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ΘΕΜΑ : « Έγκριση εκπαιδευτικού υλικού»

 Σχετικά έγγραφα: α) Η με αρ.πρ. 48372/28-04-2021/Δ1 εισερχόμενη ηλεκτρονική επιστολή του Ι.Ε.Π. β) Το 
με αρ.πρ. 31447/Δ1/19-03-2021(ΦΕΣΕ ΑΠ 2682/19-03-2021) εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. 

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου, που αφορά σε έγκριση εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο 
αποτελείται από εννέα (9) κόμικς και εννέα (9) βίντεο με τίτλο: «Οι Ζορμπς» και απευθύνεται σε 
μαθητές/τριες όλων των τάξεων των δημοτικών σχολείων όλης της χώρας για το σχολικό έτος 2020-2021, 
σας γνωρίζουμε ότι   εγκρίνεται σύμφωνα με την αριθμ. 20/22-04-2021 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.  υπό τις 
εξής προϋποθέσεις:

1. Η αξιοποίηση του εν λόγω εκπαιδευτικού υλικού από τον/την εκπαιδευτικό να είναι προαιρετική και 
να γίνεται χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

2. Η αξιοποίησή του να εντάσσεται ομαλά στον γενικότερο προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου 
από τον/την εκπαιδευτικό, αποτελώντας μέρος ευρύτερης σχετικής εκπαιδευτικής δράσης 
(Εργαστήρια Δεξιοτήτων)

3. Το προς παρουσίαση ή διανομή εκπαιδευτικό υλικό να μην υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα και 
να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο «περί πνευματικής ιδιοκτησίας» (Ν.4212/2013).

4. Η αξιοποίηση του εν λόγω εκπαιδευτικού υλικού να μην συνδέεται με τη διαφήμιση ή την προώθηση 
εμπορικών συμφερόντων.

5. Nα μην πραγματοποιηθεί μελλοντική εμπορική του διάθεση με την αναφορά της συγκεκριμένης 
έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ.

6. Το ανωτέρω εκπαιδευτικό υλικό να τεθεί υπόψη των Συντονιστών/-τριών Εκπαιδευτικού Έργου των 
ΠΕ.Κ.Ε.Σ., ώστε να αξιοποιηθεί αναλόγως σε συναφείς δράσεις που υλοποιούνται στην περιοχή 
ευθύνης τους.

\

Εσ. Διανομή : 
-Γραφείο Γενικού Γραμματέα Π.Ε., Δ.Ε. & ΕΑΕ (ΦΕΣΕ ΑΠ 2682/19-03-2021)
-Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Π.Ε., Τμήμα Α’

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π.Ε., Δ.Ε & Ε.Α.
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