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1. Διευθύνσεις Δ.Ε.ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ & ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Έδρες τους.
2. Σχολικές Μονάδες Δ.Ε. ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟΥ &
ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ (μέσω των οικείων Δ.Δ.Ε.)

ΘΕΜΑ: «Έγκριση του εκπαιδευτικού προγράμματος για τα ανθρώπινα δικαιώματα, με τίτλο «ΛΕΜΕ ΤΗΝ
ΑΛΗΘΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ», της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας AXION HELLAS (σε συνεργασία με τα
Εκπαιδευτήρια Δούκα, το Ίδρυμα Robert F. Kennedy Human Rights και το Ίδρυμα Μαριάννα Β.
Βαρδινογιάννη), το οποίο απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των
νήσων Μεγανησίου και Καστελόριζου, για το σχολικό έτος 2020-2021»
Σχετικό έγγραφο: τo με αρ. πρ. 172274/Δ2/21-12-2020 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Σε συνέχεια του από 16-11-2020 εγγράφου σας σχετικά με την υλοποίηση του εκπαιδευτικού
προγράμματος «Λέμε την αλήθεια στην εξουσία», που διοργανώνετε σε συνεργασία με τα
Εκπαιδευτήρια Δούκα, το Ίδρυμα Robert F. Kennedy Human Rights και το Ίδρυμα Μαριάννα Β.
Βαρδινογιάννη και λαμβάνοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.58/17-12-2020 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ.
του Ι.Ε.Π. σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται η διεξαγωγή του εν λόγω εκπαιδευτικού προγράμματος,
διαδικτυακά, το οποίο απευθύνεται σε μαθητές/τριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των νήσων
Μεγανησίου και Καστελόριζου, για το σχολικό έτος 2020-2021.
Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση του εν λόγω εκπαιδευτικού προγράμματος θα
πραγματοποιηθεί τηρώντας απαρέγκλιτα τις οδηγίες του ΥΠΑΙΘ και του Εθνικού
Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για την προστασία από τον κορωνοϊό-COVID 19 και
σύμφωνα με τις εξής προϋποθέσεις:
1. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στο πρόγραμμα να είναι προαιρετική και να
πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και
Διδασκουσών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη
νομοθεσία για τις διδακτικές/εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκπαιδευτικές εκδρομές.

Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η
ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών.
2. Να ζητηθεί η έγγραφη συναίνεση των γονέων των μαθητών/μαθητριών, που θα λάβουν
μέρος στο εν λόγω πρόγραμμα, από τον/την Διευθυντή/Διευθύντρια της σχολικής μονάδας,
σύμφωνα με το επισυναπτόμενο έγγραφο.
3. 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.
4. Να υπάρξει μέριμνα, ώστε να μη διαταραχθεί η ομαλή λειτουργία του σχολείου και του
ωρολογίου προγράμματος.
5. Ο/Η εκπαιδευτικός ή οι εκπαιδευτικοί που θα αναλάβουν την υλοποίηση του εν λόγω
προγράμματος, να μελετήσουν προσεκτικά το υλικό και να το προσαρμόσουν στην ηλικία
και τις ανάγκες των μαθητών/μαθητριών τους.
6. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιοδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση
εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
7. Η χρήση του εκπαιδευτικού υλικού που θα χρησιμοποιηθεί να διατίθεται δωρεάν και να
είναι ελεύθερο προς χρήση στους/στις εκπαιδευτικούς.
8. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο ΙΕΠ με την ολοκλήρωση του
προγράμματος τον πλήρη φάκελο αξιολόγησης της παρέμβασης/εκπαιδευτικού
προγράμματος.
9. 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 ΥΠΑΙΘ.
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.
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