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ΘΕΜΑ Έγκριση του αιτήματος του Φορέα «Κέντρο Σκύλοι Οδηγοί Ελλάδος» για την έγκριση υλοποίησης
του εκπαιδευτικού προγράμματος «Αγαπάμε Σκύλους Οδηγούς»
Σχετ : Το με αρ. πρωτ. Φ1Α/ΜΚ/79968/109084/Δ7/07-09-2021 εισερχόμενο έγγραφο
Σχετ : Το με αρ. πρωτ. 151062/24-11-2021 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού αιτήματός σας και έχοντας υπόψη το με αρ. 62/18-11-2021
απόσπασμα Πρακτικού του ΙΕΠ, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται το αίτημα του Κέντρου «Σκύλοι Οδηγοί
Ελλάδας» για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο «Αγαπάμε Σκύλους Οδηγούς» το
οποίο απευθύνεται σε μαθητές/-ήτριες σχολικών μονάδων της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, για το
σχολικό έτος 2021-2022, υπό τις εξής προϋποθέσεις:
1. Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στο πρόγραμμα να είναι προαιρετική και δωρεάν για τους/τις
μαθητές/-ήτριες και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου
Διδασκόντων/Διδασκουσών, σύμφωνα με όσα 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. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα να γίνεται με την ενυπόγραφη
συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.
3. Το πρόγραμμα να υλοποιείται εντός ωρολογίου προγράμματος και σχολικού πλαισίου, με την παρουσία
των αρμόδιων δασκάλων/καθηγητών των σχολικών μονάδων, οι οποίοι/-ες είναι υπεύθυνοι/-ες για τη
συμμετοχή των μαθητών/-τριών στο πρόγραμμα. Η συγκεκριμένη δράση να μην υπερβαίνει τις δύο (2)
διδακτικές ώρες/τμήμα.
4. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα να υλοποιείται χωρίς τροποποιήσεις και σύμφωνα με τη σχετική έγκριση.
5. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των
συμμετεχόντων/συμμετεχουσών μαθητών/μαθητριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων, βάσει της
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κείμενης νομοθεσίας, και να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση
μαθητών και μαθητριών.
6. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση εταιριών /προϊόντων /
φορέων /υπηρεσιών.
7. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. με την ολοκλήρωση του προγράμματος τον
πλήρη φάκελο αξιολόγησης της παρέμβασης/εκπαιδευτικού προγράμματος.
8. Αναφορετικά 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
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.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Με εντολή Υφυπουργού
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π.Ε., Δ.Ε. & Ε.Α.Ε.
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