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Δαπανών Εξετάσεων

Θέμα: Απάντηση σε αίτημα έγκρισης οπτικοακουστικών προγραμμάτων του «Κέντρου
εκπαιδευτικών δράσεων και Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας, Καρπός», για την
Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, για το σχολικό έτος 2020-2021,
σχετικά με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 71300/10-06-2020 εισερχόμενο του ΥΠΑΙΘ.
Απαντώντας σε σχετικό αίτημά σας και έχοντας υπόψη το με αρ. 28/05-06-2020 απόσπασμα
πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. αναφορικά με την γνωμοδότηση που σχετίζεται με το αίτημα
έγκρισης οπτικοακουστικών προγραμμάτων του «Κέντρου εκπαιδευτικών δράσεων και
Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας, Καρπός» για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση, για το σχολικό έτος 2020-2021, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται η υλοποίηση
των εν λόγω οπτικοακουστικών προγραμμάτων υπό τις εξής προϋποθέσεις:







η συμμετοχή είναι προαιρετική για τη σχολική μονάδα και καθίσταται δυνατή
κατόπιν της σύμφωνης γνώμης του Συλλόγου Διδασκόντων και στο πλαίσιο
προηγούμενης συνεννόησης με τη Διεύθυνση του σχολείου, σύμφωνα με το
Προεδρικό Διάταγμα 79/2017 για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και τις υπ. αρ.
πρωτ. ΥΑ 10645/ΓΔ4/22-1-2018 - ΦΕΚ 120/Β/23-1-2018 και ΚΥΑ 20883/ΓΔ4/2020 ΦΕΚ 456/Β/13-2-2020 για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, όπως ισχύουν,
το ενδεχόμενο κόστος συμμετοχής στο πρόγραμμα συνεκτιμάται από τον/τη
Διευθυντή/ντρια και τον Σύλλογο Διδασκόντων/Διδασκουσών της σχολικής μονάδας
(Πράξη ΔΣ Ι.Ε.Π. 51/12-12-2019), και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι θα πρέπει να
δοθούν και δωρεάν εισιτήρια για μαθητές/τριες με οικονομική δυσχέρεια,
να πληρούνται οι κανόνες προσβασιμότητας στην αναπηρία, καθώς και οι ισχύοντες
κανόνες ασφάλειας και υγιεινής,
να προβλέπεται συνεργασία με το εξατομικευμένο (Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό) ή
εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό (Παράλληλη Στήριξη) όπου υπάρχει, για τις
κατάλληλες μαθησιακές εξατομικεύσεις, να γίνεται με την παρουσία των
εκπαιδευτικών και όπου υπάρχει η δυνατότητα με εκπαιδευτικούς των Εικαστικών,






να μην λειτουργεί επιβαρυντικά ως προς το σχολικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα,
να μην εμπλέκεται διαφημιστικό υλικό ή προώθηση εμπορικών συμφερόντων,
για τις μετακινήσεις των μαθητών /τριών εκτός του σχολείου να λαμβάνονται υπόψη
οι ισχύουσες νομικές διατάξεις.
να λαμβάνονται υπόψη τυχόν συστάσεις του ΕΟΔΥ για την προστασία της δημόσιας
υγείας.
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