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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Βαθμός Ασφαλείας….
Να διατηρηθεί μέχρι…

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε.
ΤΜΗΜΑ Γ’ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β’ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ.Ε
ΤΜΗΜΑ Δ’ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Μαρούσι, 20-10-2017
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Βαθμός Προτερ.: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
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ΚΟΙΝ:

ΟΛΕΣ ΤΙΣ Δ/ΝΣΕΙΣ Α’/ΘΜΙΑΣ & Β’/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
(Υπόψιν Υπευθύνων Σχολ. Δραστ/των)
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Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 Μαρούσι
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Σ. Λαπατά
Ολ. Μαραγκού
Π. Νικολακοπούλου
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ΘΕΜΑ: Έγκριση του εκπαιδευτικού προγράμματος «Ανακύκλωση: Ανακαλύπτοντας τον κρυμμένο θησαυρό»
Απαντώντας στο υπ’ αρ. πρωτ. 95806/Δ2/8-6-2017 εισερχόμενο έγγραφό σας, και έχοντας υπόψη την υπ’
αρ. πρωτ. 6232/22-09-2017 Γνωμοδότηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) [υπ’ αριθ. 37/21-092017 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.], σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται ως παιδαγωγικά κατάλληλο το εκπαιδευτικό
υλικό του προγράμματος «Ανακύκλωση: Ανακαλύπτοντας τον κρυμμένο θησαυρό» της εταιρείας ΔΙΑΔΥΜΑ,
που απευθύνεται σε μαθητές/-τριες Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπ/σης, για το σχολικό έτος 2017-18, με τις εξής
προϋποθέσεις:
α) η συμμετοχή των μαθητών/-τριών στο πρόγραμμα να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται με τη
σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων/-ουσών,
β) η υλοποίηση του προγράμματος να γίνεται παρουσία των εκπαιδευτικών των σχολείων, χωρίς διανομή
οποιουδήποτε διαφημιστικού υλικού και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση των εκπαιδευτικών, των
μαθητών/-τριών ή των σχολικών μονάδων,
γ) η συμμετοχή των μαθητών/-τριών στο πρόγραμμα να αποτελεί μέρος ευρύτερης δραστηριότητας
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που υλοποιείται στη σχολική τάξη.
Επιπροσθέτως, σημειώνουμε ότι, στην περίπτωση που το πρόγραμμα υλοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της
εταιρείας, πρέπει να τηρηθούν και τα παρακάτω:

α) η συμμετοχή των μαθητών/-τριών πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που
ορίζονται στις ισχύουσες διατάξεις για τις διδακτικές/εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκπαιδευτικές εκδρομές
(Π.Δ. 79/2017, Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28-2-2017,ΦΕΚ 681/ τ. Β΄/ 6-3-2017) και
β) οι εγκαταστάσεις της εταιρείας ΔΙΑΔΥΜΑ θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις των χώρων συνάθροισης
κοινού έτσι ώστε να κατοχυρώνεται η ασφάλεια των μαθητών/-τριών και οι επισκέψεις των σχολικών μονάδων
στο χώρο αυτό να πραγματοποιούνται με ευθύνη της Δ/νσης και του Συλλόγου Διδασκόντων/-ουσών των
σχολείων.
Χώρος υλοποίησης: Το προτεινόμενο πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης μπορεί να υλοποιείται: α) είτε
με επισκέψεις επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας σε σχολεία της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, β)
είτε με επισκέψεις σχολείων στις εγκαταστάσεις της εταιρείας.
Διάρκεια υλοποίησης: Η διάρκεια υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος ανέρχεται σε 1 διδακτική ώρα,
όσον αφορά στις επισκέψεις στις σχολικές μονάδες, και σε 2 διδακτικές ώρες όσον αφορά στις επισκέψεις των
σχολείων στις εγκαταστάσεις της εταιρείας.
Διαδικασία: Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεωρητικό εισαγωγικό μέρος (παρουσίαση σε μορφή power point
μιας σειράς εικόνων που καλύπτουν θεματικά όλη την προαναφερθείσα δομή του περιβαλλοντικού
προγράμματος με ταυτόχρονη αφηγηματική και επεξηγηματική ανάπτυξη) και ακολουθούν βιωματικές
δραστηριότητες με τη συμμετοχή των μαθητών και ελεύθερη συζήτηση.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Εσωτερική διανομή
-Γραφείο Υπουργού
-Γραφείο Γενικού Γραμματέα
-Γενική Δ/νση Σπουδών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης
-Δ/νση Σπουδών Δ.Ε., Τμήμα Δ’ Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
-Δ/νση Σπουδών Π.Ε., Τμήμα Γ’ Μαθητικής Μέριμνας & Σχολικής Ζωής
-Δ/νση Ε.Ε., Τμήμα Β’ Μαθητικής Μέριμνας και Σχολικής Ζωής

