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ΘΕΜΑ: Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος

Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. εισ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 85099/Δ2/11-07-2022 έγγραφο

Απαντώντας στο από 17-05-2022 αίτημά σας για έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος και 

λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 38/2022 

του Δ.Σ.), σας γνωρίζουμε ότι εγκρίνεται η υλοποίηση του προγράμματος με τίτλο: «Πώς 

θυμόμαστε την Ελληνική Επανάσταση του 1821» του ερευνητικού Προγράμματος «Η Ελληνική 

Επανάσταση του 1821: Ψηφιακό Αρχείο» για το σχολικό έτος 2022-2023.

Ο στόχος του προγράμματος είναι η καταγραφή μνημείων στην περιοχή της σχολικής μονάδας 

που έχουν σχέση με το 1821. Το πρόγραμμα αφορά σε μαθητές/-τριες των τάξεων Δ΄-ΣΤ΄ Δημοτικού, 

Α΄-Γ΄ Γυμνασίου και Α΄-Γ΄ Γενικού Λυκείου, θα υλοποιηθεί από τους/τις εκπαιδευτικούς της τάξης 

και ζητά από τις εκπαιδευτικές ομάδες (εκπαιδευτικούς και μαθητές/-τριες) να εντοπίσουν υλικά 

τεκμήρια (μνημεία, ονόματα οδών, πλατειών, βιβλία, έργα τέχνης κ.α.), τα οποία αφορούν στην 

περίοδο της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 και βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της σχολικής 

μονάδας. 

Ο χρόνος που απαιτείται για την ανάπτυξη και εφαρμογή του προγράμματος είναι 2 διδακτικές 

ώρες. Το πρόγραμμα προβλέπεται να υλοποιηθεί οποιαδήποτε χρονική περίοδο κατά τη διάρκεια 

της σχολικής χρονιάς (με ιδιαίτερο ενδιαφέρον κοντά στην επέτειο της Ελληνικής Επανάστασης στις 

25 Μαρτίου), χωρίς οικονομική επιβάρυνση των μαθητών/-τριών υπό τις εξής προϋποθέσεις:

Βαθμός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:
Βαθ. Προτεραιότητας:

Αθήνα,         18-07-2022
Αρ. Πρωτ.    88714/ΓΔ4

ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝ.:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----

-----
Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 15180 Μαρούσι
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Αν. Πασχαλίδου
Τηλέφωνο: 210-3443422

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

Κέντρο Έρευνας για τις 
Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Υπόψη κ. Αθηνάς Μποζίκα και κ. 
Ιουλίας Τσιμπίδη – Πεντάζου

abozika@rchumanities.gr
info@rchumanities.gr

• Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης
• Συντονιστές Εκπ/κού Έργου Π.Ε. & 

Δ.Ε. (μέσω των Περιφερειακών 
Δ/νσεων Εκπ/σης)

• Δ/νσεις Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης
• Δημοτικά, Γυμνάσια & ΓΕ.Λ. (μέσω 

των Δ/νσεων Π.Ε & Δ.Ε.)

http://www.minedu.gov.gr/
abozika@rchumanities.gr
info@rchumanities.gr
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1. Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών στο εν λόγω πρόγραμμα 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 τις διδακτικές/εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκπαιδευτικές εκδρομές. Απαραίτητη προϋπόθεση 

αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/-τριών.

2. Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα να γίνεται με την 

ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.

3. Η χρήση κάθε είδους φωτογραφιών, εικόνων, κειμένων, διαγραμμάτων, πινάκων 

οπτικοακουστικών αρχείων κ.λπ., που θα συνοδεύσουν - πλαισιώσουν την προτεινόμενη δράση θα 

είναι σύμφωνη με το θεσμικό πλαίσιο «περί πνευματικής ιδιοκτησίας» (ν. 4212/2013). Η 

εκπαιδευτική δράση θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των 

προσωπικών δεδομένων των μαθητών/-τριών.

4. Κατά την εφαρμογή της παραπάνω δράσης στα σχολεία να είναι εξασφαλισμένη η 

προστασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων μαθητών/-τριών, εκπαιδευτικών και 

γονέων (βάσει της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας ν. 2472/1997, ν. 4139/2013, οδηγίες της 

1995/46/ΕΚ, 2002/58/ΕΚ, 2006/24/ΕΚ και 2009/136/ΕΚ).

5. Το πρόγραμμα/υλικό θα εφαρμοστεί, χωρίς τροποποιήσεις, για το σχολικό έτος για το οποίο 

θα λάβει τη σχετική έγκριση (σχολικό έτος 2022-23).

6. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο ΙΕΠ με την ολοκλήρωση του 

προγράμματος τον πλήρη φάκελο αξιολόγησης της παρέμβασης/εκπαιδευτικού προγράμματος.

7. Στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης δεν θα διανέμεται έντυπο ή ψηφιακό υλικό που 

συνιστά διαφήμιση εμπορικών επιχειρήσεων ή χορηγών.

8. Δεν θα υπάρξουν έσοδα (από εμπορία ή διαφήμιση) από τη διαχείριση  του παραγόμενου 

από τους μαθητές/-τριες ψηφιακού υλικού.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες σχολικές μονάδες μπορούν να επισκέπτονται 

την ιστοσελίδα του Φορέα «Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες» 

www.rchumanities.gr  και 1821.digitalarchive.gr/schools ή να επικοινωνούν με τον Φορέα, στο τηλ. 

210 3640424 και στο email: info@rchumanities.gr.

Εσωτ. Διανομή
• Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Π.Ε. Τμ. Α΄
• Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Δ.Ε. Τμ. Α΄

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ

http://www.rchumanities.gr/
https://magniton-kivotos.gr/
https://magniton-kivotos.gr/
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