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        Αποστολή  με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

    

                                                      
                                                                     

                                                                       
 

                                                    

ΘΕΜΑ: «Έγκριση και διεξαγωγή εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο «Digital 
Resistance: Εργαστήριο Ταυτοποίησης Ψευδών Ειδήσεων» για το σχολικό έτος 2021-
2022». 

Το αριθμ. 17631/18-10-2021 (ΕΙΣ132552/Δ4/19-10-2021/ΚΠ/ΥΠΑΙΘ) εισερχόμενο 
έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ..

Απαντώντας στο αριθμ. 66311/Δ4/8-6-2021/ΥΠΑΙΘ/ΚΠ έγγραφο του 1ου ΕΠΑ.Λ. Κορυδαλλού  
σχετικά με την διεξαγωγή του εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο «Digital Resistance: 
Εργαστήριο Ταυτοποίησης Ψευδών Ειδήσεων» για το σχολικό έτος 2021-2022 και λαμβάνοντας 
υπόψη την αριθμ. 17631/18-10-2021 γνωμοδότηση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π (σύμφωνα με το αριθμ. 55/14-
10-2021 Απόσπασμα Πρακτικού) σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με 
τίτλο: «Digital Resistance: Εργαστήριο Ταυτοποίησης Ψευδών ειδήσεων» που υλοποιείται από το 1ο 
ΕΠΑ.Λ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ.

Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές/ήτριες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
(Γυμνασίων, Γενικών & Επαγγελματικών Λυκείων) όλης της χώρας και υλοποιείται από τους/τις 
εκπαιδευτικούς λαμβάνοντας υπόψη τους διάφορους τύπους παραπληροφόρησης που 
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αναφέρονται στο Εγχειρίδιο Digital Resistance το οποίο επίσης περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή 
καθώς και  τρόπο υλοποίησης και αξιολόγησης του προγράμματος. 
Το παραπάνω εγχειρίδιο δημιουργήθηκε με βασικούς άξονες το πλαίσιο του Συμβουλίου της 
Ευρώπης για τον δημοκρατικό πολιτισμό και το πλαίσιο ανάπτυξης ψηφιακών ικανοτήτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια του έργου Digital Resistance μέσω του κοινού προγράμματος 
DISCO (Democratic and Inclusive School Culture in Operation).

Το εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα,  που διεξάγεται για πρώτη φορά για το σχολικό έτος 2021 – 
2022, μπορεί να υλοποιηθεί οποιαδήποτε περίοδο της σχολικής χρονιάς χωρίς κόστος συμμετοχής 
για τους/τις μαθητές/-ήτριες. Η αξιολόγηση του προγράμματος γίνεται με τη συμπλήρωση 
ερωτηματολογίου από τους/τις μαθητές/-ήτριες και τους/τις εκπαιδευτικούς.

Για τη συμμετοχή των μαθητών/τριών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γυμνασίων, Γενικών & 
Επαγγελματικών Λυκείων) όλης της χώρας στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  «Digital Resistance», έχει 
εισηγηθεί θετικά με την Πράξη 55/14-10-20201, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) υπό τις εξής προϋποθέσεις:

1. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών 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 
την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη 
παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών.

2. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα να γίνεται με την 
ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.

3. Το πρόγραμμα να υλοποιείται από τον/την εκπαιδευτικό κατά την κρίση του/της, είτε με 
διάχυση σε ενότητες γνωστικών αντικειμένων που προσφέρονται για ανάλογες προεκτάσεις 
είτε στο πλαίσιο ευρύτερης συναφούς σχολικής δράσης/Εργαστηρίου Δεξιοτήτων ή 
Προγράμματος σχολικών Δραστηριοτήτων.

4. Η υλοποίηση του προγράμματος να μην ξεπερνά τις δύο (2) διδακτικές ώρες.
5. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των 

συμμετεχόντων 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.

6. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση 
εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.

7. Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος να διατίθεται δωρεάν και να είναι ελεύθερο προς 
χρήση στους/στις εκπαιδευτικούς.

8. Η δέσμευση των συντελεστών ότι στην περίπτωση έγκρισης του ανωτέρω υλικού από το 
Υ.ΠΑΙ.Θ., δεν θα πραγματοποιηθεί μελλοντική εμπορική του διάθεση με την αναφορά της 
συγκεκριμένης έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ.

9. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. με την ολοκλήρωση του 
προγράμματος τον πλήρη φάκελο αξιολόγησης της παρέμβασης/εκπαιδευτικού 
προγράμματος.

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 

https://digi-res.eu/el/%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C-%CE%B5%CE%B3%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF/
https://www.coe.int/en/web/education/disco
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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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