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Βαθμός Ασφαλείας:
Nα διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμ. Προτερ.: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Μαρούσι,   10/11/2021
Αριθμ. Πρωτ. :  Φ16/144098/Δ2

                                                                                   ΠΡΟΣ: 

                                                                         

                                                                                  ΚΟΙΝ:

ΘΕΜΑ: Έγκριση εκπαιδευτικού υλικού του εκπαιδευτικού προγράμματος ERASMUS+/KA1 με 
             τίτλο «Vielfalt gemeinsam verstehen» (Κατανοώντας από κοινού την ποικιλομορφία)
Σχετ.: Τo με αρ. πρωτ. 131209/Δ2/15-10-2021 εισερχόμενο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας στο αίτημα του κ. Σταυγιαννουδάκη, καθηγητή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
(ΠΕ04) και λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. πρ. 55/14-10-2021 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του 
ΙΕΠ, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε το εκπαιδευτικό υλικό το οποίο έχει αναπτυχθεί στο 
πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος ERASMUS+/KA1 με τίτλο «Vielfalt gemeinsam 
verstehen» (Κατανοώντας από κοινού την ποικιλομορφία), το οποίο απευθύνεται σε 
μαθητές/τριες της Δημοτικού, Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου της χώρας και των Ελληνικών 
Σχολείων του Εξωτερικού για το σχολικό έτος 2021-2022.

Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού πακέτου προσανατολισμένου 
στην προώθηση κοινής ευρωπαϊκής πρακτικής για την καταπολέμηση των διακρίσεων. Το 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----
Αποστολή  με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη : 151 80 -  Μαρούσι
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr 
Email : spoudonde@minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Παπαβρόντος Β. (Π.Ε.)
                                 Βάρλα  Ά. (Δ.Ε.)

  Κουροπούλου Χ. (Δ.Ε.)
Τηλέφωνο : 210-344.2249 (Π.Ε.)
                                 210-3443272 (Δ.Ε.)

                 210-3443273 (Δ.Ε.)

1. Γενικό Λύκειο Αλικιανού Χανίων 
    κ. Στυλιανό Σταυγιαννουδάκη
    stelstavia@gmail.com  
2. Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)
    info@iep.edu.gr

1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε. της 
χώρας

2. Δ.Π.Ε. & Δ.Δ.Ε. της χώρας
3. Σχολικές μονάδες Π.Ε. και Γυμνάσια και 

Γενικά Λύκεια 
(μέσων των οικείων Δ.Π.Ε. και Δ.Δ.Ε.)

4.    Συντονιστές Εκπαίδευσης Εξωτερικού

     

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Π/ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ B΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ B΄
-----
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επιμορφωτικό/εκπαιδευτικό υλικό αποτελείται: α) από ένα εγχειρίδιο για εκπαιδευτικούς το 
οποίο αποσκοπεί στην παροχή βασικών γνώσεων σχετικά με την έννοια της ποικιλομορφίας 
(diversity) και την καταπολέμηση των διακρίσεων, β) από σύνολο δράσεων με βιωματικό 
χαρακτήρα για την ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών στις έννοιες της ποικιλομορφίας, της 
διαχείρισης της διαφορετικότητας, της ισότητας και της συμπερίληψης, γ) συνοδευτικό υλικό και 
ένα φυλλάδιο για την ανεξάρτητη διεξαγωγή εκπαιδευτικής εκδήλωσης για την εκπαίδευση στην 
διαφορετικότητα. 

Το σύνολο του υλικού είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του προγράμματος 
https://divedu.eduskills.plus στην ελληνική γλώσσα. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 
2821077166, 6937633461 (κ. Σταυγιαννουδάκης) και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου stelstavia@gmail.com .

Επισημαίνεται ότι το ανωτέρω πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί τηρώντας απαρέγκλιτα τις 
οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για την προστασία 
από τον κορωνοϊό COVID-19 και σύμφωνα με τις εξής απαραίτητες προϋποθέσεις:
1. Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται με τη 
σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων, ώστε να μην παρακωλύεται το 
σχολικό πρόγραμμα και να υπάρχει μέριμνα για την ασφάλεια των μαθητών/τριών.
2. Η συνολική διάρκεια παρουσίασης του προγράμματος στις σχολικές μονάδες να μην ξεπερνά 
τις δύο (2) διδακτικές ώρες και να γίνεται παρουσία του/της εκπαιδευτικού της τάξης. 
3. Να μην γίνεται με κανένα τρόπο/μέσο προώθηση/διαφήμιση εμπορικών επιχειρήσεων. 
4. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα να πραγματοποιείται με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των 
γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/τριών και να έχει προηγηθεί η ενημέρωσή τους έχοντας 
υπόψη ότι η συμμετοχή των παιδιών δεν είναι υποχρεωτική. 
5. Η υλοποίηση του προγράμματος να γίνει χωρίς τροποποιήσεις και σύμφωνα με τη σχετική 
έγκριση. 
6. Η χρήση του παρουσιαζόμενου ή διαμοιρασθέντος εκπαιδευτικού υλικού να μην υπόκειται σε 
πνευματικά δικαιώματα και να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο «περί πνευματικής ιδιοκτησίας» 
(Ν.4212/2013). 
7. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των 
συμμετεχόντων μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών και γονέων (βάσει της ελληνικής και της 
ευρωπαϊκής νομοθεσίας Ν.2472/1997, Ν.4139/2013, οδηγίες της 1995/46/ΕΚ, 2002/58/ΕΚ, 
2006/24/ΕΚ και 2009/136/ΕΚ). 
8. Δεν επιτρέπεται η βιντεοσκόπηση, η φωτογράφηση και η ηχογράφηση μαθητών και 
μαθητριών. 
9. Με το πέρας του σχολικού έτους 2021-22 να αποσταλεί απολογιστική έκθεση στο ΙΕΠ 
αναφορικά με τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής δράσης.
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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 σχετικές 
οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής 
κρίσης.

Τέλος, σημειώνεται ότι η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στο εν λόγω εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

                                                                                                                                                 
                                                                                                                                Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                                                                             Α/ΒΑΘΜΙΑΣ, Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
                                                                                                              ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

                                              
                                                                                  
                                                                                                                      ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ

                        

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Υφυπουργού Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής
3. Γεν. Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε.
4. Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκπ/σης
5.   Δ/νση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης- Τμήμα Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και Θρησκευτικής Αγωγής
6. Δ/νση Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ.- Τμήμα Σπουδών, Προγραμμάτων, Οργάνωσης και Μαθητικών Θεμάτων
7. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Π.Ε. - Τμήμα Β’
8. Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων
9. Δ/νση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας - Τμήμα Α’ 
10. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Δ.Ε. – Τμήμα Β΄

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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