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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση εκπαιδευτικού υλικού του Πολύχρωμου Σχολείου
Σχετ: (α) το με αρ. πρωτ. 104956/28-06-2019 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
          (β) τα με αρ. πρωτ. Φ2/ΕΧ/119920/Δ7/25-07-2019 και  Φ.2.1/ΠΜ/1274/Δ7/08-01-2020 εξερχόμενα 

έγγραφα του Υ.ΠΑΙ.Θ. και
         (γ) τα με αρ. πρωτ. 160711/15-10-2019, 179380/18-11-2019 και 46445/15-04-2020 εισερχόμενα 

έγγραφα του Υ.ΠΑΙ.Θ.
 

Απαντώντας στο ανωτέρω (α) σχετικό αίτημά σας και έχοντας υπόψη τα με αρ. 41/10-10-2019 και 17/03-
04-2020 αποσπάσματα πρακτικών του Ι.Ε.Π., σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται το εκπαιδευτικό υλικό με 
τίτλο: «Ευαισθητοποίηση μαθητριών/μαθητών σε ζητήματα Σεξουαλικού Προσανατολισμού, 
Ταυτότητας Φύλου, Έκφρασης Φύλου και Χαρακτηριστικών Φύλου» του Πολύχρωμου Σχολείου, το 
οποίο απευθύνεται σε μαθητές/τριες σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των τύπων 
(Γυμνάσιο και Λύκειο) και σε εκπαιδευτικούς όλης της χώρας, για το σχολικό έτος 2019-2020, υπό τις εξής 
προϋποθέσεις:

Α) Σε ό,τι αφορά το εκπαιδευτικό υλικό:
1. Το εν λόγω υλικό να αξιοποιηθεί από τον/την εκπαιδευτικό με χαρακτήρα προαιρετικό.
2. Ο/Η εκπαιδευτικός δύναται να εντάξει το εκπαιδευτικό υλικό στο διδακτικό έργο κατά την κρίση 

του/της, επιλέγοντας τις δραστηριότητες που θεωρεί κατάλληλες για την ηλικία, τα ενδιαφέροντα 
και τις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών/τριών, διασφαλίζοντας τη συνάφεια των δράσεων με το 
Πρόγραμμα Σπουδών του Γυμνασίου και του Λυκείου και τη συνέχεια των προσφερόμενων 
στους/στις μαθητές/τριες μαθησιακών εμπειριών, είτε σε ενότητες γνωστικών αντικειμένων που 
προσφέρονται για ανάλογες προεκτάσεις, είτε στο πλαίσιο Προγράμματος Αγωγής Υγείας.

3. Το υλικό να χρησιμοποιείται χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους/τις μαθητές/τριες και τον 
Σύλλογο Διδασκόντων και χωρίς τη διανομή ή προβολή οποιουδήποτε διαφημιστικού ή άλλου 
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υλικού, το οποίο δεν έχει προηγουμένως εγκριθεί για το σχολικό έτος 2019-2020 στο πλαίσιο της 
κείμενης νομοθεσίας.

4. Να μην πραγματοποιηθεί μελλοντική εμπορική διάθεση του εκπαιδευτικού υλικού με την 
αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ. .

5. Να παραχωρηθούν δωρεάν προς το Υ.ΠΑΙ.Θ. ή τους εποπτευόμενους από αυτό φορείς τα 
δικαιώματα διανομής, αναπαραγωγής και χρήσης του υλικού με οποιοδήποτε μέσο.

6. Το ανωτέρω εκπαιδευτικό υλικό να τεθεί υπόψη των Υπεύθυνων Αγωγής Υγείας/Σχολικών 
Δραστηριοτήτων των οικείων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ώστε να αξιοποιηθεί 
αναλόγως σε Προγράμματα και δράσεις Αγωγής Υγείας.

Β) Σε ό,τι αφορά την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών:
1. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην επιμόρφωση να είναι προαιρετική, δωρεάν και να 

πραγματοποιείται εκτός του εργασιακού ωραρίου τους.
2. Οι επιμορφωτικές συναντήσεις να διοργανώνονται σε συνεργασία με τον/την Υπεύθυνο/η Αγωγής 

Υγείας/Σχολικών Δραστηριοτήτων των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο και την αξιοποίηση του εν λόγω εκπαιδευτικού 
υλικού, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να επικοινωνούν απευθείας με τον φορέα «Πολύχρωμο 
Σχολείο».

           

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Εσωτερική Διανομή: 
1. Δ/νση Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία, Τμήμα Β΄ 
2. Δ/νση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α΄ (http://edu-gate.minedu.gov.gr/)

ΜΕ  ΕΝΤΟΛΗ  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
Η  ΓΕΝΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  Π .Ε . ,  Δ .Ε .  ΚΑΙ  

Ε .Α .

                           
                                                                                    

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  ΓΚΙΚΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΠΙΣΤΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

A/A Επωνυμία
Διεύθυνση Ηλεκτρονικού 
Ταχυδρομείου

1

  
  Πολύχρωμο Σχολείο
  (Υπόψη κ. Π. Σαπουντζάκη)

  
  info@rainbowschool.gr
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