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1. Δ/ΝΣΕΙΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Υπόψη Υπευθύνων
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης & Σχολικών
Δραστηριοτήτων)
2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ Α/ΘΜΙΑΣ &
Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΘΕΜΑ: «Έγκριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Ιδρύματος ΦΩΚΑ-ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΥ»
Απαντώντας στο υπ’ αρ. πρωτ. 106924/ΓΔ4/26-6-2017 εισερχόμενο έγγραφό σας, και έχοντας υπόψη
την υπ’ αρ. πρωτ. 7161/23-10-2017 Γνωμοδότηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) [υπ’ αριθ. 43/1910-2017 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.], σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνονται

ως παιδαγωγικά κατάλληλα τα

εκπαιδευτικά προγράμματα του Ιδρύματος Φωκά – Κοσμετάτου σε μαθητές/-τριες Α΄/θμιας και Β΄/θμιας
Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2017-18.
Επισημαίνονται τα εξής:
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου.
Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του σχολείου θα υπάρχει προηγούμενη συνεννόηση με τα
σχολεία και σύμφωνη γνώμη του/της Διευθυντή/ντριας και του Συλλόγου Διδασκόντων/-ουσών, ώστε να μην
παρακωλύεται το σχολικό πρόγραμμα και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των μαθητών.
Τα Εκπαιδευτικά προγράμματα δεν αφορούν Ειδικά Σχολεία, καθώς δεν υπάρχει μέριμνα για την
πρόσβαση στους χώρους του ιδρύματος ή ειδικές εγκαταστάσεις για παιδιά με ειδικές ανάγκες.
Η συμμετοχή των παιδιών γίνεται συνολικά ανά τάξη ή τμήμα οπότε και στα αρχεία του Ιδρύματος δε θα
υπάρξει επώνυμη καταγραφή. Σχετικά με την πιθανή δημοσίευση φωτογραφιών ή βίντεο, το Ίδρυμα δεσμεύεται
να ακολουθήσει τους κανόνες που ορίζονται από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Ειδικότερα, αν χρειαστεί να δημοσιευτούν εικόνες, τότε θα χρησιμοποιηθούν μακρινές και ομαδικές, ώστε να μην
φαίνονται καθαρά τα πρόσωπα των παιδιών ή θα ακολουθηθεί η τεχνική του «θολώματος» στα πρόσωπα

χρησιμοποιώντας προγράμματα επεξεργασίας εικόνας. Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση που πρέπει να δημοσιευτεί
κάποιο video ή φωτογραφίες κοντινές (π.χ. σε περίπτωση συμμετοχής σε διαγωνισμό ή Ευρωπαϊκό έργο) θα
ζητηθεί η γραπτή άδεια γονέα ή κηδεμόνα. Κατά τη διάρκεια των Προγραμμάτων δεν προβλέπεται χρήση υλικών
ανταμοιβών για τη συμμετοχή παιδιών στα προγράμματα και δε θα διανεμηθεί ούτε θα χρησιμοποιηθεί
διαφημιστικό υλικό.
Επιπλέον, όλα τα Προγράμματα απαιτούν την παρουσία των Εκπαιδευτικών και αυτό θα αναφέρεται ρητά
στην Πρόσκληση Συμμετοχής που θα λάβουν οι Σχολικές μονάδες.
Τέλος, το κόστος συμμετοχής στα προγράμματα, το οποίο ανέρχεται σε 2 € ανά μαθητή/-τρια (εξαιρούνται
παιδιά με οικονομικές δυσκολίες καθ’ υπόδειξη των εκπαιδευτικών, ώστε να μην αποκλειστεί από τη συμμετοχή
κανένας μαθητής/μαθήτρια για οικονομικούς λόγους), θα πρέπει να συνεκτιμηθεί από τον Σύλλογο
Διδασκόντων/-ουσών του κάθε σχολείου.
Το υπ. αρ. πρωτ 214831/Δ2/6-12-2017 έγγραφό μας με θέμα «Εκπαιδευτικά προγράμματα του Ιδρύματος
ΦΩΚΑ-ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΥ» δεν ισχύει.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Εσωτερική διανομή
-Γραφείο Υπουργού
-Γραφείο Γενικού Γραμματέα
-Γενική Δ/νση Σπουδών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης
-Δ/νση Σπουδών Δ.Ε., Τμήμα Δ’ Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
-Δ/νση Σπουδών Π.Ε., Τμήμα Γ’ Μαθητικής Μέριμνας και Σχολικής Ζωής
-Δ/νση Ε.Ε., Τμήμα Β’ Μαθητικής Μέριμνας και Σχολικής Ζωής

