ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Ταχ.Δ/ΝΣΗ
Δ/νση:Δ/ΘΜΙΑΣ
Ηρώων
Πολυτεχνείου
9-11
ΤΜΗΜΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ
Τ.Κ. – Πόλη:
15344 – Γέρακας

-

Γέρακας: 04/07/2022
Αρ. Πρωτ. : 15603

ΠΡΟΣ: -ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
- ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»

e-mail:
tedthe@dide-anatol.att.sch.gr
Πληροφορίες: Ράπτης Τηλέμαχος
Αικ.Κουνέλη
Τηλέφωνο:
210 3576035-074

ΘΕΜΑ : Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος «Ιχνηλατώντας το μονοπάτια της ιστορίας του τόπου
μου» για το σχολικό έτος 2022-2023.
ΣΧΕΤ : α)Το με αρ. πρωτ.:12960/31-05-2022 αίτημα του φορέα: ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»
β) Το υπ΄αριθμ.:61272/Δ5/25-05-2022 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Διαβίβαση
οδηγού έγκρισης υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το σχολικό έτος
2022-2023» στο οποίο επισυνάπτεται ο «Οδηγός για την Έγκριση Εκπαιδευτικών
Προγραμμάτων και Ερευνών»
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού αιτήματός σας και έχοντας υπόψη το αρθ.123 του Ν. 4876/2021 και
το αρθ.87 του Ν.4823/2021, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται η υλοποίηση του εκπαιδευτικού
προγράμματος με τίτλο: «Ιχνηλατώντας τα μονοπάτια της Ιστορίας του τόπου μου», που διοργανώνετε
σε συνεργασία με το Δήμο Διονύσου και απευθύνεται σε μαθητές/τριες Π/βάθμιας (Ε’και ΣΤ΄τάξεων) και
Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2022-2023, υπό τις εξής προϋποθέσεις :
1. Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στο εν λόγω πρόγραμμα να είναι προαιρετική και δωρεάν
για τους/τις μαθητές/τριες και αυτό δύναται να εφαρμόζεται και αν ο τρόπος υλοποίησης είναι
διαδικτυακά, εφόσον το περιεχόμενό του είναι ταυτόσημο με αυτό που έχει εγκριθεί.
2. Υλοποιείται μετά από σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης του σχολείου και του Συλλόγου
Διδασκόντων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει η κείμενη νομοθεσία για
τις διδακτικές/εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκπαιδευτικές εκδρομές.
3. Σε περίπτωση υλοποίησης του προγράμματος στο σχολικό χώρο μπορούν να εισέρχονται δύο (2)
άτομα το ανώτερο σε κάθε Τμήμα πλέον του εκπαιδευτικού, σύμφωνα με το 147ο Απόσπασμα
Πρακτικού της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
4. Να έχει προηγηθεί ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/τριών σε ό,τι αφορά το
πρόγραμμα και να έχει εξασφαλιστεί η ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση αυτών, έχοντας υπόψη ότι
η συμμετοχή των παιδιών τους δεν είναι υποχρεωτική.
5. Το πρόγραμμα υλοποιείται με την υποχρεωτική παρουσία του/της εκπαιδευτικού της τάξης και η
συνολική διάρκεια να μην υπερβαίνει τις τέσσερις (4) διδακτικές ώρες.
6. Σε κάθε περίπτωση επίσκεψης των μαθητών/τριών σε χώρους εκτός της σχολικής μονάδας
απαιτείται (α) απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, (β) η σύμφωνη γνώμη του/της
Διευθυντή/ντριας της σχολικής μονάδας, (γ) ) η ενυπόγραφη δήλωση συναίνεσης των
γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/τριών και (δ) η διαρκής παρουσία εκπαιδευτικού κατά την
υλοποίηση του προγράμματος.
7. Κατά την υλοποίηση των δράσεων να είναι εξασφαλισμένη η προστασία των προσωπικών
δεδομένων των μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων βάσει της κείμενης
νομοθεσίας.
8. Να μην επιτραπεί σε καμία περίπτωση η φωτογράφιση, η βιντεοσκόπηση και η ηχογράφηση των
μαθητών/τριών.

9. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιοδήποτε τρόπο έμμεση ή άμεση διαφήμιση εμπορικών
προϊόντων/Φορέων/επιχειρήσεων ή Υπηρεσιών ατόμων/Φορέων
10. Κατά την εφαρμογή του προγράμματος εντός ωρολογίου προγράμματος και σχολικού πλαισίου,
να μην παρακωλύεται με οποιονδήποτε τρόπο η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων, ενώ
θα λαμβάνεται μέριμνα για θέματα υγείας και ασφάλειας μαθητών και των εμπλεκόμενων
εκπαιδευτικών.
11. Πριν από την υλοποίηση του προγράμματος, προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου/ης, να
προηγηθεί ανάρτηση στον ιστότοπο του Φορέα με (α) σύντομη περιγραφή του προγράμματος
(περιγραφή δράσεων, μεθοδολογία, στόχοι, επιδιωκόμενα αποτελέσματα, αποτίμηση) και (β)
παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού.
12. Εάν στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος πραγματοποιηθούν ενημερωτικές επισκέψεις
εκπροσώπων του φορέα, εντός ωρολογίου προγράμματος και σχολικού πλαισίου, τα πρόσωπα
αυτά να έχουν ορισθεί εκ των προτέρων και να έχουν ενημερωθεί σχετικά οι σχολικές μονάδες.
13. Το εκπαιδευτικό υλικό να διατίθεται δωρεάν και να είναι ελεύθερο προς χρήση για τους/τις
μαθητές/τριες και τους/τις εκπαιδευτικούς, των υπεύθυνων σχολικών δραστηριοτήτων και
καινοτόμων προγραμμάτων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
14. Οι συντελεστές δεσμεύονται ότι σε περίπτωση έγκρισης του ανωτέρου υλικού από το ΥΠΑΙΘ, δε
θα πραγματοποιηθεί μελλοντική εμπορική του διάθεση με αναφορά στην έγκριση αυτή.
Σε συνέχεια αυτών, μετά την ολοκλήρωση της Δράσης θα αποσταλεί στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, σύντομος απολογισμός σε ηλεκτρονική μορφή (ταυτότητα σχολικών
μονάδων, αριθμός ωφελούμενων μαθητών/τριων, αριθμός εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών, τρόπος
υλοποίησης, αποτέλεσμα αξιολόγησης του προγράμματος).
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 καταλληλόλητα 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.
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