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           Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  
           
           Βαθμός Ασφαλείας:  
           Να διατηρηθεί μέχρι: 
           Βαθμός Προτεραιότητας: 

 

 
           Μαρούσι, 1-2-2018 

 
          Αρ. Πρωτ. : Φ13.1/17178/Δ2 

 ΠΡΟΣ :   
 
 
         
     
  
 ΚΟΙΝ.:    1. Περιφερειακή Δ/νση Π.Ε. & Δ.Ε. Αττικής  

                  2. Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε. Αττικής 
                     3. Γραφεία Σχολικών Συμβούλων Π.Ε. & Δ.Ε. 

                       (μέσω της Περιφ/κής Δ/νσης Εκπ/σης) 
                      4. Σχολικές μονάδες Αττικής 

                    (μέσω των οικείων Δ/νσεων Π.Ε. & Δ.Ε.) 
 

 
 
 
 
 
 

ΘΕΜΑ : Έγκριση υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων/δράσεων  
Σχετ. έγγραφο: το με αρ. πρωτ. 227230/Δ2/22-12-2017 εισερχόμενο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

 

    

Απαντώντας σε σχετικό αίτημά σας που αφορά στην έγκριση εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων για μαθητές/τριες της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

του Νομού Αττικής και λαμβάνοντας υπόψη τo με αρ. 53/20-12-2017 απόσπασμα πρακτικού 

του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε τα εξής εκπαιδευτικά προγράμματα: 

1. «Δημόκριτε, ήσουν πολύ μεγάλο ΑΤΟΜΟ!» (http://schoolvisits.demokritos.gr/atom/). Το 

εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα ασχολείται με την ιστορία του φιλόσοφου Δημόκριτου, 

μια ιστορία συνυφασμένη με την επιστήμη, την φιλοσοφία και το σκοπό της ζωής. 

Απευθύνεται σε μαθητές/τριες Γ΄- Δ΄ Δημοτικού και έχει συνολική διάρκεια 150΄. 

2. «Έξυπνοι καλοφαγάδες και Παρατηρώντας την Επιστήμη» 

(http://schoolvisits.demokritos.gr/eduscience). Η δράση φέρνει τους μαθητές/τριες σε 

επαφή με τη Χημεία χρησιμοποιώντας πραγματικά σύνεργα εργαστηρίου ενώ μέσα από 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 
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(μέσω των Δ/νσεων Π.Ε. και 

Δ.Ε.) 

                                                                                 
Ν. Αττικής)  

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 
Π/ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε & Δ.Ε. - ΤΜΗΜΑΤΑ Γ΄ 

---- 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ Α΄ 
---- 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ Β΄ 

---- 
 

 

 

Ταχ. Δ/νση  :  Ανδρέα Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη  :  151 80 -  Μαρούσι 
Ιστοσελίδα  :  www.minedu.gov.gr  
email :  spudonde@minedu.gov.gr  
Πληροφορίες :  Λαπατά Σ. (Π.Ε.) 
                                   Βάρλα  Ά. (Δ.Ε.) 
                                   Κουροπούλου Χ. (Δ.Ε.) 
                                   Παναγιωτοπούλου Ε. (Ε.Α.Ε.) 
                                   Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)                           
Τηλέφωνο :  210-344.3318 (Π.Ε.) 

                                  210-344.3272 (Δ.Ε.) 

                                  210-344.3273 (Δ.Ε.) 

                                  210-344.2190 (Ε.Α.Ε.)    

                                  210-344.2212 (Ε.Ε.)     

 Fax : 210-344.3390 
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απλές και διασκεδαστικές δράσεις παρουσιάζει βασικές έννοιες της βιολογίας και άλλων 

επιστημών. Απευθύνεται σε μαθητές/τριες E΄- Στ΄ Δημοτικού και έχει συνολική διάρκεια 

180΄. 

3. «Τα ρομπότ παίζει» (http://schoolvisits.demokritos.gr/robots/). Σε αυτό το  εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα οι μαθητές/τριες περιηγούνται στον κόσμο των ρομπότ και αλληλεπιδρούν 

μαζί τους. Απευθύνεται σε μαθητές/τριες Ε’ -Στ’ Δημοτικού και έχει συνολική διάρκεια 

150’. 

