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

                                                                        Μαρούσι, 22/11/2019
                                                                                                              Αριθμ. Πρωτ. Φ16/183488 /Δ2

ΠΡΟΣ:

                                                                                       

                                                                                   ΚΟΙΝ :  

                                                                                                  

ΘΕΜΑ: «Έγκριση διεξαγωγής του εκπαιδευτικού προγράμματος «Ο Κόσμος Σου ο Κόσμος Μας: 
ενίσχυση της διαπολιτισμικής αλληλεγγύης» για μαθητές/τριες Ε΄και Στ΄ τάξεων Δημοτικού και 
Γυμνασίων της χώρας. – σχ. έτ. 2019-2020».

       Σχετικό έγγραφο:  το με αρ. πρ. 173637/Δ2/06-11-2019 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας στο από 28-6-2019 αίτημα της κ. Τόρρενς Αντωνίας, εκπροσώπου της μη κυβερνητικής 
οργάνωσης Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (ΚΜΟΠ) και στα συνημμένα σε αυτό, σας 
ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 45/31-10-2019 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε 
για το σχολικό έτος 2019-2020 τη διεξαγωγή του εκπαιδευτικού προγράμματος «Ο Κόσμος Σου ο Κόσμος 
Μας: ενίσχυση της διαπολιτισμικής αλληλεγγύης» για τους/τις μαθητές/τριες και τους/τις 
εκπαιδευτικούς των  Ε΄ και Στ΄ τάξεων  Δημοτικού και των Γυμνασίων της χώρας. 

Ο βασικός στόχος του εν λόγω προγράμματος, που σχεδιάζεται να υλοποιηθεί στο πλαίσιο της 
Θεματικής Εβδομάδας για τα Γυμνάσια και εντός του ωραρίου, περιλαμβανομένου και του διδακτικού 
χρόνου του ολοημέρου σχολείου και της ευέλικτης ζώνης για τα Δημοτικά, είναι να συμβάλει και να 
διευκολύνει τη διαδικασία ένταξης των παιδιών μεταναστών/προσφύγων στο ελληνικό εκπαιδευτικό 
σύστημα.  Για την επίτευξη αυτού του στόχου το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει: α) Δύο 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. 
και Δ.Ε της χώρας. Έδρες τους.

2. Γραφείο Συντονιστών 
Εκπαιδευτικού Έργου 
(μέσω των Περιφερειακών 
Δ/νσεων Εκπ/σης)

3.  Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε. της 
χώρας. Έδρες τους.

4. Δημοτικά και Γυμνάσια της 
χώρας.
(μέσω των οικείων Δ/νσεων Π.Ε 
και Δ.Ε)

  

Αποστολή  με ηλεκτρονικό ταχυδρομείοΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
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διαδραστικές ασκήσεις («Ο τροχός Κοινωνικής Ταυτότητας» και «Πέντε Διάσημοι Άνθρωποι») που 
απευθύνονται στα παιδιά, ενισχύοντας την κατανόησή τους για τη σημασία της διαφορετικότητας και 
την αξία των στοιχείων της ατομικής και κοινωνικής ταυτότητας του καθενός, και β) Μια καλή πρακτική 
που απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές («Μέντορας/Φιλαράκι») και στοχεύει στην 
ενίσχυση των δεσμών συνεργασίας, κατανόησης και εμπιστοσύνης μεταξύ των μαθητών/τριών, τόσο 
εντός όσο και εκτός σχολικού πλαισίου.

Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση του ανωτέρω προγράμματος θα πραγματοποιηθεί με τις εξής 
απαραίτητες προϋποθέσεις:

1. Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται με τη 
σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, ώστε να μην 
παρακωλύεται το σχολικό πρόγραμμα και να υπάρχει μέριμνα για την ασφάλεια των 
μαθητών/-τριών.

2. Η υλοποίηση της δράσης εντός ωρολογίου προγράμματος και σχολικού πλαισίου, θα γίνεται 
με την παρουσία του/των εκπαιδευτικού/κών των σχολείων, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για 
τη συμμετοχή των μαθητών/τριών στο πρόγραμμα. Η συγκεκριμένη δράση να υλοποιείται 
δωρεάν και να μην υπερβαίνει τις δύο (2) διδακτικές ώρες/τμήμα.

3. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, διάρκειας μίας (1) ώρας, είναι εθελοντική και θα 
υλοποιείται εκτός διδακτικού ωραρίου.

4. Κατά την υλοποίηση των δράσεων στα σχολεία να είναι εξασφαλισμένη η προστασία των 
προσωπικών δεδομένων των μαθητών/τριών, βάσει της ελληνικής και της ευρωπαϊκής 
νομοθεσίας. 

5. Να μην επιτρέπεται η φωτογράφιση/βιντεοσκόπηση ή η ηχογράφηση των μαθητών/τριών.
6. Να μην επιτρέπεται η διάθεση ή η προβολή οποιουδήποτε υλικού το οποίο αφορά έμμεση 

ή άμεση διαφήμιση παροχής υπηρεσιών ατόμων/φορέων/χορηγών ή δεν είναι εγκεκριμένο 
από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

7. Σε ό,τι αφορά το παραγόμενο έντυπο και ψηφιακό υλικό ο φορέας υλοποίησης: α) να 
παραχωρήσει δωρεάν τα δικαιώματα διανομής, αναπαραγωγής και χρήσης με οποιοδήποτε 
μέσο προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ή τους εποπτευόμενους από αυτό 
φορείς, β) να μην πραγματοποιήσει μελλοντική εμπορική διάθεση του εν λόγω υλικού με 
την αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ/ΙΕΠ.

8. Με το πέρας του σχολικού έτους 2019-20 να αποσταλεί απολογιστική έκθεση στο ΙΕΠ 
αναφορικά με τα αποτελέσματα των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών δράσεων.

      Σημειώνεται ότι η μετακίνηση και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στο εν λόγω πρόγραμμα 
θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.
      Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο 
Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού στο τηλέφωνο : 210-3637547.

                                  Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

                                                                                                    

                                                 ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

                                                                                                                  

             ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Εσωτερική Διανομή :
1. Γραφείο κ. Υφυπουργού
2. Γραφείο κ. Γενικής Γραμματέως
3. Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.
4. Δ/νση Εκ/κής Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α΄
5. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης 

Π.Ε., Τμήμα Β΄
6. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης  

Δ.Ε., Τμήμα B΄
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