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ΘΕΜΑ : «Έγκριση αιτήματος για υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος»

Σχετ : Το με  αρ. πρωτ. 55834/Δ7/12-06-2020  εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. που 
αφορά σε αίτημα του φορέα: Ιερά  Μητρόπολη  Ν. Ιωνίας και Φιλαδελφείας

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού αιτήματός σας και έχοντας υπόψη το με αρ.43/03-09-
2020 απόσπασμα Πρακτικού του ΙΕΠ, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται η υλοποίηση του 
εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο: «Το πλοίο που βρήκε τον εαυτό του», το οποίο 
απευθύνεται σε μαθητές/τριες  Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2020-2021, 
υπό τις εξής προϋποθέσεις :

1. Η συμμετοχή των σχολείων στο πρόγραμμα να είναι προαιρετική και δωρεάν για 
τους μαθητές και τις μαθήτριες και να πραγματοποιείται με απόφαση του 
Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών και τη σύμφωνη γνώμη του 
Διευθυντή/της Διευθύντριας ή του Προϊσταμένου/της Προϊσταμένης της σχολικής 
μονάδας.

2. Ενημερώνονται οι γονείς/κηδεμόνες για την προαιρετική συμμετοχή των 
μαθητών/τριών στο πρόγραμμα και εξασφαλίζεται από τη σχολική μονάδα η 
ενυπόγραφη δήλωση συναίνεσής τους.

3. Πριν την υλοποίηση του προγράμματος να προηγηθεί ενημέρωση των 
Συντονιστών/ Συντονιστριών Εκπαιδευτικού Έργου των οικείων ΠΕ.Κ.Ε.Σ, των 
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Υπεύθυνων Σχολικών Δραστηριοτήτων/Πολιτιστικών Θεμάτων της οικείας 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

4. Κατά την εφαρμογή του προγράμματος  εντός ωρολογίου προγράμματος και 
σχολικού πλαισίου, να μην παρακωλύεται με οποιονδήποτε τρόπο η εύρυθμη 
λειτουργία των σχολικών μονάδων.

5. Να μην επιτραπεί σε καμία περίπτωση η φωτογράφιση, η βιντεοσκόπηση και η 
μαγνητοφώνηση των μαθητών/μαθητριών.

6. Να είναι εξασφαλισμένη η προστασία (α) των προσωπικών δεδομένων των 
μαθητών/μαθητριών βάσει της κείμενης νομοθεσίας και (β) της υγείας και της 
ασφάλειας των μαθητών/τριών.

7. Να μην επιτραπεί η διάθεση ή η προβολή οποιουδήποτε υλικού το οποίο δεν είναι 
εγκεκριμένο από το Υ.ΠΑΙ.Θ. για το σχολικό έτος 2020-2021. 

8. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα να υλοποιείται εντός ωρολογίου προγράμματος και 
σχολικού πλαισίου, με την υποχρεωτική παρουσία του/της εκπαιδευτικού της τάξης 
και να μην υπερβαίνει τις  δύο (2) διδακτικές ώρες.

                                                                                        ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ

                                                                               Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π.Ε. , Δ.Ε. &Ε.Α.

                                                                                                  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ
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