
 

Βαθμός Ασφαλείας:
Nα διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμ. Προτερ.: 

Μαρούσι,     20-01-2021
   Αριθμ. Πρωτ. : Φ16/6329/Δ2

ΠΡΟΣ:

 
         

ΚΟΙΝ:         Σχολικές μονάδες Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

(μέσω της Δ.Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ)  

ΘΕΜΑ: Έγκριση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων με τίτλο: «CYBERSAFE» και «UP & UP» για 
μαθητές/τριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  του Νομού Ηρακλείου για το σχολικό έτος 2020-21.
Σχετικά έγγραφα: το με αρ.πρ. 174785/Δ2/23-12-2020 και το με αρ.πρ. 3822/Δ2/14-01-2021 
εισερχόμενα έγγραφα του Υ.ΠΑΙ.Θ..

Απαντώντας στην από 09-06-2020 αίτηση του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων 
Ηρακλείου  και τα συνημμένα σε αυτή, που αφορά σε έγκριση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων για 
μαθητές/τριες  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του εν λόγω Νομού, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα 
με το Απόσπασμα Πρακτικού 52/05-11-2020 του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε τα ανωτέρω εκπαιδευτικά 
προγράμματα, για το σχολικό έτος 2020-21.   

Το πρόγραμμα με τίτλο: «CYBERSAFE» απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Α΄ και Β΄ τάξης του 
Λυκείου. Στόχος του είναι να εντοπισθούν οι παράγοντες συμπεριφοράς που προκαλούν και 
επιτρέπουν την ανάπτυξη του φαινομένου της βίας μέσω του διαδικτύου κατά των γυναικών και των 
κοριτσιών, καθώς και ο σχεδιασμός και ανάπτυξη εκπαιδευτικού προγράμματος για την πρόληψη του 
φαινομένου. Το έργο προτείνει την ανάπτυξη μιας διαδραστικής παρέμβασης πρόληψης για 
εφήβους, η οποία θα συμπεριλαμβάνει βιωματικές ασκήσεις και εκπαιδευτικά ηλεκτρονικά εργαλεία.

Το πρόγραμμα με τίτλο: «UP & UP» απευθύνεται σε μαθητές/-τριες της Β’ και Γ΄ τάξης 
Γυμνασίου. Στόχος του έργου είναι η κατάρτιση των εκπαιδευτικών μέσω της ανάπτυξης μιας νέας 
μεθοδολογίας και ενός επιμορφωτικού πακέτου, το οποίο θα είναι διαθέσιμο Online, για τη βελτίωση 
των ικανοτήτων τους, στη θεματική του σεβασμού της διαφορετικότητας και ειδικά σε σχέση με το 
φύλο. Προκειμένου να υποστηριχτούν οι εκπαιδευτικοί, προβλέπoνται από το πρόγραμμα UP & UP
παρεμβάσεις στην τάξη, οι οποίες βασίζονται σε βιωματικές ασκήσεις, δραματοποίηση και παιχνίδια 
ρόλων, συμπλήρωση ερωτηματολογίου σχετικά με τις διαφορές ανάμεσα στο βιολογικό και το 
κοινωνικό φύλο, μελέτη περίπτωσης και συζήτηση στην ομάδα. Η διάρκεια των 
δράσεων/παρεμβάσεων δεν ξεπερνά τις δύο (2) διδακτικές ώρες.
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Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση των εν λόγω εκπαιδευτικών προγραμμάτων θα πραγματοποιηθεί 
διαδικτυακά σύμφωνα με τις εξής προϋποθέσεις:

1. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στα εν λόγω προγράμματα 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 στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα να γίνεται με την 
ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους, αφού ενημερωθούν για το σχετικό υλικό.
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.
4. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιαδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση 
εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
5. Το εκπαιδευτικό υλικό για την υλοποίηση των Cybersafe και Up and Up να διατίθεται δωρεάν και 
να είναι ελεύθερο προς χρήση στους/στις εκπαιδευτικούς.
6. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο ΙΕΠ με την ολοκλήρωση του προγράμματος 
τον πλήρη φάκελο αξιολόγησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
7. Η δέσμευση των συντελεστών ότι στην περίπτωση έγκρισης του ανωτέρω υλικού από το ΥΠΑΙΘ, δεν 
θα πραγματοποιηθεί μελλοντική εμπορική του διάθεση με την αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης 
του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι 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 καταλληλότητα 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.

                                                                                                                                   Με Εντολή Υφυπουργού 
                     Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

     ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ 
Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Υφυπουργού  κ.Μακρή
2. Γρφείο κ. Γενικής Γραμματέως                                                                
3.    Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.                         
4.    Δ/νση Εκπ/κης Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμ. Α΄
5.    Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης  Δ.Ε. , Τμ.B΄
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