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210 344 3023 (Δ.Ε.)
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ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝ:

Καλλιτεχνική Εταιρεία ΠΟΛΥΜΝΙΑ
e-mail: polymnia77@yahoo.gr

1. Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης της χώρας
2. Σχολικoύς Συμβούλους Π.Ε. & Δ.Ε. (μέσω των
Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπ/σης)
3. Δ/νσεις Π.Ε. & Δ.Ε. της χώρας
4. Σχολικές Μονάδες Π.Ε. & Δ.Ε. της χώρας
(μέσω των οικείων Δ/νσεων Π.Ε & Δ.Ε.)

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε αίτημα έγκρισης δύο εκπαιδευτικών προγραμμάτων
Σχετ. έγγραφο: το με αρ. πρ. 164597/Δ2/3-10-2017 εισερχόμενο του οικείου Υπουργείου.
Σε απάντηση του από 31-7-2017 αιτήματός σας, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το με
αρ. πρωτ. 37/21-09-2017 Απόσπασμα Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου
Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) :
Α. Εγκρίνεται η υλοποίηση του προγράμματος «Άστρα Μύθοι Μουσική» σε μαθητές και
μαθήτριες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά το σχολικό έτος 2017-2018,
υπό τις εξής προϋποθέσεις:
α) Το πρόγραμμα θα υλοποιείται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τους μαθητές στο
χώρο του σχολείου β) Δεν θα υπάρξει κανενός είδους διαφήμιση του ιδιωτικού ή του δημόσιου
φορέα που χρηματοδοτεί την παράσταση γ) Η υλοποίηση του προγράμματος θα γίνεται με τη
σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων και του Διευθυντή / της Διευθύντριας του σχολείου δ) Η
παρακολούθηση του προγράμματος δεν θα παρακωλύει την ομαλή λειτουργία του Ωρολογίου
Προγράμματος.
Β. Δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Ι.Ε.Π. η γνωμοδότηση για το πρόγραμμα – θεατρικό έργο
«Η μαρκησία Emilie du Chatelet υπερασπίζεται απόψε τη ζωή της» καθώς μπορεί να αποτελεί μέρος
της δράσης «Επιστήμη και Θέατρο» που σκοπεύει στην προώθηση της σύζευξης επιστήμης και
τέχνης, ωστόσο ενέχει τα χαρακτηριστικά θεατρικής παράστασης και όχι ολοκληρωμένου
εκπαιδευτικού και διαδραστικού θεατρικού προγράμματος. Σε σχέση με την παρακολούθηση της
παράστασης επισημαίνεται ότι το ΥΠ.Π.Ε.Θ. δεν εκδίδει πλέον εγκρίσεις θεαμάτων. Στα σχολεία της
Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης η απόφαση για την παρακολούθηση θεαμάτων από μαθητές θα
λαμβάνεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων εκάστης σχολικής μονάδας, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ.
Φ1/170346/Δ2/1-10-2017 εγκύκλιο με τίτλο «Παρακολούθηση θεαμάτων από μαθητές /τριες εντός

σχολικού ωραρίου».
Με δεδομένο δε ότι το σύνηθες είναι να παρουσιάζεται η παράσταση «σε κοντινό πλήρως
εξοπλισμένο θέατρο», η παρακολούθηση της παράστασης υπάγεται στο πλαίσιο των ισχυόντων
διατάξεων που αφορούν τις εκπαιδευτικές εκδρομές/επισκέψεις.
Συγκεκριμένα, για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση θα πρέπει να τηρούνται όσα προβλέπει το Π.Δ.
79/ 2017/άρθρο 16, όπου όλες οι σχολικές δράσεις, στο πλαίσιο της σχολικής ζωής και του
πολιτισμού, αποφασίζονται από τον Σύλλογο Διδασκόντων και με τη σύμφωνη γνώμη του Σχολικού
Συμβούλου, που έχει την ευθύνη της επιστημονικής - παιδαγωγικής καθοδήγησης και υποστήριξης
των εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων. Ενώ, για τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
ισχύει η υπ. αριθμ. 33120/ΓΔ4/6-3-17 Υ.Α., αριθμ. φύλλου 681, τευχ. Β’, με τίτλο «ΕκδρομέςΕπισκέψεις Μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εντός και Εκτός Χώρας»

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Εσωτερική διανομή:
1. Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Π.Ε., Τμήμα Γ’
2. Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Β’
3. Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε., Τμήμα Γ’

