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Βαθμός Ασφαλείας:
Nα διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμ. Προτερ.: 

Μαρούσι,  12/02/2021
Αριθμ. Πρωτ. :    Φ16/17360/Δ2

 ΠΡΟΣ:

ΘΕΜΑ: Έγκριση εκπαιδευτικού υλικού για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Τεχνόπολις του Δήμου 

Αθηναίων «Το παιδί, η πόλη και τα μνημεία» για μαθητές/τριες Δ.Ε.- σχ. Έτος 2020-2021.

Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 151970/Δ2,Υ2/6-11-2020 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας στο από 18/09/2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας αποστείλατε και 

αφορά σε αίτημα έγκρισης εκπαιδευτικού υλικού για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Το παιδί, η πόλη και 

τα μνημεία» για μαθητές/τριες Δ.Ε., σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 

52/05-11-2020 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε το εκπαιδευτικό υλικό που αφορά την υλοποίηση στη 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση του προγράμματος «Το παιδί, η πόλη και τα μνημεία» για το σχολικό έτος 

2020-2021. Το ανωτέρω εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει εγκριθεί με το με αρ. πρ. 

Φ.1/ΓΜ/56448/7906/Δ7/22-1-2021 έγγραφο από την αρμόδια Υπηρεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ..

Ο εν λόγω Οδηγός Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση είναι ένα 

εγχειρίδιο που περιγράφει με ακρίβεια τα στάδια υλοποίησης του προγράμματος στη Δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση, παρέχοντας ταυτόχρονα το αναγκαίο θεωρητικό πλαίσιο και τη σχετική βιβλιογραφία.
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Επισημαίνεται ότι το ανωτέρω εκπαιδευτικό υλικό εγκρίνεται με τις εξής προϋποθέσεις: 

1. Ο/Η εκπαιδευτικός δύναται να αξιοποιήσει το εκπαιδευτικό υλικό κατά την κρίση του/της, 

επιλέγοντας τις δραστηριότητες που θεωρεί κατάλληλες για τη στοχοθεσία του προγράμματος και 

τις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών/τριών.

2. Να μην πραγματοποιηθεί μελλοντική εμπορική διάθεση του εκπαιδευτικού υλικού με την αναφορά 

της συγκεκριμένης έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ. .

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 υλικού, όπως 

επίσης και εκπαιδευτικού/παιδαγωγικού υλικού, το οποίο δεν έχει προηγουμένως εγκριθεί στο 

πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας.

4. Να γίνονται οι απαραίτητες προσαρμογές λαμβάνοντας υπόψη κατά περίπτωση τα ισχύοντα 

ωρολόγια προγράμματα και το υλικό αποτίμησης να είναι το επισυναπτόμενο.

5. Κατά την περιήγηση σε ιστότοπους για τους οποίους υπάρχουν σχετικές παραπομπές στο ψηφιακό 

υλικό, να γίνεται χρήση λογισμικού αποκοπής διαφημίσεων, προτάσεων και ειδοποιήσεων και να 

εξασφαλίζεται η μη ύπαρξη ακατάλληλου ή ανάρμοστου για μαθητές/τριες υλικού.

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 σχεδιασμού, 
λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την 
αντιμετώπισης της επιδημικής κρίσης.

Εσωτερική Διανομή:

1. Γραφείο Υφυπουργού κ. Μακρή                 Με εντολή Υφυπουργού

2. Γραφείο Γεν. Γραμματέως κ. Γκίκα                                        Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

3. Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.                      

4. Δ/νση Εκπ/κής Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α΄                                                
5. Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Τμήμα Β’                   

6. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Β’

7. Δ/νση Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπ/σης                                                    ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ

για την Αειφορία, Τμήμα Γ’

8.  Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων

και Οργάνωσης  Δ.Ε. , Τμήμα B΄

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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