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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ
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Τηλέφωνο

: Ανδρέα Παπανδρέου 37
: 15180 – Μαρούσι
: http://www.minedu.gov.gr
: spudonpe@minedu.gov.gr
: Eλ.Κωνσταντινίδου
: 210 344 3372

Βαθμός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμός Προτεραιότητας:

Μαρούσι, 8-2-2022
Αρ. Πρωτ. : Φ.32/5787 /EK/ 13973 /ΓΔ4

ΠΡΟΣ : ANIMAL ACTION GREECE
Email : info@animalactiongreece.gr
ΚΟΙΝ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ : ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΣΧ.: 1.Η με αριθμ. πρ. 5787/18-01-2022 επιστολή του Ι.Ε.Π.
2.Το με αριθμ. πρ. 69080/14-06-2021/Δ1 εισερχόμενο έγγραφο-αίτημα του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού αιτήματός σας για την επανέγκριση εκπαιδευτικού
υλικού/προγράμματος με τίτλο: «Δραστηριότητες για την ανάπτυξη της ενσυναίσθησης απέναντι στα
ζώα- Οδηγός μαθημάτων για την Πρώτη Δημοτικού», το οποίο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και
μαθητές/-ήτριες σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπ/σης της χώρας (A' τάξης Δημοτικού), σας γνωρίζουμε
ότι, βάσει της αριθμ. 2/13-01-2022 Πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π., το ως άνω
εκπαιδευτικό υλικό/πρόγραμμα εγκρίνεται για το σχολικό έτος 2021-2022 ,υπό τις εξής
προϋποθέσεις:




Το εν λόγω εκπαιδευτικό υλικό να αξιοποιείται από τον/την εκπαιδευτικό με χαρακτήρα
προαιρετικό και κατά την κρίση του/της, στο πλαίσιο εργαστηρίου Δεξιοτήτων,
Περιβαλλοντικού Προγράμματος ή άλλης συναφούς δράσης που υλοποιείται στο
σχολείο.
Στην περίπτωση υλοποίησης του προγράμματος εκτός του πλαισίου των εργαστηρίων
δεξιοτήτων απαιτείται η ενυπόγραφη συναίνεση των γονέων, κατόπιν πλήρους
ενημέρωσής τους.
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Η υλοποίηση σχετικής εκπαιδευτικής παρέμβασης από τον/την εκπαιδευτικό να γίνεται
σύμφωνα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών/-τριών της τάξης,
διασφαλίζοντας τη συνάφεια με τον εκπαιδευτικό και διδακτικό προγραμματισμό.
Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση
εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των
συμμετεχόντων/συμμετεχουσών μαθητών/-τριών, εκπαιδευτικών και γονέων, βάσει της
κείμενης νομοθεσίας, και να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η
μαγνητοφώνηση μαθητών/-τριών.
Το προς παρουσίαση ή διανομή εκπαιδευτικό υλικό να μην υπόκειται σε πνευματικά
δικαιώματα και να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο «περί πνευματικής ιδιοκτησίας»
(Ν.4212/2013, όπως ισχύει).
Το εκπαιδευτικό υλικό να διατίθεται δωρεάν και να είναι ελεύθερο προς χρήση
στους/στις εκπαιδευτικούς.
Η δέσμευση των συντελεστών ότι δεν θα πραγματοποιηθεί μελλοντική εμπορική του
διάθεση με την αναφορά της παρούσας έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Το ανωτέρω εκπαιδευτικό υλικό να τεθεί υπόψη των Συντονιστών/-τριών Εκπαιδευτικού
Έργου Εκπαίδευσης για την Αειφορία των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., καθώς και των Υπευθύνων Σχολικών
Δραστηριοτήτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ώστε να αξιοποιηθεί
αναλόγως σε συναφείς δράσεις που υλοποιούνται στην περιοχή ευθύνης τους.
Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. με την ολοκλήρωση του
προγράμματος τον πλήρη φάκελο αξιολόγησης της παρέμβασης/εκπαιδευτικού
προγράμματος.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π.Ε.,Δ.Ε. & Ε.Α.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ

Εσωτερική Διανομή
-Γεν. Δ/νση Σπουδών Π.Ε.& Δ.Ε.
-Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Π.Ε., Τμήμα Α’
-Διεύθυνση Υποστήριξης Εκπαιδευτικών προγραμμάτων Αειφορίας,Τμ.Α΄
-Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
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ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΠΙΣΤΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ
Α/Α

Επωνυμία

Δ/νση Ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου

1

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ ΠΕ & ΔΕ

pde@sch.gr

2

Δ/ΝΣΕΙΣ Π.Ε.

dipe@sch.gr

3

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (της χώρας)

(μέσω των οικείων ΔΙΠΕ)

4

Υπεύθυνοι/ες Σχολικών
Δραστηριοτήτων

(διαμέσου της οικείας
Διεύθυνσης ΠΕ)

5

Συντονιστών/-τριών
Εκπαιδευτικού Έργου
Εκπαίδευσης για την Αειφορία
(ΠΕ.Κ.Ε.Σ.)

(Διαμέσου των οικείων ΠΔΕ)
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