4. «Βάσεις Δεδομένων – βάσεις για μια καλύτερη ζωή & Αγώνες Mind Pong» 

(http://schoolvisits.demokritos.gr/databases). Σκοπός του προγράμματος είναι να 

αντιληφθούν οι μαθητές/τριες την πολύπλευρη σημασία των συστημάτων βάσεων 

δεδομένων σε μια εποχή που η συλλογή και η αποθήκευση τεραστίου όγκου 

πληροφορίας είναι καθοριστική για την εξέλιξή μας. Απευθύνεται σε μαθητές/τριες 

Γυμνασίου και έχει συνολική διάρκεια 150’. 

5. «Δημόκριτος, μια περιήγηση στην καρδιά της έρευνας» 

(http://schoolvisits.demokritos.gr/research/). Οι μαθητές/τριες έρχονται σε επαφή με 

ένα από τα μεγαλύτερα επιστημονικά κέντρα της Ευρώπης, γνωρίζουν κάποιες από τις 

μοναδικές στην Ελλάδα υποδομές και εργαστήρια και ξεναγούνται από τους ίδιους τους 

ερευνητές στον μαγικό κόσμο της έρευνας. Απευθύνεται σε μαθητές/τριες Λυκείου και 

έχει συνολική διάρκεια 180΄. 

 

Η έγκριση δίδεται για το σχολικό έτος 2017-18 με τις εξής προϋποθέσεις: 

α)  η συμμετοχή των σχολικών μονάδων και των μαθητών/τριών στα προγράμματα να είναι 

προαιρετική, με απόφαση του/της Διευθυντή/ντριας και του Συλλόγου Διδασκόντων, 

β) να υπάρξει μέριμνα, ώστε να μην διαταραχθεί η ομαλή λειτουργία του σχολείου και του 

ωρολογίου προγράμματος, 

γ) για την συμμετοχή των μαθητών/τριών στα προγράμματα να απαιτείται η έγγραφη 

συγκατάθεση των γονέων και κηδεμόνων τους,  

δ) οι χώροι υλοποίησης των προγραμμάτων να πληρούν τις προϋποθέσεις των χώρων 

συνάθροισης κοινού έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των μαθητών/τριών, 

ε) τα προγράμματα θα πρέπει να υλοποιηθούν παρουσία των εκπαιδευτικών των τάξεων των 

σχολείων που συμμετέχουν και να είναι κατάλληλα προσαρμοσμένα στην ηλικία και το 

μαθησιακό επίπεδο των μαθητών/τριών, 

http://schoolvisits.demokritos.gr/robots/
http://schoolvisits.demokritos.gr/databases
http://schoolvisits.demokritos.gr/research/


στ) να μη χρησιμοποιηθούν τα εν λόγω προγράμματα για κανενός είδους διαφημιστικό σκοπό 

και να μην υπάρχει καμία οικονομική επιβάρυνση των εκπαιδευτικών, των μαθητών/τριών ή 

των σχολικών μονάδων,  

ζ) θα πρέπει να τηρηθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο π.δ. 79/2017 (Α΄109) 

με θέμα: «Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολειών» και στην 

υπ’αριθμ. 33120/ΓΔ4/28-2-2017 ΥΑ (Β΄ 681) με θέμα: «Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις 

μαθητών και μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός 

και εκτός της χώρας». 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται  την 

ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» http://schoolvisits.demokritos.gr ή να καλούν στο 210 

6503055. 

 

                                                                                                                   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 

 
 

                                                                                                                   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 

 
Εσωτερική Διανομή:                                                                                               
1. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα 
2. Αυτοτελής Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης – Τμήμα Α΄ 
3. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Π.Ε. - Τμήμα Γ’ 
4. Δ/νση Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης – Τμήμα Α΄ 
5. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης – Τμήμα Β΄ 
6. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Δ.Ε. - Τμήμα Γ’ 
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