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ΘΕΜΑ : Απάντηση σε αίτημα  του ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ για τις σχολικές μονάδες της  
Α/θμιας και Β/θμιας  Εκπ/σης.  
 

Σε απάντηση του από1-7-2019 ηλεκτρονικού εγγράφου, σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το αρ. 39/26-09-

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

καταλληλότητα του εκπαιδευτικού προγράμματος και ενημερωτικού υλικού   του ΕΘΠΖ ,  που απευθύνεται 

σε μαθητές/-τριες  Αθμιας και Β/θμιας  Εκπ/σης,   γίνεται αποδεκτό για το σχολικό έτος 2019-20,  με τις 

εξής προϋποθέσεις: 

α) Για την υλοποίηση του προγράμματος εντός των σχολείων: 

  η υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος να υλοποιείται εντός σχολικής μονάδας, με την 

παρουσία των εκπαιδευτικών του σχολείου, κατόπιν αιτήματος της διεύθυνσης κάθε ενδιαφερομένου 

σχολείου. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος, 

 η ενημέρωση των μαθητών/μαθητριών θα πρέπει να είναι κατάλληλα προσαρμοσμένη στις ανάγκες και 
δυνατότητες της εκάστοτε ομάδας συμμετεχόντων μαθητών/-τριών, 

 η διάρκειά του προγράμματος ανά τμήμα να μην υπερβαίνει τη μία διδακτική ώρα,  

 η συμμετοχή των μαθητών/-τριών στο συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι προαιρετική και δύναται να 

πραγματοποιηθεί εφόσον εντάσσεται στο πλαίσιο συγκεκριμένης δράσης ή σχολικής δραστηριότητας, 

 να μην υπάρχει ουδεμία οικονομική επιβάρυνση των μαθητών/-τριών, εκπαιδευτικών και γονέων και να 

μη διανέμεται οποιοδήποτε διαφημιστικό υλικό. 

β) Για την υλοποίηση του προγράμματος στις προστατευόμενες περιοχές του Ε.Θ.Π.Ζ.: 

 η  συμμετοχή των σχολείων να είναι προαιρετική και δωρεάν, 

 να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων της σχολικής μονάδας,  

 να πραγματοποιείται σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία για τις διδακτικές επισκέψεις, 

 η διάρκειά του προγράμματος ανά τμήμα να μην υπερβαίνει τις τέσσερις διδακτικές ώρες,  
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 η υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος να γίνεται παρουσία του/των 

εκπαιδευτικού/εκπαιδευτικών των σχολείων και 

 ο χώρος υλοποίησης του προγράμματος να πληροί τις προϋποθέσεις των χώρων συνάθροισης κοινού έτσι 

ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των μαθητών/τριών, να τηρούνται αυστηρά οι κανόνες υγιεινής και 

η επίσκεψη στον χώρο αυτόν να πραγματοποιείται με ευθύνη της Δ/νσης και του Συλλόγου Διδασκόντων 

των σχολείων.    

Να δημοσιοποιηθούν προς το Ι.Ε.Π. ο απολογισμός και τα παιδαγωγικά - διδακτικά συμπεράσματα που 

προκύπτουν από την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος είτε εντός της σχολικής τάξης είτε στις 

προστατευόμενες περιοχές του Ε.Θ.Π.Ζ.».  
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