
 
 

Βαθμός Ασφαλείας:  
Να διατηρηθεί μέχρι: 
Βαθμός Προτεραιότητας:  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Α/ΘΜΙΑΣ, Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

 
 

 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ  
ΤΜΗΜΑ Α’ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ  

ΑΕΙΦΟΡΙΑ 
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Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη : 15180 – Μαρούσι 
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr  
Email  :disedu@minedu.gov.gr  
                               :  Σ. Λαπατά 
                               :  Μ. Κολούντζου 
Τηλέφωνο : 210 344 3002 
  : 210 344 3791 

ΠΡΟΣ :ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε  
Email:info@anatoliki.gr 
 

  

ΘΕΜΑ : Απάντηση σε αίτημα επανεξέτασης  της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ Α.Ε. για τις σχολικές μονάδες της  Α/θμιας και 
Β/θμιας  Εκπ/σης.  
 
Σε απάντηση του από 06-9-2019  ηλεκτρονικού εγγράφου, σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το αρ.41/10-10-

2019 απόσπασμα πρακτικού  του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π, το εν λόγω αίτημα επανεξέτασης που αφορά στην 

παιδαγωγική καταλληλότητα του  εκπαιδευτικού προγράμματος της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ Α.Ε.   με τίτλο «Αλλάζοντας 

Συμπεριφορές… Αλλάζουμε το μέλλον »,  που απευθύνεται σε μαθητές/-τριες  Αθμιας και Β/θμιας  Εκπ/σης,   

γίνεται αποδεκτό για το σχολικό έτος 2019-20. 

Ωστόσο, απαραίτητες προϋποθέσεις θεωρούνται οι εξής: 

1. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στο εν λόγω πρόγραμμα να πραγματοποιείται κατόπιν συνεννόησης 

με τη Δ/νση και τον Σύλλογο Διδασκόντων των σχολείων, οι οποίοι αποφασίζουν την ημερομηνία και ώρα 

υλοποίησης του προγράμματος στο σχολείο. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του 

σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών. 

2. Υπεύθυνος της υλοποίησης του προγράμματος στην τάξη είναι ο εκπαιδευτικός ο/η οποίος/-α προτείνει  

την αξιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού του προγράμματος κατά την κρίση του, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες 

ανάγκες των μαθητών/μαθητριών, είτε στο πλαίσιο διδασκαλίας επιμέρους γνωστικών αντικειμένων που 

προσφέρονται για ανάλογες προεκτάσεις είτε στο πλαίσιο υλοποίησης προαιρετικού προγράμματος 

σχολικών δραστηριοτήτων. Η υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος γίνεται παρουσία των εκπαιδευτικών. 

3. Να μην προκύπτει κανένα κόστος συμμετοχής για τους μαθητές/μαθήτριες, γονείς/κηδεμόνες, 

εκπαιδευτικούς και σχολικές μονάδες.   

4. Η συμμετοχή στο εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα να μην περιλαμβάνει διανομή οποιουδήποτε 

διαφημιστικού υλικού.  

5. Να μη χρησιμοποιηθεί το εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα για κανενός είδους εκμετάλλευση ή 

διαφημιστικό σκοπό.  

http://www.minedu.gov.gr/


8. Να πραγματοποιηθεί από τους αιτούντες συστηματική αξιολόγηση της εφαρμογής του εκπαιδευτικού 

προγράμματος και να δημοσιοποιηθούν προς το Ι.Ε.Π. -με τη λήξη της τρέχουσας σχολικής χρονιάς 2019-

2020- ο απολογισμός και τα παιδαγωγικά - διδακτικά συμπεράσματα που θα προκύπτουν. 

 

 

 
                                                                                            
              
                                                                                               O   ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
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ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 
 
Εσωτερική Διανομή: Δ/νση Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία-Τμήμα Α΄ 


