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ΘΕΜΑ: « Έγκριση ενημερωτικών παρουσιάσεων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του Περιβαλλοντικού
Συνδέσμου Δήμων Αθήνας-Πειραιά»
Απαντώντας στο υπ’ αρ. πρωτ. 220491/Δ2/23-12-2016 εισερχόμενο έγγραφό σας, και έχοντας υπόψη
την υπ’ αρ. πρωτ. 2594/26-04-2017 Γνωμοδότηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) [υπ’ αριθ.
18/24-04-2017 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.], σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν της θετικής εισήγησης του ΙΕΠ,
εγκρίνεται ως προς την παιδαγωγική καταλληλότητα του το ενημερωτικό υλικό (6

ενημερωτικά

φυλλάδια) του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας – Πειραιά (ΠΕ.ΣΥ.Δ.Α.Π.), που απευθύνεται
σε μαθητές/-τριες σχολικών μονάδων Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπ/σης του Νομού Αττικής, καθώς και οι
εκπαιδευτικές επισκέψεις μελών του σε σχολικές μονάδες των Δ/νσεων Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπ/σης
Αττικής, για το σχολικό έτος 2016-17, με στόχο την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των μαθητών/-τριών
για θέματα που αφορούν στο περιβάλλον, υπό τις εξής προϋποθέσεις:
1) οι επισκέψεις στα σχολεία και η ενημέρωση των μαθητών/-τριών να πραγματοποιηθούν κατόπιν
συνεννόησης με τη Δ/νση και τον Σύλλογο Διδασκόντων των εν λόγω σχολείων, προκειμένου να μην
παρακωλύεται το σχολικό πρόγραμμα και η ασφάλεια των μαθητών/-τριών,
2) η συμμετοχή των μαθητών/-τριών στις συγκεκριμένες ενημερώσεις να είναι προαιρετική και να
πραγματοποιηθεί εφόσον εντάσσονται στο πλαίσιο συγκεκριμένης δράσης ή σχολικής δραστηριότητας
σε συνεργασία με τον/την Υπεύθυνο/-η Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,
3) η ενημέρωση των μαθητών/-τριών να γίνεται παρουσία των εκπαιδευτικών των σχολείων που θα
συμμετέχουν στη δραστηριότητα και να είναι κατάλληλα προσαρμοσμένη στην ηλικία και στο
μαθησιακό επίπεδο των μαθητών/-τριών,
4) η ενημέρωση να γίνεται χωρίς οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση και να μην περιλαμβάνει
διανομή οποιουδήποτε διαφημιστικού υλικού.

Επισημαίνεται ότι:
α) οι επισκέψεις των σχολικών μονάδων στην ειδική αίθουσα εκδηλώσεων του ΠΕ.ΣΥ.Δ.Α.Π. δύνανται να
πραγματοποιηθούν κατόπιν συνεννόησης και με ευθύνη της Δ/νσης και του Συλλόγου Διδασκόντων των εν
λόγω σχολείων. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγματοποίηση της επίσκεψης, είναι ότι ο χώρος
πληροί τις προϋποθέσεις των χώρων συνάθροισης κοινού, έτσι ώστε να κατοχυρώνεται η ασφάλεια των
μαθητών/-τριών, καθώς και η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος. Ειδικά για τα ΓΕΛ και τα
ΕΠΑΛ, οι επισκέψεις θα πραγματοποιούνται εκτός διδακτικού ωραρίου.
β) για το σχολικό έτος 2017-18, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν εκ νέου αίτηση.

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

