
                           

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ

Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Βαθμός Ασφαλείας: 
Να διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμός Προτεραιότητας:

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

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε.

ΤΜΗΜΑ Α’ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Μαρούσι, 19-11-2019

Αρ. Πρωτοκόλλου : Φ.31/169827/180393/Δ1

Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη : 15180 – Μαρούσι
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr
Email : spudonpe@minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Χ. Μαραγκός
Τηλέφωνο : 210 344 2425

ΠΡΟΣ :  1) Περιφερειακές Δ/νσεις Π.Ε. & 
Δ.Ε. της χώρας
          2) Δ/νσεις Π.Ε. της χώρας
          3) Δημοτικά Σχολεία της χώρας
           (μέσω των Δ/νσεων Π.Ε.)

ΚΟΙΝ.: Animal Action
Δράση για τα Ζώα στην Ελλάδα
info@animalactiongreece.gr

ΘΕΜΑ : Έγκριση εκπαιδευτικού υλικού

Σχετικά έγγραφα :το σχετικό 169827/31-10-2019 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ

Απαντώντας σε σχετικό αίτημα και έχοντας υπόψη τη με αρ. 44/23-10-2019 πράξη του Δ.Σ του 
Ι.Ε.Π, σας κάνουμε γνωστό ότι εγκρίνεται το εκπαιδευτικό υλικό της οργάνωσης ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ (Animal Action Hellas), το οποίο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 
και συγκεκριμένα σε εκπαιδευτικούς της Α΄ Δημοτικού, για το σχολικό έτος 2019-2020 και για τα σχολεία 
όλης της χώρας. 

Το παραπάνω εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο «Δραστηριότητες για την ανάπτυξη της 
ενσυναίσθησης απέναντι στα ζώα» διατίθεται δωρεάν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://grafis.sch.gr/index.php/s/l942TrqETA1AmZ1

Ωστόσο απαραίτητες προϋποθέσεις χρήσης του υλικού θεωρούνται οι παρακάτω:

1. Η σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων και της Διεύθυνσης της σχολικής μονάδας.

2. Η διανομή του υλικού στους/στις μαθητές/τριες να γίνει από τους/τις εκπαιδευτικούς των 
σχολείων.

3. Η αξιοποίηση του υλικού να γίνει εντός της Ευέλικτης Ζώνης της Α’ Δημοτικού (κατά προτίμηση 
το δεύτερο ή τρίτο τρίμηνο του διδακτικού έτους), σύμφωνα με την κρίση του εκπαιδευτικού, 
εμπλουτίζοντας τις γνώσεις που αποκτούν οι μαθητές από την αντίστοιχη ενότητα της Μελέτης 
Περιβάλλοντος.

http://www.minedu.gov.gr/
mailto:info@animalactiongreece.gr
https://grafis.sch.gr/index.php/s/l942TrqETA1AmZ1
https://grafis.sch.gr/index.php/s/l942TrqETA1AmZ1


4. Η διανομή του υλικού να συνδεθεί και με την εκπαιδευτική διαδικασία (με σχετικές ενότητες 
του Προγράμματος Σπουδών) και να ενταχθεί στο πλαίσιο σύντομης εκπαιδευτικής δράσης που θα 
υλοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί, ώστε να επιτευχθεί αποδοτικά η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των 
μαθητών/τριών.

5. Να μην υπάρχει προβολή και διανομή οποιουδήποτε διαφημιστικού υλικού και να μη 
χρησιμοποιηθεί η εν λόγω δράση για κανενός είδους διαφημιστικό ή άλλο εμπορικό σκοπό.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ
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