
         
         

                                                             
 

                                  
 
                                                            

                                                  Βαθμός Ασφαλείας: 
        Nα διατηρηθεί μέχρι: 
        Βαθμ. Προτερ.:   

                                     Μαρούσι, 7-2-2018 
                       Αρ. Πρωτ. :  Φ13.1/20922 /Δ2           

 
        

         
                 ΠΡΟΣ:                                                       

                                                   

                                                                                      

                                                                                   ΚΟΙΝ:      1. Περιφερειακές  Δ/νσεις Π.Ε και Δ.Ε. της χώρας  

                 2. Σχολικούς  Συμβούλους Π.Ε και Δ.Ε.    

                      (μέσω των Περ/κών  Δ/νσεων Εκπ/σης )  

             3. Δ/νσεις Π.Ε. και Δ.Ε. της χώρας    

   
  

ΘΕΜΑ: Έγκριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το αντιτορπιλικό «Βέλος» 
και την τριήρη «Ολυμπιάς» 

Σχετ. έγγραφο: το με  αρ. πρ. 158492/Δ2/22-9-2017 εισερχόμενο του οικείου Υπουργείου 
 
                    Σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν της θετικής εισήγησης του Ινστιτούτου 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) με το με αρ. πρωτ. 37/21-09-2017 Απόσπασμα Πρακτικού του 

Διοικητικού Συμβουλίου του, εγκρίνονται ως προς την παιδαγωγική καταλληλότητά τους  τα 

εκπαιδευτικά προγράμματα  «Ανακαλύπτω τη σημασία και τις λειτουργίες του αντιτορπιλικού 

Βέλος» και «Σαν ένα πλήρωμα τρανό, στην τριήρη ΟΛΥΜΠΙΑΣ» του φορέα «Museum Friends», 

που απευθύνονται σε μαθητές/-ήτριες τάξεων Ε΄-Στ΄ Δημοτικού και Γυμνασίου, κατά το σχολικό 

έτος 2017-18, υπό τις εξής προϋποθέσεις: 

α) η συμμετοχή των μαθητών/-τριών στα εν λόγω προγράμματα να είναι προαιρετική, με 

απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις ισχύουσες 

διατάξεις για τις διδακτικές/εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκπαιδευτικές εκδρομές (Π.Δ. 

79/2017, Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28-2-2017,ΦΕΚ 681/ τ. Β΄/ 6-3-2017),  

β) η υλοποίηση των προγραμμάτων θα πρέπει να είναι κατάλληλα προσαρμοσμένη στην 

ηλικία και στο μαθησιακό επίπεδο των μαθητών/-τριών, να γίνεται παρουσία των 

εκπαιδευτικών των σχολείων και χωρίς διανομή οποιουδήποτε υλικού που μπορεί να 

αφορά άμεση ή έμμεση διαφήμιση προϊόντων και υπηρεσιών,  

γ) οι χώροι στους οποίους υλοποιούνται τα παραπάνω προγράμματα θα πρέπει να 

διασφαλίζουν την ασφάλεια των μαθητών/-τριών και οι επισκέψεις των σχολικών μονάδων 

στους χώρους αυτούς να πραγματοποιούνται με ευθύνη του/της Δ/ντή/ντριας και του 

Συλλόγου Διδασκόντων των σχολείων.  

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

---- 
ΔΙΕΥΘΥΝΣEIΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε.-ΤΜΗΜΑΤΑ Γ’  
----  

 
 

---- 

 

---- 

  

 

  

 

 

 

Ανδρέα Παπανδρέου 37 - 151 80 Μαρούσι 
Πληροφορίες:  Σ. Λαπατά (Π.Ε.) 
               Ά. Βάρλα (Δ.Ε.) 
                            Π. Σακκοπούλου (Δ.Ε.) 
Τηλέφωνα:       210 344 3318 (Π.Ε.) 
              210 344 3272 (Δ.Ε.)                
              210 344 3023 (Δ.Ε.) 
              
  

     

  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 
ΕΡΕΥΝΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

----- 
 
 

                                              ----- 
 

  
 Museum Friends 

e-mail: tinacharalampousp@gmail.com  

mailto:tinacharalampousp@gmail.com


 

  

 

 

 Το κόστος συμμετοχής των μαθητών/-τριών στα εν λόγω εκπαιδευτικά προγράμματα, το 

οποίο ανέρχεται στα 3 € ανά μαθητή/-ήτρια, αποτελεί παράγοντα ο οποίος θα πρέπει να 

συνεκτιμηθεί από τον Σύλλογο Διδασκόντων του κάθε σχολείου. 

 Περισσότερες πληροφορίες για τη διεξαγωγή του προγράμματος παρέχονται στο 

τηλέφωνο 210 8056 064, e-mail: tinacharalampousp@gmail.com 

              Η συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών στο εν λόγω πρόγραμμα πραγματοποιείται 
χωρίς να  παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία της σχολικής μονάδας. 
 
 
 
          Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 

 

 

                         ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ  

 
 
 
 
 
 
 
Εσωτερική διανομή:  

1. Γραφείο Αναπλ. Γεν. Γραμματέα κ. Γ. Αγγελόπουλου 
2. Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Π.Ε., Τμήμα Γ’     
3. Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε., Τμήμα Γ’         
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