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ΘΕΜΑ Έγκριση του αιτήματος της Μη Κερδοσκοπικής Οργάνωσης «Common Seas» για την έγκριση

του εκπαιδευτικού προγράμματος/εκπαιδευτικού υλικού με τίτλο Πλαστικά στις θάλασσες
Σχετ : Το με αρ. πρωτ. Φ1Α/ΜΚ/67350/85613/Δ7/14-7-2021 εισερχόμενο έγγραφο
Σχετ : Το με αρ. πρωτ. 153327/22-11-2021/Δ7 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού αιτήματός σας και έχοντας υπόψη το με αρ. 62/18-11-2021
απόσπασμα Πρακτικού του ΙΕΠ, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο:
«Πλαστικά στις θάλασσες», το οποίο απευθύνεται τόσο στους/στις εκπαιδευτικούς όσο και στους/στις
μαθητές/-ήτριες Πρωτοβάθμιας (Νηπιαγωγείου-Δημοτικού) και Δευτεροβάθμιας (Γυμνασίου)
Εκπαίδευσης, όλων των σχολικών μονάδων γενικής εκπαίδευσης της χώρας, για το σχολικό έτος 20212022, υπό τις εξής προϋποθέσεις:






Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στο εν λόγω πρόγραμμα να είναι προαιρετική και δωρεάν
να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και
Διδασκουσών και με γνώμονα τη μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και την ασφάλεια
των μαθητών/μαθητριών.
Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα να γίνεται με την ενυπόγραφη
συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.
Το παραπάνω εκπαιδευτικό πρόγραμμα/υλικό να αξιοποιείται από τον/την εκπαιδευτικό με
χαρακτήρα προαιρετικό και κατά την κρίση του/της, είτε ως ένα ολοκληρωμένο σύνολο δράσεων
στο πλαίσιο προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, είτε ως αυτόνομες
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δράσεις/μεμονωμένες δραστηριότητες σε επίπεδο ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης των
μαθητών/-τριών.
Η υλοποίηση του εν λόγω εκπαιδευτικού προγράμματος/υλικού από τον/την εκπαιδευτικό ή
τους/τις υπεύθυνους/-νες του εκπαιδευτικού προγράμματος να μην υπερβαίνει σε διάρκεια
συνολικά τις δύο (2) διδακτικές ώρες ανά τμήμα.
Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε ενημερωτικές δράσεις για την υλοποίηση του
προγράμματος/αξιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού να είναι προαιρετική και να
πραγματοποιείται εκτός του εργασιακού τους ωραρίου.
Η υλοποίηση του σχετικού εκπαιδευτικού προγράμματος/υλικού 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.
Το προς παρουσίαση ή διανομή εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος να μην υπόκειται σε
πνευματικά δικαιώματα και να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο «περί πνευματικής ιδιοκτησίας»
(Ν.4212/2013, όπως ισχύει).
Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος 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 ΥΠΑΙΘ.,
δεν θα πραγματοποιηθεί μελλοντική εμπορική του διάθεση με την αναφορά της συγκεκριμένης
έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Το ανωτέρω εκπαιδευτικό υλικό να τεθεί υπόψη των Συντονιστών/-τριών Εκπαιδευτικού Έργου
Εκπαίδευσης για την Αειφορία των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., καθώς και των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων
των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ώστε να αξιοποιηθεί
αναλόγως σε συναφείς δράσεις που υλοποιούνται στην περιοχή ευθύνης τους.
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 βιντεοσκόπηση και η
μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών.
Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση
εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. με την ολοκλήρωση του προγράμματος
τον πλήρη φάκελο αξιολόγησης της παρέμβασης/εκπαιδευτικού προγράμματος.
Ως προς την άδεια εισόδου τρίτων ενηλίκων στα σχολεία εκτός εκπαιδευτικών και εργαζομένων σε
αυτά, επιτρέπεται η είσοδος σε δύο (2) άτομα το ανώτερο σε κάθε τμήμα πλέον του εκπαιδευτικού.

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
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σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής
κρίσης.»

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Με εντολή Υφυπουργού
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π.Ε., Δ.Ε. & Ε.Α.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ

Εσωτερική Διανομή:
Δ/νση Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία-Τμήμα Α΄
Δ/νση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας
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