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Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Βαθμός Ασφαλείας:
Nα διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμ. Προτερ.:
Μαρούσι, 30-09-2021
Αριθμ. Πρωτ. : Φ16/123241/Δ2

Αντιδημαρχία Πολιτισμού, Αθλητισμού
του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
ΠΡΟΣ: mail: politismos@pilea-hortiatis.gr
msoumpasi@pilea-hortiatis.gr

KOIN: 1. Δ.Π.Ε. και Δ.Δ.Ε. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
2. Σχολικές μονάδες Π.Ε. και Δ.Ε.
Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
(μέσω των οικείων Δ.Π.Ε. & Δ.Δ.Ε.)
3. Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Mail: info@iep.edu.gr

ΘΕΜΑ: Έγκριση Εκπαιδευτικών δράσεων με τίτλο: «Βιωματικά και παιδαγωγικά εργαστήρια για
την καλλιέργεια της ιστορικής μνήμης και του πολιτισμού της ειρήνης στη Δημοτική Ενότητα
Χορτιάτη του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη» για μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-22.
Σχετικό έγγραφο: το με αρ.πρ. 112225/Δ2/10-09-2021 εισερχόμενο έγγραφο του ΥΠΑΙΘ..
Απαντώντας στο από 10/06/2021 αίτημα της
Νεολαίας του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη,

Αντιδημαρχίας

Πολιτισμού, Αθλητισμού και

σχετικά με την έγκριση της εφαρμογής εκπαιδευτικών

δράσεων με τίτλο: «Βιωματικά και παιδαγωγικά εργαστήρια για την καλλιέργεια της ιστορικής μνήμης
και του πολιτισμού της ειρήνης στη Δημοτική Ενότητα Χορτιάτη του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη» για
μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με
το Απόσπασμα Πρακτικού 45/09-09-2021 του Ι.Ε.Π., εγκρίνονται τα ανωτέρω εκπαιδευτικά
προγράμματα, για το σχολικό έτος 2021-22 υπό τις εξής προϋποθέσεις:
1. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στην εν λόγω παιδαγωγική δράση να είναι προαιρετική και να
πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και
Διδασκουσών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία
για τις σχολικές δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη
παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/τριών.

2. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στη δράση να πραγματοποιείται κατόπιν ενημέρωσης των
γονέων/κηδεμόνων τους και με την ενυπόγραφη συγκατάθεσή τους. Η ενυπόγραφη συγκατάθεση των
γονέων/κηδεμόνων να διασφαλίζεται και για την ενδεχόμενη βιντεοσκόπηση/ηχογράφηση
μαθητών/τριών για τις ανάγκες υλοποίησης των δράσης (π.χ. θεατρικό δρώμενο,), καθώς και για την
ενδεχόμενη δημοσίευση/προβολή του έργου του/της μαθητή/τριας (π.χ. παρουσίαση των
καλλιτεχνικών δημιουργιών των μαθητών/τριών).
3. Το πρόγραμμα να υλοποιείται από τον/την εκπαιδευτικό με χαρακτήρα προαιρετικό και κατά την
κρίση του/της, στο πλαίσιο ευρύτερης συναφούς εκπαιδευτικής δράσης ή Πολιτιστικού Προγράμματος
Σχολικών Δραστηριοτήτων, και η διάρκειά του να μην υπερβαίνει συνολικά τις δύο (2) διδακτικές ώρες.
4. Εάν στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος πραγματοποιηθούν ενημερωτικές επισκέψεις
συνεργατών του φορέα διοργάνωσης, εντός ωρολογίου προγράμματος και σχολικού πλαισίου, τα
πρόσωπα αυτά να έχουν ορισθεί εκ των προτέρων και να έχουν ενημερωθεί σχετικά οι σχολικές
μονάδες.
5. Πριν από την υλοποίηση του προγράμματος, προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου/ης, να
πραγματοποιηθεί ανάρτηση στον ιστότοπο του φορέα διοργάνωσης με:
(α) σύντομη περιγραφή του προγράμματος (περιγραφή δράσεων, μεθοδολογία, στόχοι, επιδιωκόμενα
αποτελέσματα, αποτίμηση) και
(β) παρουσίαση του σχετικού εκπαιδευτικού υλικού.
6. Να γίνονται οι απαραίτητες προσαρμογές λαμβάνοντας υπόψη κατά περίπτωση την ηλικία, τη
βαθμίδα και τις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών/τριών.
7. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων
μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Ο φορέας
διοργάνωσης να αναλάβει όλη τη διαδικασία υλοποίησης της δράσης και να διασφαλίσει τα
προσωπικά δεδομένα και τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών.
8. Η τυχόν μετακίνηση των μαθητών/τριών στο πλαίσιο συμμετοχής τους στις δράσεις του
προγράμματος να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην
κείμενη νομοθεσία για τις διδακτικές/εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκπαιδευτικές εκδρομές.
9. Οι δράσεις που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς (π.χ. ενημέρωση των εκπαιδευτικών από τους
εμψυχωτές της δράσης) να πραγματοποιούνται εκτός του εργασιακού τους ωραρίου.
10.
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εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
11. 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, όπως ισχύει).
12. Το εκπαιδευτικό υλικό της δράσης να διατίθεται δωρεάν και να είναι ελεύθερο προς χρήση
στους/στις εκπαιδευτικούς.

13. Η δέσμευση των συντελεστών ότι στην περίπτωση έγκρισης του ανωτέρω υλικού από το Υ.ΠΑΙ.Θ.,
δεν θα πραγματοποιηθεί μελλοντική εμπορική του διάθεση με την αναφορά της συγκεκριμένης
έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ.
14. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. με την ολοκλήρωση των
προγραμμάτων τον πλήρη φάκελο αξιολόγησής τους.
Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού
σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην
αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών
κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό
δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την
παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλότητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις
των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού,
λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την
αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να επικοινωνούν απευθείας με
τον Φορέα Διοργάνωσης.

Με Εντολή Υφυπουργού
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ

Εσωτερική Διανομή:
1.
Γραφείο Υφυπουργού κ.Μακρή
2.
Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
3. Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.
4. Δ/νση Εκπ/κης Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμ. Α΄
5. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Π.Ε. , Τμ.B΄
6. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε. , Τμ.B΄
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