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Αρ. Πρωτοκόλλου:Φ1/ΕΠ/87183/87674/121371/Δ7
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ΘΕΜΑ : Έγκριση αιτήματος για υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος
Σχετ : Το με αρ. πρωτ. Φ1Α/ΕΠ/83050/Δ7/16-07-2021 εισερχόμενο έγγραφο
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού αιτήματός σας και έχοντας υπόψη το με αρ. 37/15-07-2021
απόσπασμα Πρακτικού του ΙΕΠ, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται η υλοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού
του Φορέα «Φιλεκπαιδευτικό Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο EduAct», με θέμα: «Δημιουργώ και
Καινοτομών – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία, Χτίσε νέες ιδέες, δώσε νέες λύσεις» στην
Πλατφόρμα 21+(εκπαιδευτικό υλικό Πιλοτικής Εφαρμογής των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων) το οποίο
απευθύνεται σε μαθητές/τριες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022, υπό τις
εξής προϋποθέσεις:
1. Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στα προτεινόμενα προγράμματα και η χρήση του εκπαιδευτικού
υλικού να είναι προαιρετική και δωρεάν για τους μαθητές και τις μαθήτριες σε κάθε περίπτωση και
ανεξαρτήτως του τρόπου υλοποίησής τους (διαδικτυακά ή/και δια ζώσης).
2. Το εκπαιδευτικό υλικό να υλοποιείται μετά από σχετική απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και τη
σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης της σχολικής μονάδας.
3. Να αφαιρεθούν λογότυπα ή/και εμπορικά σήματα από το εγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό που πιθανόν
να παραπέμπουν σε άλλο πρόγραμμα ή/και διαγωνισμό που υλοποιεί ο ίδιος Φορέας.
4. Η δέσμευση των συντελεστών ότι στην περίπτωση έγκρισης του ανωτέρω υλικού από το Υ.ΠΑΙ.Θ., δεν
θα πραγματοποιηθεί μελλοντική εμπορική του διάθεση με την αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του
Υ.ΠΑΙ.Θ.
5. Να έχουν ενημερωθεί οι γονείς/κηδεμόνες για την προαιρετική συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών
στα προγράμματα και να έχει εξασφαλιστεί από τη σχολική μονάδα η ενυπόγραφη δήλωση συναίνεσής
τους.
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6. Η χρήση του εκπαιδευτικού υλικού του Φορέα να διατίθεται δωρεάν και να είναι ελεύθερο προς χρήση
στους/στις εκπαιδευτικούς.
7. Στο πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων/δραστηριοτήτων να πληρούνται οι κανόνες υγείας και
ασφάλειας των ωφελούμενων μαθητών/μαθητριών, καθώς και των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
8. Κατά την εφαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού να μην παρακωλύεται με οποιονδήποτε τρόπο η
εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων.
9.Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των
συμμετεχόντων/συμμετεχουσών
μαθητών/μαθητριών,
εκπαιδευτικών
και
γονέων/κηδεμόνων
[ν.4624/2019, Γενικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων-GDPR].
10. Στο πλαίσιο της υλοποίησης των προγραμμάτων δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η φωτογράφιση,
η βιντεοσκόπηση και η ηχογράφηση των μαθητών και μαθητριών.
11. Σε κάθε περίπτωση επίσκεψης των μαθητών/μαθητριών σε χώρους εκτός της σχολικής μονάδας
απαιτείται (α) απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, (β) η σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης της σχολικής
μονάδας και (γ) η ενυπόγραφη δήλωση συναίνεσης των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/μαθητριών.
12. Τονίζεται ότι η έγκριση ανάρτησης του εκπαιδευτικού υλικού στην Πλατφόρμα 21+, δε δεσμεύει το
ΙΕΠ σε μελλοντική έγκριση εκπαιδευτικού υλικού ή/και προγραμμάτων στα πλαίσια των Εργαστηρίων
Δεξιοτήτων.
