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Αρ. Πρωτ. : Φ1/ΜΚ/1147/3654 /Δ7

ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
«ΩΡΑ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ»
ΚΟΙΝ.: 1)ΜΚΟ ΔΕΣΜΟΣ
2)ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΠΡΑΚΗ

ΘΕΜΑ :Απάντηση σε αίτημα του Περιβαλλοντικού Συλλόγου Αττικής ‘’Ώρα για Δράση’’ σε συνεργασία με το
Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Δεσμός» και το Ίδρυμα Λαμπράκη που αφορά στο πρόγραμμα με τίτλο:
‘’Eβδομάδα Εθελοντισμού Let’s do it Greece - Νοιάζομαι και Δρω”
Σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. Φ2/ 207311/Δ7/ εγγράφου, σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το αρ. 61/20-122018

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

καταλληλότητα του εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο: «Εβδομάδα Εθελοντισμού LET΄S DO IT GREECEΝοιάζομαι και Δρω» , στα σχολεία της Α/θμιας και Β/θμιας

Εκπ/σης, γίνεται αποδεκτό για το σχολικό

έτος 2018-19, με τις εξής προϋποθέσεις:
α) να υπάρχει σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων για τη συμμετοχή του
σχολείου στο πρόγραμμα,
β) η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στο πρόγραμμα να είναι προαιρετική,
γ) το πρόγραμμα να υλοποιείται από τον εκπαιδευτικό, ο οποίος θα αξιοποιήσει το αντίστοιχο εκπαιδευτικό
υλικό κατά την κρίση του, επιλέγοντας κάθε φορά δραστηριότητες προσαρμοσμένες στην ηλικία και τις
ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών,
δ) η διεξαγωγή του προγράμματος από τον εκπαιδευτικό να ενταχθεί στο πλαίσιο των προαιρετικών
Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην σχετική εγκύκλιο της
αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας,
ε) να μη χρησιμοποιηθεί το εν λόγω πρόγραμμα για κανενός είδους διαφημιστικό σκοπό και να μην υπάρχει
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καμία οικονομική επιβάρυνση των εκπαιδευτικών, των μαθητών ή των σχολικών μονάδων,
στ) μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, να κατατεθεί στο πρωτόκολλο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής
Πολιτικής (Αν. Τσόχα 36, Τ.Κ. 115 21, Αθήνα) ο απολογισμός της υλοποίησής του».

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΡΥΣΟΥΛΑ Λ. ΜΠΑΚΑ
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