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Μαρούσι, 9-1-2019
Εξ.Πρωτ.: Φ2.1/2505/Δ7

Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Βαθμός Ασφαλείας: -
Να διατηρηθεί μέχρι: -
Βαθμός Προτερ.: -

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝΠΡΟΣ:

Θέμα: Έγκριση εκπαιδευτικού υλικού και ενημερωτικών παρεμβάσεων 
Σχετ. : το με αρ. πρωτ. 217099/18-12-2018 εισερχόμενο έγγραφο του ΥΠΠΕΘ

Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό αίτημά σας και έχοντας υπόψη το με αρ. 59/13-12-2018 
απόσπασμα πρακτικού του ΙΕΠ, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνονται  οι ενημερωτικές  παρεμβάσεις 
με τους τίτλους: α) «Ακούω-Βλέπω-Μιλάω», β) «Ένα παραμύθι για τη φιλία», με τη χρήση του 
παραμυθιού «Ο Γελαστός κι η Ζωηρούλα: Μια ιστορία αληθινής φιλίας» (Α΄- Β΄ Δημοτικού), γ) 
«Συνδέσου με την πρόληψη» (Ε΄- ΣΤ΄ Δημοτικού), δ) «Ένα βήμα για συζήτηση» (Ε΄- ΣΤ΄ Δημοτικού), 
και στ) «Οι κάλτσες μας αλλιώς. Όλοι Ίσοι - Όλοι Διαφορετικοί» (Νηπιαγωγείο), καθώς και το 
εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο «Ταξίδι στ’ όνειρο», του Κέντρου Πρόληψης Εξαρτήσεων και 
Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «ΠΡΟΝΟΗ» του Δήμου Κηφισιάς - Ο.ΚΑ.ΝΑ., για το σχολικό 
έτος 2018-2019, υπό τις εξής προϋποθέσεις:
Α) Σε ό,τι αφορά το εκπαιδευτικό υλικό:

1. Η αξιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού «Ταξίδι στ’ όνειρο» στη σχολική τάξη να γίνεται 
από τον/την εκπαιδευτικό με προαιρετικό χαρακτήρα και κατά την κρίση του/της, στο 
πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Σπουδών ή Προγράμματος Αγωγής Υγείας, 
επιλέγοντας τις δραστηριότητες που θεωρεί ότι ανταποκρίνονται στους στόχους του 
προγράμματος και στις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών/τριών.

2. Να ενταχθεί στον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού και διδακτικού έργου του/της 
εκπαιδευτικού της τάξης, με την προϋπόθεση ότι αυτός/αυτή έχει 
ενημερωθεί/επιμορφωθεί από στελέχη του Κέντρου Πρόληψης.

3. Να μην πραγματοποιηθεί μελλοντική εμπορική διάθεση του εκπαιδευτικού υλικού «Ταξίδι 
στ’ όνειρο» με την αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

Β) Σε ό,τι αφορά την υλοποίηση δράσεων σε μαθητές/τριες:
1. Πριν την επίσκεψη στα σχολεία να έχει προηγηθεί συνεννόηση με τη Διεύθυνση του 

σχολείου και το διδακτικό προσωπικό, ώστε να μην παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία των 
σχολείων. 

2. Η συμμετοχή των σχολείων στα εν λόγω προγράμματα να είναι προαιρετική και δωρεάν για 
τους/τις μαθητές/τριες και να πραγματοποιείται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων 
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και τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή/τριας ή του/της Προϊσταμένου/ης της σχολικής 
μονάδας.

3. Η υλοποίηση των ενημερωτικών παρεμβάσεων να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις για τις σχολικές δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής (ΦΕΚ 109/τ. 
Α΄/1-8-2017).

4. Να έχει προηγηθεί ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/τριών σε ό,τι αφορά 
το συγκεκριμένο πρόγραμμα και να έχει εξασφαλιστεί η ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση 
αυτών, έχοντας υπόψη ότι η συμμετοχή των παιδιών τους δεν είναι υποχρεωτική.

