
             

ΘΕΜΑ: Έγκριση εκπαιδευτικής παρουσίασης/δράσης σε ψηφιακή μορφή

Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. εισ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 162787/Δ2/27-11-2020 έγγραφο

Απαντώντας στο με αρ. πρωτ. 39/22-01-2021 έγγραφό σας που αφορά στην έγκριση εκπαιδευτικής 

παρουσίασης/δράσης σε ψηφιακή μορφή, σας γνωρίζουμε ότι εγκρίνεται η εκπαιδευτική 

παρουσίαση/δράση σε ψηφιακή μορφή με τίτλο: «Άυλη πολιτιστική κληρονομιά. Το κλέφτικο 

τραγούδι» του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς,  για το σχολικό έτος 2020-2021, σύμφωνα με 

την  εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 11/04-03-2021 του Δ.Σ.) η οποία έχει 

ως εξής:

«[…] γνωμοδοτούμε θετικά ως προς την έγκριση της εκπαιδευτικής παρουσίασης/δράσης με τίτλο: 

«Άυλη πολιτιστική κληρονομιά. Το κλέφτικο τραγούδι» του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς, η 

οποία απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και μέσω αυτών σε μαθητές/-ήτριες Δημοτικού (Ε΄ και Στ΄ 

τάξεων), Γυμνασίου, Λυκείου, Μουσικών Σχολείων […], για το σχολικό έτος 2020-2021, 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, σύμφωνα με τις μαθησιακές ανάγκες και τα ενδιαφέροντα 

των μαθητών/-τριών της τάξης (με τις απαραίτητες προσαρμογές), διασφαλίζοντας τη συνάφεια με τον 

εκπαιδευτικό και διδακτικό προγραμματισμό. 

2. Η σχετική εκπαιδευτική παρέμβαση στο Δημοτικό να υλοποιηθεί στο πλαίσιο διδασκαλίας 

επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, σε ενότητες που προσφέρονται για ανάλογες προεκτάσεις (π.χ. 
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Ιστορία, Γλώσσα, κ.ά.) και να μην ξεπερνά τις δύο (2) διδακτικές ώρες, και στη Β/θμια εκπαίδευση στο 

πλαίσιο των προαιρετικών προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται 

στη ετήσια σχετική εγκύκλιο του ΥΠ.ΑΙ.Θ. 

3. Το προς παρουσίαση εκπαιδευτικό υλικό να μην υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα και να 

τηρείται το θεσμικό πλαίσιο «περί πνευματικής ιδιοκτησίας» (Ν.4212/2013). 

4. Το εκπαιδευτικό υλικό να διατίθεται δωρεάν και να είναι ελεύθερο προς χρήση στους/στις 

εκπαιδευτικούς. 

5. Στην περίπτωση έγκρισης του ανωτέρω υλικού από το Υ.ΠΑΙ.Θ., να μην πραγματοποιηθεί 

μελλοντική εμπορική του διάθεση με την αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ.

 6. Το εκπαιδευτικό υλικό να τεθεί υπόψη των Συντονιστών/-τριών Εκπαιδευτικού Έργου 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. 

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».

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες σχολικές μονάδες μπορούν να επισκέπτονται 

την ιστοσελίδα: https://www.youtube.com/watch?v=dnGNrBLQd78&feature=youtu.be
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