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ΘΕΜΑ : Έγκριση αιτήματος για υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος
Σχετ : Το με αρ. πρωτ. Φ1Α/ΕΠ/114446/Δ7/15-09-2021 εισερχόμενο έγγραφο
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού αιτήματός σας και έχοντας υπόψη το με αρ. 45/09-09-2021
απόσπασμα Πρακτικού του ΙΕΠ, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται η υλοποίηση του εκπαιδευτικού
προγράμματος του Φορέα «ΚΠΕ Μεσολογγίου», με θέμα: «Βιώσιμες Πόλεις: Τέχνη για τη Ζωή» το οποίο
απευθύνεται σε μαθητές/τριες της και Εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος
2021-2022, υπό τις εξής προϋποθέσεις:
1. Για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος να αξιοποιηθεί το αναμορφωμένο
εκπαιδευτικό υλικό (επισυνάπτεται).
2. Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα να είναι προαιρετική και
δωρεάν για τους/τις μαθητές/-ήτριες 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/μαθητριών.
3. Το εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα/εκπαιδευτικό υλικό να υλοποιείται από τον/την
εκπαιδευτικό με χαρακτήρα προαιρετικό και κατά την κρίση του/της, στο πλαίσιο ευρύτερης
συναφούς εκπαιδευτικής δράσης/Εργαστηρίου Δεξιοτήτων ή Περιβαλλοντικού Προγράμματος
Σχολικών Δραστηριοτήτων.
4. Η υλοποίηση σχετικής εκπαιδευτικής παρέμβασης από τον/την εκπαιδευτικό να γίνεται σύμφωνα
με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών/-τριών της τάξης, διασφαλίζοντας τη συνάφεια
με τον εκπαιδευτικό και διδακτικό προγραμματισμό.
5. Να γίνονται οι απαραίτητες προσαρμογές λαμβάνοντας υπόψη κατά περίπτωση την ηλικία, τη
βαθμίδα και τις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών/-τριών.
6. Εάν στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος πραγματοποιηθούν ενημερωτικές
παρεμβάσεις συνεργατών του Κ.Π.Ε. Μεσολογγίου, εντός ωρολογίου προγράμματος και σχολικού
πλαισίου, η συνολική διάρκεια των παρεμβάσεων αυτών να μην υπερβαίνει τις δύο (2) διδακτικές
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ώρες και να έχει προηγηθεί η ενημέρωση και η ενυπόγραφη συγκατάθεση των
γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/τριών.
Πριν από την υλοποίηση του προγράμματος, προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου/-ης, να
πραγματοποιηθεί ανάρτηση στον ιστότοπο του Κ.Π.Ε. Μεσολογγίου με (α) σύντομη περιγραφή
του προγράμματος (περιγραφή δράσεων, μεθοδολογία, στόχοι, επιδιωκόμενα αποτελέσματα,
αποτίμηση) και (β) παρουσίαση του σχετικού εκπαιδευτικού υλικού.
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.
Οι δράσεις που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς (π.χ. ενημέρωση των εκπαιδευτικών) να
πραγματοποιούνται εκτός του εργασιακού τους ωραρίου.
Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση
εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
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).
Το εκπαιδευτικό υλικό της δράσης να διατίθεται δωρεάν και να είναι ελεύθερο προς χρήση
στους/στις εκπαιδευτικούς.
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.
Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Υ.ΠΑΙ.Θ. και 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.».

Προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου η παρούσα έγκριση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.
http://edu-gate.minedu.gov.gr/
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π.Ε. ,Δ.Ε. & Ε.Α.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ
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Εσωτερική Διανομή:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Γραφείου Υφυπουργού
Γραφείο Γενικής Γραμματέως
Δ/νση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α’ (http://edu-gate.minedu.gov.gr/)
Δ/νση Ειδ. Αγωγής και Εκπαίδευσης
Δ/νση Επαγγ. Εκπαίδευσης
Δ/νση Σπουδών Προγρ. και Οργ. Δευτ. Εκπαίδευσης
Δ/νση Σπουδών Προγρ. και Οργ. Πρωτ. Εκπαίδευσης
Δ/νση Υποστ. Προγρ/των και Εκπ/σης για την Αειφορία
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