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ΠΡΟΣ : Μονοπρόσωπη Εταιρεία 
Περιορισμένης Ευθύνης «ΓΚΟΥΓΚΛ 
ΕΛΛΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ» 

 
 

ΘΕΜΑ: Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος 
Σχετ : τo με αρ. πρωτ. 73894/15-06-2020 έγγραφo της «ΓΚΟΥΓΚΛ ΕΛΛΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ» 

 
Απαντώντας στο ανωτέρω (α) σχετικό αίτημά σας και σύμφωνα με το με αρ. 36/16-07-2020 απόσπασμα 
πρακτικού του Ι.Ε.Π., σας πληροφορούμε ότι εγκρίνεται η υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος με  
τίτλο: «Γίνε Ήρωας του Διαδικτύου (Be Internet Awesome)», το οποίο απευθύνεται σε μαθητές/τριες των τριών 
τελευταίων τάξεων (Δ’, Ε’, Στ’) του Δημοτικού Σχολείου για το σχολικό έτος 2020-2021, υπό τις εξής 
προϋποθέσεις: 
(α) Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στις σχετικές επιμορφώσεις να είναι προαιρετική και να πραγματοποιηθεί 
εκτός του διδακτικού τους ωραρίου, με απαραίτητη τη συνεργασία με τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου 
(ΣΕΕ) της οικείας διεύθυνσης. 
(β) Ομοίως, η υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος στη σχολική τάξη από τον/την επιμορφωμένο/-η 
εκπαιδευτικό να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται με ευθύνη του/της ιδίου. 
(γ) Η σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων και της Διεύθυνσης της σχολικής μονάδας για την εφαρμογή 
του εν λόγω προγράμματος στη σχολική μονάδα. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του 
σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/-τριών. 
(δ) Το εν λόγω πρόγραμμα να πραγματοποιείται στη σχολική τάξη αποκλειστικά και μόνο από τον/την 
εκπαιδευτικό (χωρίς την παρουσία εκπροσώπων του εν λόγω προγράμματος) και όχι στο σύνολό του [και στις 
πέντε (05) εκπαιδευτικές ενότητες], αλλά μόνο σε μορφή βραχύχρονης παρέμβασης με επιλογή μιας ή δύο 
θεματικών ενοτήτων, που σε κάθε περίπτωση, η διάρκειά της δε δύναται να υπερβαίνει συνολικά τις έξι (6) 
διδακτικές ώρες. Ειδικότερα, ο/η εκπαιδευτικός δύναται να αξιοποιήσει το αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό του 
προγράμματος κατά την κρίση του/της, επιλέγοντας κάθε φορά εργασίες και δραστηριότητες κατάλληλες για τη 
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στοχοθεσία του προγράμματος και τις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών/-τριών, στο πλαίσιο διδασκαλίας 
επιμέρους γνωστικών αντικειμένων που προσφέρονται για ανάλογες προεκτάσεις. 
(ε) Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα να μην έχει ως αυτοσκοπό τη διαφήμιση και την άμεση προώθηση 
εμπορικών προϊόντων ή υπηρεσιών. 
(στ) Κατά την υλοποίηση των δράσεων είναι εξασφαλισμένη η προστασία (α) των προσωπικών δεδομένων των 
μαθητών/τριών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και (β) της υγείας και της ασφάλειας των μαθητών/τριών. 
(ζ) Σε κάθε περίπτωση επίσκεψης των μαθητών/τριών σε χώρους εκτός της σχολικής μονάδας απαιτείται (α) 
απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, (β) η σύμφωνη γνώμη του/της Διευθυντή/ντριας της σχολικής μονάδας. 
(η) Εφαρμόζονται οι διατάξεις που αφορούν στις σχολικές επισκέψεις και μετακινήσεις των μαθητών /τριών, 
όπως αυτές προβλέπονται για (α) την Π/θμια Εκπαίδευση στη με αρ. πρωτ. Φ.14/89494/ΓΔ4/17-7-2020 (Β΄2888) 
Υπουργική Απόφαση και (β) την Δ/θμια Εκπαίδευση στη με αρ. πρωτ. 20883/ΓΔ4/12-02-2020 (Β΄456) Υπουργική 
Απόφαση. 
(θ) Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η φωτογράφιση, η βιντεοσκόπηση και η ηχογράφηση των 
μαθητών/τριών, εκτός και έχει δηλωθεί στην περιγραφή του προγράμματος που κατατέθηκε στο ΙΕΠ για  
έγκριση. 
(ι) Δεν επιτρέπεται η διάθεση/προβολή οποιουδήποτε υλικού το οποίο (α) δεν είναι εγκεκριμένο από  το 
Υ.ΠΑΙ.Θ. για το σχολικό έτος 2020-2021, (β) μπορεί να αφορά έμμεση ή άμεση διαφήμιση/προώθηση εμπορικών 
προϊόντων φορέων/επιχειρήσεων ή υπηρεσιών ατόμων/φορέων και (γ) αναφέρεται σε τυχόν χορηγούς του 
συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος. 
(ια) Πριν από την υλοποίηση του προγράμματος, προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου/ης, να προηγηθεί 
ανάρτηση στον ιστότοπο του Φορέα με (α) σύντομη περιγραφή του προγράμματος (περιγραφή δράσεων, 
μεθοδολογία, στόχοι, επιδιωκόμενα αποτελέσματα, αποτίμηση) και (β) παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού. 
(ιβ) Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε μελλοντική εμπορική διάθεση του εκπαιδευτικού υλικού με την αναφορά της 
συγκεκριμένης έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ. . 
(ιγ) Το εκπαιδευτικό υλικό να χρησιμοποιείται χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους/τις μαθητές/τριες και τον 
Σύλλογο Διδασκόντων και να διανέμεται μόνον εφόσον υπάρχει σχετική έγκριση από το Υ.ΠΑΙ.Θ. για το σχολικό 
έτος 2020-2021. 
(ιδ) Με τη λήξη του προγράμματος, να συνταχθεί απολογιστική έκθεση με τα αποτελέσματα των δράσεων, η 
οποία θα υποβληθεί στο ΙΕΠ. 

Η ΥΦΥΠΟΥΡ ΓΟΣ 
 
 
 
 

ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Εσωτερική Διανομή: 
1. Δ/νση Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία, Τμήμα Β΄ 
2. Δ/νση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α΄ (http://edu-gate.minedu.gov.gr/) 
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