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ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝ:

1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης
της χώρας
3. Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε. της χώρας
4. Δημόσιες και Ιδιωτικές Σχολικές Μονάδες Π.Ε.
και Δ.Ε. της χώρας
(μέσω των οικείων Διευθύνσεων Π.Ε. και Δ.Ε.)
5. Σιβιτανίδειο Δημόσιο Σχολή Τεχνών και
Επαγγελμάτων
info@sivitanidios.edu.gr

1. Εθνική Αρχή Διαφάνειας
info@aead.gr
2. Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
info@iep.edu.gr

ΘΕΜΑ: Έγκριση εκπαιδευτικής δράσης με τίτλο «Εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της
Διαφθοράς-9η Δεκεμβρίου»
Σχετ. έγγραφο: το με αρ. πρ. 153306/Δ2/26-11-2021 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Απαντώντας στο αίτημα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. 64/25-112021 απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται η υλοποίηση της
εκπαιδευτικής δράσης με τίτλο «Εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της Διαφθοράς -9η
Δεκεμβρίου», η οποία απευθύνεται σε μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ε΄ και Στ΄ τάξη) και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-22.
Στόχος της εν λόγω δράσης είναι η εξοικείωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών και των μαθητριών
για θέματα διαφθοράς και ακεραιότητας. Ειδικότερα, επιδιώκεται να προβληματιστούν και να

διερευνήσουν την εμφάνιση και τις συνέπειες των φαινομένων διαφθοράς για το δημόσιο συμφέρον και
την ευημερία της κοινωνίας, ή και να προσδιορίσουν τις εκφάνσεις της ακεραιότητας σε προσωπικό,
τοπικό και δημόσιο επίπεδο ανάλογα με τις ηλικιακή τους ομάδα. Η δράση μπορεί να περιλαμβάνει
προβολή

ταινίας,

δημιουργία

αφίσας,

συζήτηση,

αναζήτηση

πληροφοριών,

ενημέρωση

συμμαθητών/συμμαθητριών ή ακόμα και της τοπικής κοινωνίας.
Για τον σκοπό αυτό, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να διευκολυνθούν ανατρέχοντας στο σχετικό
εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο είναι προϊόν της συνεργασίας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,
του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας με το Γραφείο των
Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα (UNODC) και βρίσκεται αναρτημένο στις παρακάτω
διευθύνσεις:

https://aead.gr/education/ekpaideftikes-draseis/pp-pagkosmia-imera-kata-tis-diafthoras-

draseis-evaisthitopoiisis,

http://iep.edu.gr/el/psifiako-apothetirio/skill-labs/1004-allilosevasmos-kai-

diaforetikotita .
Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω δράση θα πραγματοποιηθεί τηρώντας απαρέγκλιτα τις οδηγίες του
Υ.ΠΑΙ.Θ. και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για την προστασία από τον κορωνοϊό
COVID-19 και σύμφωνα με τις εξής απαραίτητες προϋποθέσεις:
1. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στην εν λόγω εκπαιδευτική δράση 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. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στην εκπαιδευτική δράση να γίνεται με την ενυπόγραφη
συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.
3. 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 και η μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών, χωρίς
την προηγούμενη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους και όλων όσων συμμετέχουν στις
εκδηλώσεις.
4.

Να

μην

προκύπτει

από

τη

δράση

με

οποιονδήποτε

τρόπο

άμεση

διαφήμιση

εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
5. Το εκπαιδευτικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί να διατίθεται δωρεάν και να είναι ελεύθερο προς
χρήση στους/στις εκπαιδευτικούς.
6. Η συνολική διάρκεια να μην υπερβαίνει τις δύο (2) διδακτικές ώρες
7. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο ΙΕΠ με την ολοκλήρωση της δράσης τον πλήρη
φάκελο αποτίμησης της δράσης.

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 σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας
και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνήσουν στο
τηλέφωνο 2131310404 (κα Αλίκη Κώνστα), καθώς και να αποστείλουν επιστολή ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική δ/νση aliki-eftychia.konsta@aead.gr .
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Α/ΒΑΘΜΙΑΣ, Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ
Εσωτερική Διανομή:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Γραφείο Υφυπουργού κ. Μακρή
Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής
Γεν. Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε.
Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκπ/σης
Δ/νση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης- Τμήμα Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και Θρησκευτικής Αγωγής
Δ/νση Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ. Τμήμα Σπουδών, Προγραμμάτων, Οργάνωσης και Μαθητικών Θεμάτων
Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Π.Ε. - Τμήμα Β’
Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης – Τμήμα Β΄
Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης - Τμήμα Β’
Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων
Δ/νση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας - Τμήμα Α’
Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Δ.Ε. – Τμήμα Β΄

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

