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ΘΕΜΑ: Απάντηση αιτήματος για έγκριση δράσεων 

 

Απαντώντας στο με αρ. πρωτ. Φ22.5/4005/10-04-2017 έγγραφό σας που αφορά στην έγκριση 

δράσεων με θέμα «Αρχαιολογία και Νεολαία: Θεσμοθέτηση Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων» και 

σύμφωνα με την με αρ. 22/26-05-2017 Πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, σας 

γνωρίζουμε τα εξής: 
 

1. Η διεξαγωγή του Συμποσίου θα πραγματοποιηθεί εκτός διδακτικού ωραρίου και η 

συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε αυτό είναι προαιρετική. 
 

2.  Σχετικά με τα προτεινόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα που σχεδίασε η Δ/νση Δ/θμιας 

Εκπ/σης Ημαθίας σε συνεργασία με την Εφορεία αρχαιοτήτων για τους μαθητές Γυμνασίου-

Λυκείου όλης της Ελλάδας: 
 

α. Το πρόγραμμα «Πρεσβευτές/ Πρέσβειρες των Μουσείων» που απευθύνεται στα σχολεία 

της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της Ελλάδας εντάσσεται στο πλαίσιο των 

εκπαιδευτικών εκδρομών με επίκεντρο τον αρχαιολογικό χώρο των Αιγών. Τα σχολεία 

μπορούν να πραγματοποιήσουν εκπαιδευτικές επισκέψεις στον εν λόγω αρχαιολογικό χώρο 

τηρώντας όσα προβλέπονται στην υπ’ αριθμ. 33120/ΓΔ4/28-02-2017 (ΦΕΚ Β΄ 681) Υ.Α 

«Εκδρομές - Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών 

σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας», όπου και ορίζονται όλες 

οι διαδικασίες για την πραγματοποίηση των σχολικών περιπάτων, εκπαιδευτικών 

επισκέψεων, μετακινήσεων-εκδρομών των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 
 

Βαθμός Ασφαλείας: 
Να διατηρηθεί μέχρι: 
Βαθ. Προτεραιότητας: 
 
Αθήνα,      13-06-2017 
Αρ. Πρωτ.    98266/Δ2 

Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπ/σης 
Ημαθίας 

mail@dide.ima.sch.gr 
ΠΡΟΣ: 

ΚΟΙΝ.: 

----- 
Ταχ. Δ/νση:  Ανδρέα Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη: 15180 Μαρούσι 
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr  
Πληροφορίες:  Αν. Πασχαλίδου 
Τηλέφωνο:   210-3443422 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

----- 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ 

 

 

 

 Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης 

 Γραφεία Σχολ. Συμβούλων Δ.Ε. 
(μέσω των Περιφερειακών 
Δ/νσεων Εκπ/σης) 

 Δ/νσεις Δ.Ε.  

 Σχολικές μονάδες Δ.Ε. (μέσω των 
Δ/νσεων Δ.Ε.) 
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β. Το πρόγραμμα «Μαθητές σε ανασκαφές», το οποίο έχει σχεδιαστεί να υλοποιηθεί κατά τη 

διάρκεια θερινών διακοπών των μαθητών, 15-30 Ιουνίου και 1-15 Σεπτεμβρίου 2017 (μετά τη 

λήξη των μαθημάτων και πριν την έναρξη) δεν εγκρίνεται για το σχολικό έτος 2016-2017,  
 

γ. Το «Εργαστήριο επιβίωσης στην ύπαιθρο» δεν εγκρίνεται ως εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

λόγω της επικινδυνότητας που ενέχει για τους μαθητές/τριες, αλλά και τους εκπαιδευτικούς 

που θα συμμετέχουν και επιπλέον, δεν συνάδει με την προβολή και την εξοικείωση των 

μαθητών με τους αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής.  
 

δ. Το «Εργαστήρι Αρχαίας Αγγειοπλαστικής για ομάδες καθηγητών καλλιτεχνικών με 

μαθητές» εγκρίνεται και μπορεί να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των σχολικών δράσεων για 

το σχολικό έτος 2017-18 με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  

 Την εκούσια συμμετοχή των σχολικών μονάδων στο εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

 Τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή/τριας και του Συλλόγου Διδασκόντων της κάθε 

σχολικής μονάδας 

 Τη σύμφωνη γνώμη των γονέων και κηδεμόνων 

 Τη μη παρακώληση του ωρολογίου προγράμματος του σχολείου. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Εσωτ. Διανομή:   

 Δ/νση Επαγγελματικής Εκπ/σης, Τμ. Α΄ 

 Δ/νση Σπουδών, Προγρ/των & Οργάνωσης Δ.Ε., Τμ. Α΄ & Γ΄ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 
Δ/ΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
 
 

ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ 


		2017-06-13T08:53:51+0300




