Βαθμός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:
Βαθ. Προτεραιότητας:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
----ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση:
Τ.Κ. – Πόλη:
Ιστοσελίδα:
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:

----Ανδρέα Παπανδρέου 37
15180 Μαρούσι
www.minedu.gov.gr
Αν. Πασχαλίδου
210-3443422

Αθήνα,
10-12-2021
Αρ. Πρωτ. 161716/ΓΔ4

ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝ.:

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Κέντρο Επιστημών Παρατήρησης της
Γης και Δορυφορικής
Τηλεπισκόπησης BEYOND
Υπόψη κ. Ελένης Χρηστιά
christia@noa.gr

 Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης
 Συντονιστές Εκπ/κού Έργου Π.Ε. & Δ.Ε.
(μέσω των Περιφερειακών Δ/νσεων
Εκπ/σης)
 Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε.
 Σχολικές μονάδες Π.Ε. & Δ.Ε.
(μέσω των Δ/νσεων Π.Ε. & Δ.Ε.)

ΘΕΜΑ: Έγκριση υλοποίησης εκπαιδευτικού προγράμματος
Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. εισ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 150377/Δ2/22-11-2021 έγγραφο
Απαντώντας στο με αρ. πρωτ. εισ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 437/24-05-2021 έγγραφό σας που αφορά σε ανανέωση
έγκρισης διεξαγωγής εκπαιδευτικού προγράμματος και λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική εισήγηση του
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 62/18-11-2021 του Δ.Σ.), σας γνωρίζουμε ότι εγκρίνεται η
συνέχιση υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο: «beyondEDU: εκπαιδευτικό
πρόγραμμα για τη διαστημική τεχνολογία και την τηλεπισκόπηση» το οποίο διοργανώνεται από το
Κέντρο Επιστημών Παρατήρησης της Γης και Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης BEYOND του Εθνικού
Αστεροσκοπείου Αθηνών για το σχολικό έτος 2021-2022.
Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί δωρεάν με τη μέθοδο των «ψηφιακών επισκέψεων» στα σχολεία
μέσω της πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων Zoom, συνοδεύεται από εκπαιδευτικό οπτικοακουστικό υλικό του
οποίου η παρουσίαση διαρκεί μία διδακτική ώρα και μπορεί να υλοποιηθεί οποιαδήποτε χρονική στιγμή
κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης
(Δημοτικό, Γυμνάσιο, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ.) και εγκρίνεται με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
1. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στο εν λόγω πρόγραμμα να είναι προαιρετική και να
πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και

Διδασκουσών. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η
ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών.
2. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα να υλοποιείται παρουσία των εκπαιδευτικών και η διάρκειά του να είναι
μία (01) διδακτική ώρα.
3. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα να γίνεται με την ενυπόγραφη
συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.
4. Να διευκολύνεται η συμμετοχή μαθητών/-τριών με αναπηρία.
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 ή φωτογράφιση ή μαγνητοφώνηση μαθητών και
μαθητριών.
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εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
7. Το προς παρουσίαση ή διανομή εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος να μην υπόκειται σε
πνευματικά δικαιώματα και να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο «περί πνευματικής ιδιοκτησίας» (ν.
4212/2013, όπως ισχύει).
8. Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος να διατίθεται δωρεάν και να είναι ελεύθερο προς χρήση
στους/στις εκπαιδευτικούς.
9. Να μην πραγματοποιηθεί μελλοντική εμπορική του διάθεση του εκπαιδευτικού υλικού με την
αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ..
10. Οι συντελεστές του προγράμματος να αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. με την ολοκλήρωση του προγράμματος
τον πλήρη φάκελο αξιολόγησής του.
11. Για την πραγματοποίηση του εν λόγω προγράμματος να τηρηθούν απαρέγκλιτα οι οδηγίες του
Υ.ΠΑΙ.Θ. και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για την προστασία από τον κορωνοϊό COVID-1.
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 καταλληλόλητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων
έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του, 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: http://beyond-eocenter.eu/
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