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ΘΕΜΑ : « Έγκριση  εκπαιδευτικού υλικού»

 ΣΧ.:  1.Η με αριθμ. 135196/Δ1/25-10-2021 εισερχόμενη ηλεκτρονική  επιστολή  του Ι.Ε.Π.
2.Το με αριθμ. . 71183/Δ1/17-06-2021 εισερχόμενο έγγραφο-αίτημα του Υ.ΠΑΙ.Θ. 

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού αιτήματός σας για την έγκριση εκπαιδευτικού υλικού  με τίτλο «Ο 
ΜΙΚΡΟΣ ΡΗΓΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΤΗΣ ΧΑΡΤΑΣ», το οποίο απευθύνεται σε μαθητές /ήτριες 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σας γνωρίζουμε ότι, βάσει της με αριθμ. 56/21-10-2021 πράξης του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π., το εν λόγω εκπαιδευτικό υλικό  εγκρίνεται για την αξιοποίησή του 
από τον/την εκπαιδευτικό και τους/τις μαθητές/ήτριες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Γ’ – ΣΤ’ τάξεων 
Δημοτικών σχολείων της χώρας και των ελληνικών σχολείων του εξωτερικού), για το σχολικό έτος 
2021-22, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

1. Το εν λόγω εκπαιδευτικό υλικό να αξιοποιείται από τον/την εκπαιδευτικό με χαρακτήρα προαιρετικό 
και κατά την κρίση του/της, είτε στο πλαίσιο διδασκαλίας ενοτήτων γνωστικών αντικειμένων που 
προσφέρονται για ανάλογες προεκτάσεις είτε στο πλαίσιο υλοποίησης ευρύτερης συναφούς 
δράσης/Εργαστηρίου Δεξιοτήτων ή προγράμματος Σχολικών Δραστηριοτήτων. Απαραίτητη 
προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των 
μαθητών/μαθητριών.

2. Η υλοποίηση σχετικής εκπαιδευτικής παρέμβασης από τον/την εκπαιδευτικό να γίνεται σύμφωνα με 
τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών/-τριών της τάξης (με προσαρμογές ανάλογα με την 
ηλικία και τις μαθησιακές ανάγκες), διασφαλίζοντας τη συνάφεια με τον εκπαιδευτικό και διδακτικό 
προγραμματισμό.
3. Η συνολική διάρκεια αξιοποίησης του εν λόγω εκπαιδευτικού υλικού να μην ξεπερνά τις δύο (2) 
διδακτικές ώρες.
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4. Το εκπαιδευτικό υλικό να διατίθεται δωρεάν και να είναι ελεύθερο προς χρήση στους/στις 
εκπαιδευτικούς.

5. 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).

6. Κατά την αξιοποίηση του υλικού αυτού στη σχολική τάξη να μην προκύπτει με οποιονδήποτε τρόπο 
άμεση διαφήμιση εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.

7. Να μην πραγματοποιηθεί μελλοντική εμπορική διάθεση του εκπαιδευτικού υλικού με την αναφορά 
της παρούσας  έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ.

8. Το ανωτέρω εκπαιδευτικό υλικό να τεθεί υπόψη των Συντονιστών/Συντονιστριών Εκπαιδευτικού 
Έργου των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., καθώς και των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων των Διευθύνσεων 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ώστε να αξιοποιηθεί αναλόγως σε συναφείς δράσεις που υλοποιούνται 
στην περιοχή ευθύνης τους.

Εσωτερική Διανομή 
1.Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Π.Ε., Τμήμα Α’

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ

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

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ
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