5. Στην περίπτωση που στο πλαίσιο δράσης στα προαναφερόμενα προγράμματα 
πραγματοποιηθεί επίσκεψη στελέχους του Κέντρου Πρόληψης «ΠΡΟΝΟΗ», αυτή να γίνει με 
απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή/τριας ή 
του/της Προϊσταμένου/ης της σχολικής μονάδας.

6. Πριν την υλοποίηση του προγράμματος να προηγηθεί ενημέρωση του/της 
Συντονιστή/στριας Εκπαιδευτικού Έργου του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και του/της Υπεύθυνου/ης 
Αγωγής Υγείας της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

7. Κατά την υλοποίηση των δράσεων στα σχολεία να είναι εξασφαλισμένη η προστασία των 
προσωπικών δεδομένων των μαθητών/τριών βάσει της ελληνικής και της ευρωπαϊκής 
νομοθεσίας (ν. 2472/1997, ν. 4139/2013, Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679, Οδηγία 2002/58/ΕΚ και 
Οδηγία 2009/136/ΕΚ).

8. Να μην επιτραπεί σε καμία περίπτωση η φωτογράφιση, η βιντεοσκόπηση και η 
μαγνητοφώνηση των μαθητών/τριών.

9. Να μην επιτραπεί η διάθεση ή η προβολή οποιουδήποτε υλικού το οποίο αφορά έμμεση ή 
άμεση διαφήμιση παροχής υπηρεσιών ατόμων/φορέων ή δεν είναι εγκεκριμένο από το 
ΥΠ.Π.Ε.Θ. για το τρέχον σχολικό έτος.

10. Να γίνονται οι απαραίτητες επιμέρους προσαρμογές ανάλογα με την ηλικία και το 
μαθησιακό επίπεδο των μαθητών/τριών.

11. Η υλοποίηση των δράσεων να γίνεται εντός ωρολογίου προγράμματος και σχολικού 
πλαισίου, με την παρουσία του/της εκπαιδευτικού της τάξης και να μην υπερβαίνει τις 2 
(δύο) διδακτικές ώρες. 

12. Στο πλαίσιο υλοποίησης της ενημερωτικής παρέμβασης με τίτλο «Ακούω-Βλέπω-Μιλάω» 
και όσον αφορά το «Παγκάκι της Φιλίας», η  τοποθέτησή του στο σχολείο να γίνεται με τη 
σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων, σε χώρο που θα υποδείξει το σχολείο και υπό 
την προϋπόθεση αυτό να μην φέρει κάποιο διαφημιστικό σήμα και να είναι ασφαλές για 
τους/τις μαθητές/τριες.  

Γ) Σε ό,τι αφορά την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών:
Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε σχετικές επιμορφωτικές συναντήσεις με στελέχη του 
Κέντρου Πρόληψης «ΠΡΟΝΟΗ» για το εκπαιδευτικό υλικό «Ταξίδι στ’ όνειρο» να είναι 
προαιρετική και εκτός του εργασιακού τους ωραρίου.

Τέλος, οι υπεύθυνοι του προγράμματος να κοινοποιήσουν στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. τον απολογισμό των ως 
άνω προγραμμάτων (παιδαγωγικά αποτελέσματα, συμπεράσματα) μετά την ολοκλήρωσή του.

Ακριβές Αντίγραφο

2Εσωτερική Διανομή
1. Δ/νση Υποστήριξης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία - Τμήμα Β’
2. Δ/νση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας & Καινοτομίας – Τμήμα Α΄ (Ανάρτηση σε e-yliko)

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΡΥΣΟΥΛΑ Λ. ΜΠΑΚΑ



ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
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Α/Α Επωνυμία Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

1
Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και 
Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας 
«ΠΡΟΝΟΗ» (Υπόψη κας Μακαρώνη Σωτηρίας)

info@pronoi.org.gr
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