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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----
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 ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
 & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ.Ε.

ΤΜΗΜΑ Β’ 
ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ

Μαρούσι,      22-11-2021
Αρ. Πρωτ. : Φ.32/142693/EK/151010 /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.: Η με αριθμ. 142693/Δ1/08-11-2021 εισερχόμενη ηλεκτρονική  επιστολή  του Ι.Ε.Π.

Σε απάντηση σχετικού αιτήματός σας για την έγκριση εκπαιδευτικού υλικού με τίτλο «Διαδικτυακή 
σειρά εκπαιδευτικών βίντεο-S.M.Α.R.T. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ», το οποίο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και 
μέσω αυτών σε μαθητές και μαθήτριες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για το 
σχολικό έτος 2021-22, σας γνωρίζουμε ότι, βάσει της με αριθμ. 60/04-11-2021 πράξης του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ι.Ε.Π., το εν λόγω εκπαιδευτικό υλικό  εγκρίνεται για το σχολικό έτος  2021-22, υπό τις 
εξής προϋποθέσεις:

1. Το εκπαιδευτικό υλικό/πρόγραμμα να υλοποιηθεί από τον/την εκπαιδευτικό με χαρακτήρα 
προαιρετικό και κατά την κρίση του/της, είτε ως ένα ολοκληρωμένο σύνολο δράσεων στο 
πλαίσιο συναφούς Εργαστηρίου Δεξιοτήτων ή προγράμματος Σχολικών Δραστηριοτήτων, είτε ως 
αυτόνομες δράσεις/μεμονωμένες δραστηριότητες σε επίπεδο ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης 
των μαθητών/-τριών.
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 
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ανάλογα με την ηλικία, τη βαθμίδα και τις μαθησιακές ανάγκες), διασφαλίζοντας τη συνάφεια με 
τον εκπαιδευτικό και διδακτικό προγραμματισμό.
3. Η συνολική διάρκεια εφαρμογής του εν λόγω εκπαιδευτικού υλικού/προγράμματος να μην 
ξεπερνά τις δύο (2) διδακτικές ώρες.
4. Το εκπαιδευτικό υλικό να διατίθεται δωρεάν και να είναι ελεύθερο προς χρήση στους/στις 
εκπαιδευτικούς.
6. 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).
7. Κατά την αξιοποίηση του υλικού αυτού στη σχολική τάξη να μην προκύπτει με οποιονδήποτε 
τρόπο άμεση διαφήμιση εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
8. Να μην πραγματοποιηθεί μελλοντική εμπορική διάθεση του εκπαιδευτικού υλικού με την 
αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ.
9. Το ανωτέρω εκπαιδευτικό υλικό να τεθεί, πριν τη χρήση του και να χρησιμοποιηθεί μόνο μετά 
την έγκρισή τους, υπόψη των Συντονιστών/Συντονιστριών 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. 

Εσωτερική Διανομή 
-Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Π.Ε., Τμήμα Α’
-Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Δ.Ε., Τμήμα Β’
-Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Β΄
-Διεύθυνση Υποστήριξης Εκπαιδευτικών προγραμμάτων Αειφορίας, Τμήμα Α΄

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ

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

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ
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