13. Δεν επιτρέπεται η διάθεση/προβολή οποιουδήποτε υλικού το οποίο (α) δεν είναι εγκεκριμένο από το
Υ.ΠΑΙ.Θ. για το σχολικό έτος 2021-2022, (β) μπορεί να αφορά έμμεση ή άμεση διαφήμιση/προώθηση
εμπορικών προϊόντων Φορέων/επιχειρήσεων ή Υπηρεσιών ατόμων/Φορέων και (γ) αναφέρεται σε τυχόν
χορηγούς των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
14. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε μελλοντική εμπορική διάθεση του συνοδευτικού υλικού με την
αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ. .
15. Σε περίπτωση διάθεσης του εκπαιδευτικού υλικού από τον Φορέα αυτό να διανέμεται χωρίς
οικονομική επιβάρυνση για τους/τις μαθητές/μαθήτριες και τους/τις εκπαιδευτικούς και να έχει την
έγκριση του Υ.ΠΑΙ.Θ. και τη θετική γνωμοδότηση του Ι.Ε.Π. .
16. Ο/Η εκπαιδευτικός δύναται να αξιοποιήσει το εγκεκριμμένο υλικό κατά την κρίση του/της, επιλέγοντας
δραστηριότητες που θεωρεί κατάλληλες για τη στοχοθεσία των προγραμμάτων, την ηλικία τα
ενδιαφέροντα και τις ιδιαίτερες μαθησιακές ανάγκες των μαθητών/μαθητριών.
17.Πριν από την υλοποίηση των προγραμμάτων/εκπαιδευτικού υλικού, προς ενημέρωση κάθε
ενδιαφερόμενου/ης, να προηγηθεί ανάρτηση στον ιστότοπο του Φορέα με (α) σύντομη περιγραφή των
προγραμμάτων (περιγραφή δράσεων, μεθοδολογία, στόχοι, επιδιωκόμενα αποτελέσματα, αποτίμηση) και
(β) παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού.
18. Στο τέλος του διδακτικού έτους κατατίθεται από τον Φορέα σύντομο κείμενο (Έκθεση Αποτίμησης) στο
οποίο, σε κάθε περίπτωση, να συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία:
(α) αριθμός των σχολικών μονάδων που συνεργάστηκαν,
(β) στοιχεία ταυτότητας των συμμετεχουσών σχολικών μονάδων (ονομασία, Διεύθυνση Εκπαίδευσης,
Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και για τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού: ονομασία, Πόλη και
Χώρα),
(γ) αριθμός ωφελούμενων μαθητών/μαθητριών,
(δ) αριθμός εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών και
(ε) τρόπος υλοποίησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων (διαδικτυακά ή/και δια ζώσης).
Τα ανωτέρω στοιχεία, που αφορούν στην αποτίμηση των προγραμμάτων αποστέλλονται από τους Φορείς
έως τη λήξη του σχολικού έτους στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. από τις οποίες έλαβαν την έγκριση
και κοινοποιούνται στο Ι.Ε.Π. .
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Σε περίπτωση αξιοποίησης του εκπαιδευτικού υλικού με διαδικτυακό τρόπο και σε ελληνικά σχολεία
του εξωτερικού, ο Φορέας δύναται να επικοινωνεί απευθείας με τους Συντονιστές Εκπαίδευσης
Εξωτερικού, στοιχεία των οποίων παρατίθενται στον συνημμένο πίνακα.
Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού
σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην
αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων
και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των
σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή
επιστημονική καταλληλόλητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων
έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή των προγραμμάτων, λαμβάνοντας υπόψη
τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής
κρίσης.
Συνημμένα: Ένας (1) πίνακας excel
Προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου η παρούσα έγκριση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.
http://edu-gate.minedu.gov.gr/
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π.Ε.,Δ.Ε&Ε.Α.Ε
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ

Εσωτερική Διανομή:
1.
Γραφείου Υφυπουργού
2.
Γραφείο Γενικής Γραμματέως
3.
Δ/νση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α’ (http://edu-gate.minedu.gov.gr/)
4.
Δ/νση Ειδ. Αγωγής και Εκπαίδευσης
5.
Δ/νση Επαγγ. Εκπαίδευσης
6.
Δ/νση Σπουδών Προγρ. και Οργ. Δευτ. Εκπαίδευσης
7.
Δ/νση Σπουδών Προγρ. και Οργ. Πρωτ. Εκπαίδευσης
8.
Δ/νση Υποστ. Προγρ/των και Εκπ/σης για την Αειφορία
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