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ΘΕΜΑ : «Έγκριση αιτημάτων»
Σχετ : (α) το με αρ. πρωτ. 105238/1-7-2019 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
            (β) το με αρ. πρωτ. 122108/29-7-2019   εξερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. και
           (γ) το με αρ. πρωτ. 26486/24-2-2020    εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας στο ανωτέρω (α) σχετικό αίτημά σας και έχοντας υπόψη το με αρ.  9/20-02-2020  απόσπασμα 
πρακτικού του ΙΕΠ, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται η υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
διαδραστικού κινηματογράφου  του εκπαιδευτικού οργανισμού Φωτόγραμμα, κινηματογράφου με 
τίτλους: 
α) «Ελλάδα: χώρα ποιητών και συγγραφέων», Δημοτικό (Γ’, Δ’, Ε’, Στ’) και Γυμνάσιο (Α’, Β’, Γ’)
β) «Αρχαία Ελλάδα», Δημοτικό (Γ’, Δ’, Ε’, Στ’) και Γυμνάσιο (Α’, Β’, Γ’)
γ) «Άγρια ζώα της Ελλάδας», Νηπιαγωγείο και Α΄ Β΄ & Γ΄ Δημοτικού
δ) «Η Ιστορία της Αθήνας», Γ΄, Δ΄, Ε΄ & Στ΄ Δημοτικού και όλες οι τάξεις Γυμνασίου και Λυκείου
ε) «Η γη ανήκει σε όλα τα παιδιά του κόσμου/ Λέμε όχι στο ρατσισμό», Δημοτικό (Γ’, Δ’, Ε’, Στ’) και 
Γυμνάσιο (Α’, Β’, Γ’).
στ) «Μαθαίνω να αγαπώ τον άνθρωπο», Νηπιαγωγείο και Α΄ Β΄ & Γ΄ Δημοτικού
ζ) «Νικάμε τη βία και τον σχολικό εκφοβισμό», Δημοτικό (Γ’, Δ’, Ε’, Στ’) και Γυμνάσιο (Α’, Β’, Γ’)
η) «Η Ιστορία της Μακεδονίας», για το Δημοτικό (Δ’, Ε’, Στ’) και το Γυμνάσιο (Α’, Β’, Γ’)
που απευθύνονται σε μαθητές/-τριες Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2019-20, υπό 
τις εξής προϋποθέσεις: 

Α) Σε ό,τι αφορά την υλοποίηση δράσεων σε μαθητές/-ήτριες:

http://www.minedu.gov.gr/


1. Η συμμετοχή των σχολείων στα εν λόγω προγράμματα να είναι προαιρετική για τους/τις 
μαθητές/τριες και να πραγματοποιείται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και τη σύμφωνη 
γνώμη του Διευθυντή/Διευθύντριας ή του/της Προϊσταμένου/-ης της σχολικής μονάδας.

2. Πριν την επίσκεψη στα σχολεία να έχει προηγηθεί συνεννόηση με τη Διεύθυνση του σχολείου και 
το διδακτικό προσωπικό, ώστε να μην παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία των σχολείων.

3. Να έχει προηγηθεί ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/-τριών σε ό,τι αφορά τα 
συγκεκριμένα προγράμματα και να έχει εξασφαλιστεί η ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση αυτών, 
έχοντας υπόψη ότι η συμμετοχή των παιδιών τους δεν είναι υποχρεωτική.

4. Τα προγράμματα να υλοποιούνται από τον/την εμψυχωτή/-τρια του Οργανισμού, σε συνεργασία 
με τον/την εκπαιδευτικό της τάξης.

5. Πριν την υλοποίηση των προγραμμάτων να προηγηθεί ενημέρωση των Συντονιστών/-στριών 
Εκπαιδευτικού Έργου του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και του/της Υπεύθυνου/-ης Αγωγής Υγείας ή του/της 
Υπεύθυνου/-ης Σχολικών Δραστηριοτήτων της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

6. Κατά την υλοποίηση των δράσεων στα σχολεία να είναι εξασφαλισμένη η προστασία των 
προσωπικών δεδομένων των μαθητών/-τριών βάσει των κείμενων διατάξεων.

7. Να μην επιτραπεί σε καμία περίπτωση η φωτογράφιση, η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση 
των μαθητών/-τριών.

