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-----
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ΤΜΗΜΑ Α΄
-----

Μαρούσι, 7-1-2022
Αρ. Πρωτοκόλλου:Φ1/ΔΣ/158862/1612/Δ7
                                

Ταχ. Δ/νση
Τ.Κ. – Πόλη
Ιστοσελίδα
Email
Πληροφορίες

: Ανδρέα Παπανδρέου 37
: 15180 – Μαρούσι
: http://www.minedu.gov.gr 
: disedu@minedu.gov.gr 
: Δ. Σοροβού
: Κ.Μελέτση
: 210-3443013
: 210-3443791

  ΠΡΟΣ:Δίκτυο Προστασίας Αυτόχθονων Ζώων - Αμάλθεια
Email: info@snf.org
ΚΟΙΝ.: Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 
Email:info@iep.edu.gr

ΘΕΜΑ   Έγκριση του αιτήματος του φορέα Δίκτυο Προστασίας Αυτόχθονων Αγροτικών Ζώων – Αμάλθεια 
για την υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος / υλικού  με τίτλο «Ελληνικές φυλές ζώων – ένας 
κρυμμένος θησαυρός 

Σχετ : Το με αρ. πρωτ. Φ1Α/ΜΚ/64173/85623/Δ7/14-7-2021 έγγραφο  του Τμήματος Α΄ - Εκπαίδευσης για 
το Περιβάλλον και την Αειφορία, της Διεύθυνσης Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την 
Αειφορία, του Υ.ΠΑΙ.Θ.  
Σχετ : Το με αρ. πρωτ. 158862/7-12-2021/Δ7 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού αιτήματός σας και έχοντας υπόψη το με αρ. 65/3-12-2021 
απόσπασμα Πρακτικού του ΙΕΠ, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται  το εκπαιδευτικό πρόγραμμα / υλικό με 
τίτλο: «Ελληνικές φυλές ζώων – ένας κρυμμένος θησαυρός», το οποίο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς 
και μέσω αυτών σε μαθητές/-ήτριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (όλων των τάξεων και όλων των τύπων 
Γυμνασίων και Λυκείων) της χώρας, για το σχολικό έτος 2021-2022.

Το εν λόγω εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει:
 Ένα βιβλίο (ISBN 978-618-84877-0-3), έκδοσης του Δικτύου Αμάλθεια, 315 σελίδων σε ψηφιακή 

μορφή, με φωτογραφικό υλικό και κείμενα σχετικά με τις αυτόχθονες φυλές.
 Πέντε βίντεο σε θέματα που αφορούν τα αγροτικά ζώα όπως: Η σημασία διατήρησης των 

αυτόχθονων φυλών. Οι ελληνικές φυλές αλόγων κ.λπ.
 Τέσσερις αφίσες σε μουσαμά με τις φυλές των ίππων, βοοειδών και προβάτων.
 Έξι φωτογραφίες ζώων ελληνικών φυλών Α3.

Η συγγραφή και οργάνωση του εκπαιδευτικού υλικού έχει πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή φορέων και 
ατόμων που δραστηριοποιούνται στον χώρο της ζωικής παραγωγής τα τελευταία τριάντα χρόνια 
(καθηγητές πανεπιστημίων, μέλη της επιστημονικής κοινότητας, κ.ά.). Η συλλογή των στοιχείων 
επικαιροποιήθηκε σε συνεργασία με τους εθνικά αρμόδιους φορείς στο πρώτο τρίμηνο του 2020. Στο 
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εκπαιδευτικό υλικό υπάρχει πλήρης κατάλογος των παραπομπών και των πηγών που χρησιμοποιήθηκαν. 
Όλο το υλικό είναι υπογεγραμμένο από τους δημιουργούς κατά περίπτωση και έχει ληφθεί η σχετική 
άδεια για τη χρήση του.
Το προτεινόμενο υλικό διατίθεται στον/την εκπαιδευτικό Δ/βάθμιας εκπαίδευσης (όλων των τάξεων 
Γυμνασίου-Λυκείου) σχολικών μονάδων όλων των τύπων της χώρας, ο/η οποίος/-α δύναται να το 
αξιοποιήσει για την υλοποίηση συναφών δράσεων/προγράμματος στη σχολική τάξη, χωρίς οικονομική 
επιβάρυνση, οποιαδήποτε χρονική περίοδο της σχολικής χρονιάς.

Το εκπαιδευτικό υλικό / πρόγραμμα εγκρίνεται  υπό τις εξής προϋποθέσεις:

1. Το εν λόγω εκπαιδευτικό υλικό να αξιοποιηθεί από τον/την εκπαιδευτικό με χαρακτήρα 
προαιρετικό και δωρεάν και κατά την κρίση του/της, είτε ως ένα ολοκληρωμένο σύνολο δράσεων 
στο πλαίσιο πολιτιστικού/περιβαλλοντικού προγράμματος, είτε ως αυτόνομες 
δράσεις/μεμονωμένες δραστηριότητες σε επίπεδο ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης των 
μαθητών/-τριών.

2. 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.

3. Η συνολική διάρκεια εφαρμογής του εν λόγω εκπαιδευτικού υλικού/προγράμματος να μην 
ξεπερνά τις δύο (2) διδακτικές ώρες.

4. 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).

5. Το εκπαιδευτικό υλικό να διατίθεται δωρεάν, να είναι ελεύθερο προς χρήση στους/στις 
εκπαιδευτικούς και να μην πραγματοποιηθεί μελλοντική εμπορική του διάθεση με την αναφορά 
της συγκεκριμένης έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ.

6. 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 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ώστε να αξιοποιηθεί αναλόγως σε συναφείς 
δράσεις που υλοποιούνται στην περιοχή ευθύνης τους.

7. Το εν λόγω εκπαιδευτικό υλικό μπορεί να αναρτηθεί σε ψηφιακές πλατφόρμες/αποθετήρια του 
Υ.ΠΑΙ.Θ. ή/και φορέων αυτού, για χρήση του από την εκπαιδευτική κοινότητα.

8. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα να πραγματοποιείται με την 
ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.

9. Σε περίπτωση παρουσίασης υλικού από τον Φορέα 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.

10. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση 
εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.

11. Αναφορικά με την άδεια εισόδου τρίτων ενηλίκων στα σχολεία εκτός εκπαιδευτικών και 
εργαζομένων σε αυτά, επιτρέπεται η είσοδος σε δύο (2) άτομα το ανώτερο σε κάθε τμήμα πλέον 
του εκπαιδευτικού .

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 
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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.»

Προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου η παρούσα έγκριση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ. 
http://edu-gate.minedu.gov.gr/

ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

               
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π.Ε., Δ.Ε. & Ε.Α.Ε.

                                    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ       
                                                                                                                                                                                                                     

Εσωτερική Διανομή: 
Δ/νση Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία-Τμήμα Α΄      
Δ/νση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας
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