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ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Βαθμός Ασφαλείας: 
Να διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμός Προτεραιότητας:

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
Π.Ε.

ΤΜΗΜΑ Α’ 
ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ Α΄ 
ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Μαρούσι,      04-11-2021
Αρ. Πρωτ. : Φ.32/132267/EK/141099/Δ1

Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη : 15180 – Μαρούσι
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr
Email : spudonpe@minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Eλ.Κωνσταντινίδου
Τηλέφωνο : 210 344 3372

ΘΕΜΑ : « Έγκριση  εκπαιδευτικού υλικού»

 ΣΧ.:  1.Η με αριθμ. 132267/Δ1/19-10-2021 εισερχόμενη ηλεκτρονική  επιστολή  του Ι.Ε.Π.
2.Το με αριθμ. . 70744/Δ1/16-06-2021 εισερχόμενο έγγραφο-αίτημα του Υ.ΠΑΙ.Θ. 

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού αιτήματός σας για την έγκριση εκπαιδευτικού υλικού  με 
τίτλο «Ψηφιακή Συλλογή: Ένα παράθυρο μικρό», το οποίο απευθύνεται σε μαθητές 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης με και χωρίς Διαταραχή Αυτιστικού 
Φάσματος, σας γνωρίζουμε ότι, βάσει της με αριθμ. 55/14-10-2021 πράξης του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ι.Ε.Π., εγκρίνεται το εν λόγω εκπαιδευτικό υλικό ως προς την παιδαγωγική του 
καταλληλότητα για το σχολικό έτος 2021-2022 στο πλαίσιο υλοποίησης στόχων του Π.Σ., υπό 
τις εξής προϋποθέσεις:

1. Το εν λόγω υλικό να αξιοποιείται από τον/την εκπαιδευτικό ή το Ε.Ε.Π. με χαρακτήρα 
προαιρετικό και κατά την κρίση του/της, με στόχο τον εμπλουτισμό της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας και την υποστήριξη του εκπαιδευτικού του έργου, όταν κρίνεται σκόπιμο 
από τον/την ίδιο/-α. 

2. 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).

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

ΠΡΟΣ : ΙΔΡΥΜΑ ΩΝΑΣΗΣ 
Υπ’ όψιν κας Παναγιωτάκου Χριστίνας 
Email: cpanagiotakou@onassis.org 

ΚΟΙΝ: ΔΙ.Π.Ε.  (της χώρας)
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3. Το εκπαιδευτικό υλικό να διατίθεται δωρεάν και να είναι ελεύθερο προς χρήση 
στους/στις εκπαιδευτικούς.

4. Η αποστολή του εκπαιδευτικού υλικού στις σχολικές μονάδες να πραγματοποιηθεί υπό 
την ευθύνη και με δαπάνη του Ιδρύματος Ωνάση.

5. Η δέσμευση των συντελεστών ότι δεν θα πραγματοποιηθεί μελλοντική εμπορική του 
διάθεση με την αναφορά της παρούσας  έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Επισημαίνεται ότι το ψηφιακό υλικό, μπορεί να αναρτηθεί σε ψηφιακές πλατφόρμες/αποθετήρια 
του Υ.ΠΑΙ.Θ. ή/και φορέων αυτού, για χρήση του από την εκπαιδευτική κοινότητα. 

Εσωτερική Διανομή 
1.Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Π.Ε., Τμήμα Α’
2. Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης ,Τμήμα Α΄ 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π.Ε.,Δ.Ε. & Ε.Α.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ
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