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ΘΕΜΑ: Έγκριση εκπαιδευτικού υλικού και προγράμματος

Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. εισ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 146715/Δ2/16-11-2021 έγγραφο

Απαντώντας στο από 15-05-2021 αίτημά σας για έγκριση εκπαιδευτικού υλικού/προγράμματος 

και λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 

61/2021 του Δ.Σ.), σας γνωρίζουμε ότι εγκρίνεται το εκπαιδευτικό υλικό και η υλοποίηση του 

προγράμματος με τίτλο: «Πού πας καραβάκι με τέτοιον καιρό» για το σχολικό έτος 2021-2022.

Το εκπαιδευτικό έντυπο και ψηφιακό υλικό «Πού πας, καραβάκι, με τέτοιον καιρό;» αφορά στη 

ναυτική παράδοση της Μαγνησίας και της ευρύτερης περιοχής του Αιγαίου Πελάγους ως κεντρική 

θεματική και αποτελείται από έξι διακριτές και αυτόνομες θεματικές ενότητες. Το εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα απευθύνεται διαμέσου των εκπαιδευτικών στους/στις μαθητές/-ήτριες σχολικών 

μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγείο - Δημοτικό) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

(Γυμνάσιο-Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.), με στόχο οι μαθητές/-ήτριες να κατανοήσουν πτυχές της ιστορίας, του 

περιβάλλοντος, της τοπικής ιστορίας, καθώς και του λαϊκού πολιτισμού της περιοχής και της 

πατρίδας τους, με βασικό άξονα τη ναυτική παράδοση και ναυτιλία και θα πραγματοποιηθεί υπό τις 

εξής προϋποθέσεις:

1. Το εν λόγω εκπαιδευτικό υλικό να αξιοποιηθεί από τον/την εκπαιδευτικό με χαρακτήρα 

προαιρετικό και κατά την κρίση του/της, είτε ως ένα ολοκληρωμένο σύνολο δράσεων στο πλαίσιο 

συναφούς Εργαστηρίου Δεξιοτήτων ή Προγράμματος Σχολικών Δραστηριοτήτων, είτε ως αυτόνομες 
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δράσεις/μεμονωμένες δραστηριότητες σε επίπεδο ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης των μαθητών/-

τριών.

2. Η υλοποίηση σχετικού εκπαιδευτικού προγράμματος από τον/την εκπαιδευτικό να γίνεται 

σύμφωνα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών/-τριών της τάξης (με προσαρμογές 

ανάλογα με την ηλικία, τη βαθμίδα και τις μαθησιακές ανάγκες), διασφαλίζοντας τη συνάφεια με 

τον εκπαιδευτικό και διδακτικό προγραμματισμό.

3. Η συνολική διάρκεια εφαρμογής του εν λόγω εκπαιδευτικού υλικού/προγράμματος να μην 

ξεπερνά τις δύο (2) διδακτικές ώρες. Εφόσον απαιτηθεί περισσότερος χρόνος, το πρόγραμμα να 

συνεχιστεί εκτός ωρολογίου προγράμματος με ευθύνη του εκπαιδευτικού της τάξης και τη σύμφωνη 

γνώμη των γονέων-κηδεμόνων των μαθητών/-τριών.

4. Το εκπαιδευτικό υλικό να διατίθεται δωρεάν και να είναι ελεύθερο προς χρήση στους/στις 

εκπαιδευτικούς.

5. Η ενδεχόμενη αποστολή αντιτύπων του εκπαιδευτικού υλικού σε φυσική μορφή σε σχολικές 

μονάδες να πραγματοποιηθεί με ευθύνη και δαπάνη του φορέα Μαγνήτων Κιβωτός.

6. 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, 

όπως ισχύει).

7. Κατά την εφαρμογή εκπαιδευτικού υλικού/προγράμματος στη σχολική τάξη να μην προκύπτει 

με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.

8. Να μην πραγματοποιηθεί μελλοντική εμπορική διάθεση του εκπαιδευτικού υλικού με την 

αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ.

9. Το ανωτέρω εκπαιδευτικό υλικό να τεθεί υπόψη των Συντονιστών/Συντονιστριών 

Εκπαιδευτικού Έργου Εκπαίδευσης για την Αειφορία των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., καθώς και των Υπευθύνων 

Σχολικών Δραστηριοτήτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 

ώστε να αξιοποιηθεί αναλόγως σε συναφείς δράσεις που υλοποιούνται στην περιοχή ευθύνης τους.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες σχολικές μονάδες μπορούν να επισκέπτονται 

την ιστοσελίδα του Φορέα «Μαγνήτων Κιβωτός» http://learn.cultureacademy.gr και 

https://magniton-kivotos.gr/ ή να επικοινωνούν με τον Φορέα, στο τηλ. 24210 93594 και στο email: 

magniton2014@gmail.com.
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