
 

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
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Βαθμός Ασφαλείας: 
Να διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμός Προτεραιότητας: ΚΑΝΟΝΙΚΟ

Μαρούσι, 18-11-2019
Αρ. Πρωτ.:Φ.1./ΕΠ/175902/179486/Δ7

ΠΡΟΣ : 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α  – ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β  – ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ : Έγκριση Εκπαιδευτικού Προγράμματος και υλικού της ActionAid Hellas «Walk the Global 
Walk:κινητοποίηση των νέων για την υποστήριξη των 17 Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης»

Σχετ. :  1.  Φ2/ΕΠ/49716/01-04-2019/Δ7 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.Π.ΑΙ.Θ.
             2.  Φ2/ΕΠ/126343/08-08-2019/Δ7 εξερχόμενο έγγραφο του Υ.Π.ΑΙ.Θ.
             3.  Φ1/175902/11-11-2019/Δ7 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.Π.ΑΙ.Θ.
            
 
Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό αίτημά σας (1) και έχοντας υπόψη το με αρ. 46/07-11-2019 απόσπασμα 
πρακτικού του ΙΕΠ, σας ενημερώνουμε ότι:
Α) εγκρίνεται  η υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος και υλικού της ActionAid Hellas  με θέμα 
«Walk the Global Walk: κινητοποίηση των νέων για την υποστήριξη των 17 Στόχων της Βιώσιμης 
Ανάπτυξης», που απευθύνονται σε μαθητές/-τριες Β’/θμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσιο, Λύκειο) και 
εκπαιδευτικούς   του Δήμου Φυλής, για το σχολικό έτος 2019-20, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

1. Η υλοποίηση των εν λόγω προγραμμάτων να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται από 
τον/την εκπαιδευτικό της τάξης,  με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και τη σύμφωνη γνώμη 
του/της Διευθυντή/τριας της σχολικής μονάδας.

2. Να έχει προηγηθεί ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/τριών σε ό,τι αφορά το 
συγκεκριμένο πρόγραμμα και να έχει εξασφαλιστεί από τον/τη Διευθυντή/ντρια της σχολικής 
μονάδας η ενυπόγραφη δήλωση συναίνεσης αυτών, έχοντας υπόψη ότι η συμμετοχή των παιδιών 
τους δεν είναι υποχρεωτική.

3. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στο πρόγραμμα είναι προαιρετική και οι όποιες επιμορφωτικές 
συναντήσεις προβλέπονται στο πλαίσιο του προγράμματος να γίνονται εκτός του διδακτικού 
ωραρίου.

4. Η επιλογή των δραστηριοτήτων του προγράμματος από τους/τις εκπαιδευτικούς να γίνεται 
σύμφωνα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών/-τριών της τάξης και σε συνεργασία 
με τον/την υπεύθυνο Σχολικών Δραστηριοτήτων της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης, ώστε να 
διασφαλίζεται η συνάφεια με τον γενικότερο εκπαιδευτικό και διδακτικό προγραμματισμό.



5. Το ως άνω πρόγραμμα να υλοποιείται εντός ωρολογίου προγράμματος και σχολικού πλαισίου, με 
την παρουσία του/της εκπαιδευτικού της τάξης  κατόπιν συνεννόησης, με απόφαση του Συλλόγου 
Διδασκόντων και τη σύμφωνη γνώμη του/της Διευθυντή/ντριας της σχολικής μονάδας, έτσι ώστε 
να μην παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων  και με συνολική διάρκεια τις 
τέσσερις (4) διδακτικές ώρες.

6. Να γίνονται οι απαραίτητες προσαρμογές λαμβάνοντας υπόψη κατά περίπτωση την ηλικία, τη 
βαθμίδα και τις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών/τριών.

7. Κατά την υλοποίηση των δράσεων να είναι εξασφαλισμένη η προστασία των προσωπικών 
δεδομένων των μαθητών/τριών βάσει της ελληνικής και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας (ν. 
2472/1997, ν. 4139/2013, Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679, Οδηγία 2002/58/ΕΚ και Οδηγία 
2009/136/ΕΚ).

8. Να μην επιτραπεί σε καμία περίπτωση η φωτογράφιση, η βιντεοσκόπηση και η ηχογράφηση των 
μαθητών/τριών.

9. Να μην επιτραπεί η διάθεση ή η προβολή οποιουδήποτε υλικού το οποίο αφορά έμμεση ή άμεση 
διαφήμιση παροχής υπηρεσιών ατόμων/φορέων ή προπαγανδιστικού, προσηλυτιστικού, 
αυταρχικού, ρατσιστικού και ξενοφοβικού περιεχομένου και δεν γίνονται αναφορές ενισχυτικές 
των έμφυλων διακρίσεων ή του μη σεβασμού της διαφορετικότητας ή δεν είναι εγκεκριμένο από 
το Υ.ΠΑΙ.Θ. για το τρέχον σχολικό έτος, συμπεριλαμβανομένων και των αναφορών σε τυχόν 
χορηγούς της συγκεκριμένης ενημερωτικής παρέμβασης.

10. Το προς παρουσίαση ή διανομή εκπαιδευτικό υλικό να μην υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα 
και να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο «περί πνευματικής ιδιοκτησίας» (Ν.4212/2013).

          

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο και την υλοποίηση του εν λόγω εκπαιδευτικού 
προγράμματος παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να επικοινωνούν απευθείας με τον φορέα 
υλοποίησής του (ActionAid Hellas).

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

           

Εσωτερική Διανομή: 
1. Δ/νση Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία, Τμήμα Α΄  
2. Δ/νση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α’ (http://edu-gate.minedu.gov.gr/)

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕ & ΔΕ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ

http://edu-gate.minedu.gov.gr/


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Α. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΠΙΣΤΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

A/A Επωνυμία
Διεύθυνση Ηλεκτρονικού 
Ταχυδρομείου

1 ActionAid Hellas Υπόψη κας Σταματούκου Χ.
     Education.Hellas@actionaid.org
     chrisoula.stamatoukou@actionaid.org

2. Δήμος Φυλής Υπόψη κ. Ντάκουρη Β.     vasilisntakouris@gmail.com 
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