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1. Περιφερειακές Δ/νσεις ΠΕ & ΔΕ της χώρας
2. Σχολικούς Συμβούλους ΠΕ και ΔΕ
(μέσω των Περ/κών Δ/νσεων Εκπ/σης )
3. Δ/νσεις ΠΕ και ΔΕ της χώρας
4. Σχολικές Μονάδες ΠΕ και ΔΕ της χώρας (μέσω
των οικείων Δ/νσεων Εκπ/σης)

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε αίτημα έγκρισης του εκπαιδευτικού προγράμματος «Πάμε σινεμά;»
Σχετ. έγγραφο: το με αρ. πρ. 188045/Δ2/2-11-2017 εισερχόμενο του οικείου Υπουργείου
Σε απάντηση του από 3-9-2017 αιτήματός σας, σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν της αρνητικής
γνωμοδότησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) με το με αρ. πρωτ. 44/30-10-2017
Απόσπασμα Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του, δεν εγκρίνεται για το σχολικό έτος 2017-2018
το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Πάμε σινεμά;» που απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Σύμφωνα με την γνωμοδότηση του ΙΕΠ, ζητήθηκαν με ηλεκτρονική επικοινωνία από τον υπεύθυνο του
προγράμματος να σταλούν συμπληρωματικά τα βιογραφικά των ανθρώπων που εκτελούν το πρόγραμμα
στα σχολεία, όπως επίσης και οι λεπτομέρειες του προγράμματος όπως η διάρκεια υλοποίησης, το
κόστος και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται από μαθητές και εκπαιδευτικούς για την
πραγματοποίηση του προγράμματος, τα οποία δεν απεστάλησαν. Από την ιστοσελίδα της εταιρείας
“Πάμε σινεμά;” αντλήθηκαν από το ΙΕΠ οι ακόλουθες πληροφορίες:
Το κόστος για τη συμμετοχή του κάθε μαθητή είναι 6 ευρώ, ενώ για τα σχολεία που επιλέξουν να
δημιουργήσουν την ταινία το κόστος ανέρχεται στα 400 ευρώ. Επιπλέον, για τη δημιουργία της ταινίας
απαιτείται ο ελεύθερος χρόνος των μαθητών και εκπαιδευτικών, ο οποίος είναι δύο Σαββατοκύριακα.
Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα, το ΙΕΠ γνωμοδότησε αρνητικά για τη διάχυση του
προγράμματος στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος
2017-18, καθώς σύμφωνα με τις νέες προδιαγραφές έγκρισης εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τα
προγράμματα που υλοποιούνται εντός των σχολικών μονάδων δεν επιτρέπεται να βαρύνουν οικονομικά
τους μαθητές.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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