8. Να μην επιτραπεί η διάθεση ή η προβολή οποιουδήποτε υλικού το οποίο αφορά έμμεση ή άμεση 
διαφήμιση παροχής υπηρεσιών ατόμων/φορέων ή δεν είναι εγκεκριμένο από το Υ.ΠΑΙ.Θ. για το 
τρέχον σχολικό έτος.

9. Να γίνονται οι απαραίτητες επιμέρους προσαρμογές ανάλογα με την ηλικία και το μαθησιακό 
επίπεδο των μαθητών/-τριών.

10. Η υλοποίηση των δράσεων να γίνεται εντός ωρολογίου προγράμματος και σχολικού πλαισίου, με 
την παρουσία του/της εκπαιδευτικού της τάξης και να μην υπερβαίνει τις 2 (δύο) διδακτικές ώρες.

11. Το κόστος συμμετοχής για τους/τις μαθητές/-ήτριες σε περίπτωση μετακίνησης εκτός σχολείου να 
συνεκτιμηθεί με ευθύνη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων της σχολικής μονάδας και 
να τηρηθεί η κείμενη νομοθεσία όσον αφορά τις μετακινήσεις των μαθητών/-τριών.

12. Σε περίπτωση που το πρόγραμμα υλοποιηθεί εκτός των σχολικών μονάδων οι χώροι προβολής να 
πληρούν τις προβλεπόμενες από το νόμο προϋποθέσεις των χώρων συνάθροισης κοινού, ώστε να 
διασφαλίζεται η ασφάλεια των μαθητών/-τριών και οι επισκέψεις στους χώρους αυτούς να 
πραγματοποιούνται με ευθύνη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων των σχολικών 
μονάδων και με την απαρέγκλιτη τήρηση των όρων και προϋποθέσεων των κείμενων διατάξεων 
για το πλαίσιο διεξαγωγής εκπαιδευτικών επισκέψεων και εκδρομών.

Β) Σε ό,τι αφορά το εκπαιδευτικό υλικό:

1. Το εν λόγω υλικό δύναται να αξιοποιηθεί από τον/την εκπαιδευτικό με χαρακτήρα προαιρετικό.
2. Ο/Η εκπαιδευτικός δύναται να εντάξει το εκπαιδευτικό υλικό στο διδακτικό έργο κατά την κρίση 

του/της, επιλέγοντας τις δραστηριότητες που θεωρεί κατάλληλες για την ηλικία, τα ενδιαφέροντα 
και τις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών/τριών, διασφαλίζοντας τη συνάφεια των δράσεων με το 
πρόγραμμα σπουδών και τη συνέχεια των προσφερόμενων στους/στις μαθητές/τριες μαθησιακών 
εμπειριών, είτε σε ενότητες γνωστικών αντικειμένων που προσφέρονται για ανάλογες 
προεκτάσεις, είτε στο πλαίσιο Προγράμματος Σχολικών Δραστηριοτήτων Πολιτιστικών Θεμάτων.

3. Να μην πραγματοποιηθεί μελλοντική εμπορική διάθεση του εκπαιδευτικού υλικού με την 
αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ. .

4. Το υλικό να χρησιμοποιείται χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους/τις μαθητές/τριες και τον 
Σύλλογο Διδασκόντων και χωρίς τη διανομή ή προβολή οποιουδήποτε διαφημιστικού υλικού, 
όπως επίσης και εκπαιδευτικού/παιδαγωγικού υλικού, το οποίο δεν έχει προηγουμένως εγκριθεί 
για το σχολικό έτος 2019-2020 στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας.



5. Το ανωτέρω εκπαιδευτικό υλικό να τεθεί υπόψη των Υπεύθυνων Πολιτιστικών Θεμάτων /Σχολικών 
Δραστηριοτήτων των οικείων Διευθύνσεων   Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 
ώστε να αξιοποιηθεί αναλόγως σε Προγράμματα και Δράσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο και την υλοποίηση των εν λόγω εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να επικοινωνούν απευθείας με τον φορέα 
υλοποίησής του (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΑ ).

                                                                                                                   ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ

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

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                              
                                                                                                                    ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Εσωτερική Διανομή: 
1. Διεύθυνση Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία -Τμήμα Γ
2. Δ/νση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α’ (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. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΑ  - diadrastiko.cinema@gmail.com

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