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Απαντώντας στο με αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΙΘ 76145/Δ3/25-06-2021 αίτημα της κ. Κουτσούκου 

Παναγιώτας, που αφορά σε έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος και έχοντας υπόψη το υπ’ 

αριθμ. 60/4-11-2021 πρακτικό του ΔΣ του ΙΕΠ, σας κάνουμε γνωστό ότι εγκρίνουμε την 

υλοποίηση του μουσειοπαιδαγωγικού εκπαιδευτικού προγράμματος «Ακούω-Αγγίζω-

Αισθάνομαι» του φορέα Κοιν.Σ.Επ. Οικομουσείο για τις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού των 

ΣΜΕΑΕ όλης της επικράτειας για το σχολικό έτος 2021-22, υπό τις εξής προϋποθέσεις:  

1. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών 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 σχολικές δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής 

ζωής. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού 

προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών. 

2. Δεδομένου ότι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προβλέπει οικονομική επιβάρυνση των 

συμμετεχόντων μαθητριών/μαθητών, το κόστος συμμετοχής που αναφέρεται 

παραπάνω θα πρέπει να συνεκτιμάται από τον/την Διευθυντή/ντρια και τον Σύλλογο 

Διδασκόντων/Διδασκουσών της σχολικής μονάδας.  

3. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα να γίνεται με την 

ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους. 

4. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των 

συμμετεχόντων/συμμετεχουσών μαθητών/μαθητριών, εκπαιδευτικών και 

γονέων/κηδεμόνων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, και να μην επιτρέπεται σε καμία 

περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών. 
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5. Να μην προκύπτει από τις δράσεις με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση 

εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών. 

6. Πριν την υλοποίηση του προγράμματος να προηγηθεί ενημέρωση των Συντονιστών/-

στριών Εκπαιδευτικού Έργου του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και του/της Υπεύθυνου/-ης Αγωγής 

Υγείας ή του/της Υπεύθυνου/-ης Σχολικών Δραστηριοτήτων της οικείας Διεύθυνσης 

Εκπαίδευσης. 

7. Το πρόγραμμα να υλοποιείται εντός ωρολογίου προγράμματος και σχολικού πλαισίου, 

με την παρουσία του/της εκπαιδευτικού της τάξης.  

8. Να ληφθούν υπόψη οι διατάξεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τις 

σχολικές εκδρομές. 

9. Σε περίπτωση που στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος απαιτηθεί μετακίνηση 

μαθητών/-τριών εκτός των σχολικών μονάδων, οι χώροι υλοποίησης να πληρούν τις 

προβλεπόμενες από τον νόμο προϋποθέσεις των χώρων συνάθροισης κοινού, ώστε να 

διασφαλίζεται η ασφάλεια των μαθητών/-τριών και οι επισκέψεις στους χώρους 

αυτούς να πραγματοποιούνται με ευθύνη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου 

Διδασκόντων/Διδασκουσών των σχολικών μονάδων και με την απαρέγκλιτη τήρηση 

των όρων και προϋποθέσεων των κείμενων διατάξεων για το πλαίσιο διεξαγωγής 

εκπαιδευτικών/διδακτικών επισκέψεων και εκδρομών. 

10. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. με την ολοκλήρωση του 

προγράμματος τον πλήρη φάκελο αξιολόγησής του 

 

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 καταλληλότητα και 

εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική 

αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις 

σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της 

επιδημικής κρίσης. 
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