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 Μαρούσι, 5/9/2019 
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Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη : 15180 – Μαρούσι 
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr  
Email  : mkolountzou@minedu.gov.gr 
Πληροφορίες :  Σοφία Λαπατά 
                              Μαίρη Κολούντζου 
Τηλέφωνο : 210 344 3002 
 
 

ΠΡΟΣ:  MEDASSET/Mediterranean Association to 

Save the Sea Turtles 

Υπόψη:  κ. Θηρεσία-Γεωργία Βενιζέλου 

Πρόεδρος MEDASSET Hellas 

Email:   medasset@medasset.org  

 
 

  
ΘΕΜΑ :  Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα  «ΝΙΡΕΤΤΑ Η ΚΑΡΕΤΤΑ» του MEDASSET 
 
 
Σε απάντηση του εισερχομένου εγγράφου σας 95931/13-06-2019 και έχοντας υπόψη την υπ’ αρ. πρωτ. 
1848/16-07-2019 γνωμοδότηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), καθώς και το υπ. αριθ. 
28/11-07-2019 απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ. του ΙΕΠ, σας ενημερώνουμε ότι  εγκρίνεται η υλοποίηση 
εκπαιδευτικού προγράμματος «Nιρέττα η Καρέττα», για το σχολικό έτος 2019-2020 για μαθητές/-ήτριες 
Δημοτικού, υπό τις εξής προϋποθέσεις: 

1. Η συμμετοχή των μαθητών/τρών στο πρόγραμμα να πραγματοποιηθεί μετά από συνεννόηση με 

τη Δ/νση και τον Σύλλογο Διδασκόντων των εν λόγω σχολείων. 

2. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η 

ασφάλεια των μαθητών/-τριών. 

3. Η έγγραφη συγκατάθεση των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών/-τριών. 

4. Να προηγηθεί συνεννόηση με τους εκπαιδευτικούς για την προσαρμογή του προγράμματος 

στην ηλικία των μαθητών/μαθητριών. Ειδικότερα, το προτεινόμενο βίντεο με τίτλο «Χελώνες σε 

Κίνδυνο, Μπορείτε να Κάνετε τη Διαφορά» 

(https://www.youtube.com/watch?v=JQjWWzz6A9E&t=219s) δημιουργήθηκε, όπως αναφέρουν 

και οι αιτούντες, «…για να παροτρύνει τους τουριστικούς πράκτορες και τους πελάτες τους να 

υιοθετήσουν μια φιλικότερη συμπεριφορά προς τις θαλάσσιες χελώνες κατά τη διάρκεια των 

διακοπών τους σε παραλίες ωοτοκίας στη Μεσόγειο». Ως εκ τούτου δεν κρίνεται σκόπιμη η 

αξιοποίηση του βίντεο ως έχει στην εκπαιδευτική διαδικασία σε μαθητές/ήτριες Νηπιαγωγείων 

και των τεσσάρων πρώτων τάξεων Δημοτικών σχολείων και προτείνεται με τη συνεργασία των 

εκπαιδευτικών να αξιοποιηθούν μόνο οι πληροφορίες που είναι κατάλληλες για τους μαθητές 

και μαθήτριες αυτής της ηλικίας, καθώς αρκετά σημεία του βίντεο απευθύνονται αποκλειστικά 

σε ενήλικες. 

5. Να υπάρχει παρουσία εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος, οι 

οποίοι θα εποπτεύουν τις διαδικασίες και θα μεριμνούν για την ασφάλεια των μαθητών. 
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6. Να μη γίνει ηχογράφηση ή/και βιντεοσκόπηση των μαθητών/-τριών που συμμετέχουν στα 

εκπαιδευτικά προγράμματα. 

7. Να μη χρησιμοποιηθεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για κανενός είδους διαφημιστικό σκοπό. 

8. Να τηρηθεί η δεοντολογίας σχετικά με την εθελοντική συμμετοχή των μαθητών/-τριών και την 

προστασία των προσωπικών δεδομένων των ιδίων και των οικογενειών τους. 

 
 
 
 
 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ  
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ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 
 
Εσωτερική Διανομή: 
Διεύθυνση Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία 


