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      Μαρούσι, 24-11-2020

       Αρ. Πρωτ.: Φ.2.1/ΜΓ/160727/Δ7

    ΠΡΟΣ: Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού
                (ΚΜΟΠ)
                Υπόψη κ. Α. Τορρένς
                kmop@kmop.eu 
     ΚΟΙΝ: Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
                 info@iep.edu.gr

Θέμα: «Έγκριση αιτήματος για υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και υλικού»
Σχετ : τα με αρ. πρωτ. 56310/15-05-2020, 56312/15-05-2020 και 57381/16-05-2020 εισερχόμενα 
έγγραφα του Υ.ΠΑΙ.Θ. που αφορούν σε αιτήματα του Κέντρου Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού 
(ΚΜΟΠ) 

Σε απάντηση των ανωτέρω σχετικών αιτημάτων σας και έχοντας υπόψη το με αρ. 50/22-10-
2020 απόσπασμα Πρακτικού του Ι.Ε.Π., σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται για το σχολικό έτος 
2020-2021 η υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και το εκπαιδευτικό υλικό του 
Κέντρου Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (ΚΜΟΠ) με τίτλους: (α) «Η τάξη μου χωρίς 
εκφοβισμό», (β) «Εκφοβισμός, βασικές συμβουλές για γονείς», τα οποία απευθύνονται σε 
εκπαιδευτικούς σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας (Δημοτικό) και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης (Γυμνάσιο, Λύκειο) όλων των τύπων της χώρας, γονείς/κηδεμόνες 
μαθητών/τριών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλων 
των τύπων της χώρας και (γ) «Γίνε και εσύ πρεσβευτής κατά του εκφοβισμού», το οποίο 
απευθύνεται σε μαθητές/τριες σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (όλες οι 
τάξεις του Γυμνασίου Γενικής Εκπαίδευσης) της χώρας. 

Ως προς το πρόγραμμα (γ) που απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες, η έγκριση δίδεται υπό 
τις εξής προϋποθέσεις: 

1. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στο πρόγραμμα (γ) να είναι προαιρετική και 
δωρεάν και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου 
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Διδασκόντων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη 
νομοθεσία ως προς τις εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και την αυστηρή τήρηση των 
υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και τη 
μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό 
των σχολείων σε συνθήκες μετάδοσης του Covid-19. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη 
παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών.
2. Το πρόγραμμα δεν υπερβαίνει σε διάρκεια τη μία (1) διδακτική ώρα και υλοποιείται 
αποκλειστικά από τον/την εκπαιδευτικό της τάξης με αξιοποίηση του ψηφιακού 
εκπαιδευτικού υλικού και χωρίς την παρουσία τρίτου προσώπου.
3. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα να γίνεται με την 
ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.
4. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των 
συμμετεχόντων/συμμετεχουσών μαθητών/μαθητριών, εκπαιδευτικών και 
γονέων/κηδεμόνων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, και να μην επιτρέπεται σε καμία 
περίπτωση η φωτογράφιση, η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών.
5. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιαδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση 
εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
6. Η χρήση του εκπαιδευτικού υλικού που θα χρησιμοποιηθεί να διατίθεται δωρεάν και να 
είναι ελεύθερο προς χρήση στους/στις εκπαιδευτικούς.
7. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο ΙΕΠ με την ολοκλήρωση του 
προγράμματος τον πλήρη φάκελο αξιολόγησης της παρέμβασης/εκπαιδευτικού 
προγράμματος.
8. Η δέσμευση των συντελεστών ότι δεν θα πραγματοποιηθεί μελλοντική εμπορική διάθεση 
του ανωτέρω υλικού με την αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του ΥΠΑΙΘ.
9. Κατά την υλοποίηση των δράσεων είναι εξασφαλισμένη η προστασία της υγείας των 
μαθητών/τριών.
10. Δεν επιτρέπεται η διάθεση/προβολή οποιουδήποτε υλικού το οποίο (α) δεν είναι 
εγκεκριμένο από το Υ.ΠΑΙ.Θ. και (β) αναφέρεται σε τυχόν χορηγούς του συγκεκριμένου 
εκπαιδευτικού  προγράμματος.
11. Το πρόγραμμα να μη χρησιμοποιηθεί  για κανενός είδους διαφημιστικό ή άλλο εμπορικό 
σκοπό.
12. 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.
13. Το εκπαιδευτικό υλικό του Φορέα δύναται να αξιοποιηθεί από τον/την εκπαιδευτικό, 
εφόσον κρίνει ότι υπάρχει συνάφεια με το Πρόγραμμα Σπουδών ή/και το σχετικό Πρόγραμμα 
Σχολικών Δραστηριοτήτων, καθώς και από τον/την Υπεύθυνο/η Αγωγής Υγείας/Σχολικών 
Δραστηριοτήτων της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.



Προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου η παρούσα έγκριση  αναρτάται στην ιστοσελίδα του 
Υ.ΠΑΙ.Θ. http://edu-gate.minedu.gov.gr/

Η εφαρμογή του προγράμματος εξαρτάται από τις ρυθμίσεις που θα ισχύουν για τη 
λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων, των υγειονομικών πρωτοκόλλων του ΕΟΔΥ και 
των μέτρων για την αποφυγή της διάδοσης  του κορωνοϊού COVID-19.

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

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π.Ε, Δ.Ε. ΚΑΙ Ε.Α.

                                                            

                                                              
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  ΓΚΙΚΑ
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