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ΘΕΜΑ: Έγκριση αιτήματος
Σχετ.: α) η με αρ. 1614/Υ1/8-1-2020 Απόφαση της Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων
(ΦΕΚ Β΄ 8/10-1-2020)
β) το με αρ. πρωτ. Φ.2.1/ΜΓ/66603/111050/Δ7/09-09-2021 εξερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
γ) το με αρ. πρωτ. 25039/04-03-2022 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
δ) τα με αρ. πρωτ. 34885/28-03-2022 και 35349/29-03-2022 εισερχόμενα έγγραφα του Υ.ΠΑΙ.Θ. (Απόσπασμα
Πρακτικού του Ι.Ε.Π.)

Σε απάντηση του ανωτέρω (γ) σχετικού και έχοντας υπόψη το με αρ. 16/24-03-2022 Απόσπασμα Πρακτικού
του Ι.Ε.Π., σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται για το σχολικό έτος 2021-2022 το ερωτηματολόγιο του
Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη για την αξιολόγηση του προγράμματος με τίτλο «Πιλοτικό Εκπαιδευτικό
Επιμορφωτικό Πρόγραμμα για την πρόληψη της παιδικής κακοποίησης», το οποίο απευθύνεται σε
μαθητές/μαθήτριες σχολικών μονάδων που συμμετέχουν στο ανωτέρω πρόγραμμα και έχει εγκριθεί με το
ανωτέρω (β) σχετικό για τη σχολική χρονιά 2021-2022, υπό τις εξής προϋποθέσεις:
1. Η συμμετοχή των σχολείων στη συμπλήρωση του εν λόγω ερωτηματολογίου να είναι προαιρετική και
δωρεάν και να πραγματοποιείται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/Διδασκουσών και τη σύμφωνη
γνώμη του/της Διευθυντή/Διευθύντριας της σχολικής μονάδας.
2. Να έχουν ενημερωθεί οι γονείς/κηδεμόνες για την προαιρετική συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στη
συμπλήρωση του ερωτηματολογίου και να έχει εξασφαλιστεί από τη σχολική μονάδα η ενυπόγραφη δήλωση
συναίνεσής τους.
3. Εάν στο πλαίσιο συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων πραγματοποιηθούν επισκέψεις εκπροσώπων του
Φορέα στον σχολικό χώρο (α) είναι υποχρεωτική η παρουσία του/της εκπαιδευτικού της τάξης, (β) μπορούν
να εισέρχονται δύο (2) άτομα το ανώτερο σε κάθε Τμήμα πλέον του εκπαιδευτικού, σύμφωνα με το 147ο
Απόσπασμα Πρακτικού της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19,
(γ) τα πρόσωπα αυτά να έχουν ορισθεί εκ των προτέρων και να έχουν ενημερωθεί σχετικά οι σχολικές
μονάδες και (δ) οι επισκέψεις να πραγματοποιούνται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του
Συλλόγου Διδασκόντων/Διδασκουσών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην
κείμενη νομοθεσία για τις σχολικές δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής.
4. Στο πλαίσιο συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων να πληρούνται οι κανόνες υγείας και ασφάλειας των
ωφελούμενων μαθητών/μαθητριών, καθώς και των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία και να μην παρακωλύεται με οποιονδήποτε τρόπο η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

5. Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων να πραγματοποιείται εντός ωρολογίου προγράμματος με την
υποχρεωτική παρουσία εκπαιδευτικού της τάξης και να μην υπερβαίνει σε διάρκεια τη μία (1) διδακτική
ώρα.
6. Κατά τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων να είναι εξασφαλισμένη η προστασία των ατομικών
δικαιωμάτων και των προσωπικών δεδομένων των μαθητών/μαθητριών βάσει της ισχύουσας ελληνικής και
της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η φωτογράφιση, η βιντεοσκόπηση και η
ηχογράφηση των μαθητών και μαθητριών για τυχόν σκοπούς της αξιολόγησης.
7. 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 του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος.
8. Το εν λόγω ερωτηματολόγιο να μη χρησιμοποιηθεί για κανενός είδους διαφημιστικό ή άλλο εμπορικό
σκοπό.
9. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε μελλοντική εμπορική διάθεση του εν λόγω ερωτηματολογίου με την
αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ. .
10. Σε περίπτωση διάθεσης εκπαιδευτικού υλικού από τον Φορέα, αυτό να έχει τη θετική γνωμοδότηση του
Ι.Ε.Π., να διανέμεται χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους/τις μαθητές/μαθήτριες και τους/τις
εκπαιδευτικούς και να αξιοποιείται εφόσον κριθεί ότι υπάρχει συνάφεια με το Πρόγραμμα Σπουδών ή/και το
σχετικό Πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων.
11. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε ενδεχόμενες σχετικές επιμορφωτικές δράσεις να είναι προαιρετική,
δωρεάν και να πραγματοποιείται εκτός του εργασιακού ωραρίου τους.
12. 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 της δράσης (διαδικτυακά ή/και δια ζώσης).
Τα ανωτέρω στοιχεία, που αφορούν στην αποτίμηση της δράσης, αποστέλλονται από τον Φορέα έως τη λήξη
του σχολικού έτους στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. από τις οποίες έλαβε την έγκριση και
κοινοποιούνται στο Ι.Ε.Π. .
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 του προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες
της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.
Προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου η παρούσα έγκριση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.
http://edu-gate.minedu.gov.gr/.

Ο ΓΕΝΙΚOΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π.Ε., Δ.Ε. ΚΑΙ Ε.Α.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ
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Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Υφυπουργού κας Ζ. Μακρή
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Π.Ε., Δ.Ε. και Ε.Α.
3. Δ/νση Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία - Τμήμα Β΄
4. Δ/νση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας - Τμήμα Α΄ (http://edu-gate.minedu.gov.gr/)
5. ΔΙΠΟΔΕΜΣ - Τμήμα Α΄
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