 48/08-
12-2016  απόσπασμα πρακτικού  του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π,  το εν λόγω αίτημα  που αφορά στην παιδαγωγική 
καταλληλότητα  του   εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο: «Οι μαθητές των Δημοτικών Σχολείων της 3ης 
ΠΕ Χαλκιδικής ανακαλύπτουν και χαρτογραφούν τον τόπο τους και το περιβάλλον μέσα  από τη διερεύνηση 
πηγών», γίνεται αποδεκτό, καθώς πληροί τις επιστημονικές και παιδαγωγικές προδιαγραφές με τις εξής 
προϋποθέσεις: 
α) να υπάρχει προηγούμενη συνεννόηση με τα σχολεία και σύμφωνη γνώμη του/της  Διευθυντή/τριας και 
του Συλλόγου Διδασκόντων, ώστε να μην παρακωλύεται το σχολικό πρόγραμμα και να διασφαλίζεται η 
ασφάλεια των μαθητών/τριών, 
β) η συμμετοχή των μαθητών στις δραστηριότητες αυτές να είναι προαιρετική, με απόφαση του Συλλόγου 
Διδασκόντων, με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων/κηδεμόνων,  
γ) η υλοποίηση του προγράμματος να γίνεται παρουσία των εκπαιδευτικών των σχολείων, χωρίς 
οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση των μαθητών, και  
δ) κρίνεται απαραίτητη η αποφυγή διάθεσης μη εγκεκριμένου υλικού καθώς και υλικού το οποίο αφορά 
έμμεση ή άμεση διαφήμιση, προσώπων ή φορέων. 

                                                                                          

           
    
                                                                                                    Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 
 
  

                                                                                        
                                                                                                                               
                                                                                       ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 

 
Εσωτερική Διανομή:  
Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης  Π.Ε.-Tμήμα Γ’ 
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