
  
                                   

                                                       Βαθμός Ασφαλείας: 
        Nα διατηρηθεί μέχρι: 
        Βαθμ. Προτερ.:              

                                 Μαρούσι, 4-7-2017 
                       Αρ. Πρωτ. :  Φ13.1/112830/Δ2                    

                            
                       

                             

                                                                                ΠΡΟΣ:                                         

  

                                                                                

                                                                                     

                                                                                 ΚΟΙΝ:      1. Περιφερειακές  Δ/νσεις Π.Ε και Δ.Ε. της χώρας  

                 2. Σχολικούς  Συμβούλους Π.Ε και Δ.Ε.   

                       (μέσω των Περ/κών  Δ/νσεων Εκπ/σης )  

             3. Διευθύνσεις Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης 

                  της χώρας 

 

ΘΕΜΑ:  Έγκριση εκπαιδευτικού φακέλου για την ταινία «Λόλα, ένα μπιζέλι για σπίτι» 

        Σχετ. έγγραφο: το  με αρ. πρ. 93365/Δ4/02-06-2017 εισερχόμενο του  οικείου Υπουργείου. 

 

 Απαντώντας στην από 10-4-2017 επιστολή σας, που αφορά σε αίτημα γνωμοδότησης 
του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)  για την εκπαιδευτική καταλληλότητα της ταινίας 
«Λόλα, ένα μπιζέλι για σπίτι» και του σχετικού παιδαγωγικού φακέλου (Οδηγού Μελέτης),  
 σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το  με αρ. πρωτ. 23/01-06-2017 Απόσπασμα Πρακτικού 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π. και λαμβάνοντας υπόψη το υλικό που υποβλήθηκε,  ο 
παιδαγωγικός φάκελος για την ταινία «Λόλα, ένα μπιζέλι για σπίτι» αποτελεί ένα χρήσιμο 
εργαλείο για περαιτέρω αξιοποίηση της ταινίας σε διάφορα πεδία στο σχολικό περιβάλλον, 
και εγκρίνεται η  παιδαγωγική του καταλληλότητα. Για την πληρέστερη κατανόηση των 
θεμάτων που εμπεριέχονται στον «παιδαγωγικό φάκελο» της ταινίας, προτείνεται η 
αξιοποίηση του συνολικού υλικού του φακέλου σε μαθητές και μαθήτριες ηλικίας από 11 
ετών και πάνω. Για μαθητές και μαθήτριες από 9 έως και 10 ετών, προτείνεται οι 
εκπαιδευτικοί των συγκεκριμένων τάξεων να προχωρήσουν σε επιλογή του υλικού, που 
θα επεξεργαστούν με τους/τις μαθητές/τριες τους, προκειμένου αυτό να συμβαδίζει με τις 
γνωστικές τους ικανότητες και το ηλικιακό επίπεδο ανάπτυξής τους. Όσον αφορά την 
παρακολούθηση της ταινίας από τους μαθητές, επισημαίνεται  ότι αυτή θα πρέπει να γίνει 
με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/τριών, του/της εκπαιδευτικού 
της τάξης και του Συλλόγου Διδασκόντων του Σχολείου και να μην λειτουργήσει 
επιβαρυντικά ως προς το ωρολόγιο σχολικό πρόγραμμα». 
  

              Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 

                   ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε ΚΑΙ Δ.Ε. 

               
 
                   ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ 
                    
Εσωτερική διανομή: 1.  Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Β΄ 

                 2.  Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε., Τμήμα Γ’  

          ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Δ/ΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑΤΑ  Γ΄ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ -ΤΜΗΜΑ Β’ 
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 Ανδρέα Παπανδρέου 37 
 Τ.Κ. 151 80 Μαρούσι 
  Πληροφορίες: Σ. Λαπατά (Π.Ε.) 
               Ά. Βάρλα (Δ.Ε.) 
                                          Π. Σακκοπούλου  (Δ.Ε) 
                              Ο. Μαραγκού (Ε.Ε.) 
               Τηλέφωνα:       210 344 3318(Π.Ε.) 
                            210 344 3272(Δ.Ε.) 
               210 344 3023(Δ.Ε.) 
                            210 344 2212 (Ε.Ε.) 

 
 

               210 344 2212 

      

   

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 
ΕΡΕΥΝΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
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Νεανικό Πλάνο 

                               
                    e-mail: neanikoplano@gmail.com                                              
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