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ΘΕΜΑ: «Έγκριση αιτήματος για υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος» 

  Σχετ.: Το υπ’ αριθ. 6767/30-05-2022 αίτημα του φορέα «Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης 
& Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης» 

 

            Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού αιτήματός σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται η υλοποίηση του 

εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο: «Οι μικροί αρχαιολόγοι της Θράκης», προκειμένου να υλοποιηθεί 

κατά το σχολικό έτος 2022-2023 σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης της 

Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 

 «Οι μικροί αρχαιολόγοι της Θράκης» είναι ένα σύνολο δέκα (10) εκπαιδευτικών προγραμμάτων και 

ξεναγήσεων για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση που σχεδιάστηκαν και υλοποιούνται από το 2011. Στόχος 

των «Μικρών αρχαιολόγων της Θράκης» είναι η εκπαιδευτική και ψυχαγωγική προσέγγιση του αρχαίου, 

νεότερου και σύγχρονου πολιτισμού, της τέχνης και της τοπικής ιστορίας, βιωματικά και με ιδιαίτερη 

χρήση λαϊκών παραμυθιών. 

 Η υλοποίηση του προγράμματος εγκρίνεται με τις εξής προϋποθέσεις:  

1. Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών στο εν λόγω πρόγραμμα να είναι προαιρετική και να 

πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και 

Διδασκουσών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη 

νομοθεσία για τις διδακτικές/εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκπαιδευτικές εκδρομές. Απαραίτητη 

προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των 

μαθητών/-τριών. 

                                       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ  
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

                   
 
 
 
 
                     
                   
                  Κομοτηνή, 19-07-2022 
                  Αριθμ. Πρωτ.:  Φ23.7/6767 

 

Προς:  Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης & 
Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης 
nat.michailidou@yahoo.gr 
info@fthrace.gr 
lykeiolex@gmail.com 
 

 
 
 

 
 
 

 

Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Σισμάνογλου 
Τ.Κ. – Πόλη: 69133, Κομοτηνή 
Πληροφορίες: Ευαγγελία Βαβούρα 
Τηλέφωνο: 25310 83510 
Φαξ: 25310 83555 
Ιστοσελίδα: http://pdeamth.gr  
E-mail: pdeamthr@sch.gr 
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2. Η διάρκεια εφαρμογής του εν λόγω προγράμματος, κατά την υλοποίηση εντός ωρολογίου 

προγράμματος της σχολικής μονάδας, να μην ξεπερνά τις δύο (2) διδακτικές ώρες/τμήμα και να 

γίνεται παρουσία του/της εκπαιδευτικού της τάξης. 

3. Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα να γίνεται με την ενυπόγραφη 

συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους. 

4. Εφαρμόζονται οι διατάξεις που αφορούν στις σχολικές επισκέψεις και μετακινήσεις των 

μαθητών/τριών, όπως αυτές προβλέπονται για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση και κατά προτεραιότητα τηρούνται αυστηρά τα 

οριζόμενα στις εκάστοτε Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις ή/και εγκυκλίους του ΥΠΑΙΘ που αφορούν 

στα υγειονομικά μέτρα ασφαλούς λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων.  

5. Η χρήση κάθε είδους φωτογραφιών, εικόνων, κειμένων, διαγραμμάτων, πινάκων οπτικοακουστικών 

αρχείων κ.λπ., που θα συνοδεύσουν - πλαισιώσουν την προτεινόμενη δράση θα είναι σύμφωνη 

με το θεσμικό πλαίσιο «περί πνευματικής ιδιοκτησίας» (ν. 4212/2013). Η εκπαιδευτική δράση θα 

υλοποιηθεί σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών 

δεδομένων των μαθητών/-τριών. 

6. Κατά την εφαρμογή της παραπάνω δράσης στα σχολεία να είναι εξασφαλισμένη η προστασία των 

προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων μαθητών/-τριών, εκπαιδευτικών και γονέων (βάσει 

της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας). 

7. Το πρόγραμμα/υλικό θα εφαρμοστεί, χωρίς τροποποιήσεις, για το σχολικό έτος για το οποίο 

λαμβάνει τη σχετική έγκριση (σχολικό έτος 2022-23). 

8. Στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης δεν θα διανέμεται έντυπο ή ψηφιακό υλικό που συνιστά 

διαφήμιση εμπορικών επιχειρήσεων ή χορηγών. 

9. Δεν θα υπάρξουν έσοδα (από εμπορία ή διαφήμιση) από τη διαχείριση του παραγόμενου από τους 

μαθητές/-τριες ψηφιακού υλικού. 

  

 
                 Ο   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΙΚΟΣ 
 

 

Πίνακας αποδεκτών: 

1. Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δράμας 

2. Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Καβάλας 

3. Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Ξάνθης 

4. Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Ροδόπης 

5. Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Έβρου 
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