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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΚΟΙΝ.:
    
 

ΘΕΜΑ : «Έγκριση αιτημάτων»
Σχετ : (α) το με αρ. πρωτ. 120970   124777/1-8-2019   9-8-2019 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
            (β) το με αρ. πρωτ. 145066/19-9-2019   εξερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. και
           (γ) το με αρ. πρωτ. 7667/20-01-2020   εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας στο ανωτέρω (α) σχετικό αίτημά σας και έχοντας υπόψη το με αρ.   3/16-01-2020  
απόσπασμα πρακτικού του ΙΕΠ, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται η υλοποίηση των εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων με τίτλους:
Ι. Δράσεις που υλοποιούνται στις εγκαταστάσεις του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

1. Δημόκριτε, ήσουν πολύ μεγάλο ΑΤΟΜΟ! (Μαθητές Γ’ - Δ’ Δημοτικού, Συνολική Διάρκεια 
εκπαιδευτικού προγράμματος: 150’)

2.  Έξυπνοι καλοφαγάδες & παρατηρώντας την Επιστήμη (Μαθητές Ε’ –ΣΤ’ Δημοτικού, Συνολική 
Διάρκεια εκπαιδευτικού προγράμματος 180’)

3. Τα ρομπότ παίζει  Αγώνες Mind Pong ( Μαθητές Ε’ -ΣΤ’ Δημοτικού, Συνολική Διάρκεια 150’) 
4. Βάσεις δεδομένων- βάσεις για μια καλύτερη ζωή & Αγώνες Mind Pong (Μαθητές Γυμνασίου και 

διαρκεί 150’)
5. Δημόκριτος  μια περιήγηση στην καρδιά της έρευνας (Μαθητές Β΄ και Γ’ Λυκείου, διαρκεί 180’ )  
6. CHEM GENERATION και Χτίζοντας με χημικά μόρια (Μαθητές Γ’ Γυμνασίου και Α’ Λυκείου και 

διαρκεί 90’)
7. Τα πολλά πρόσωπα της ενέργειας - "Καθαρή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας" (Μαθητές B’ και Γ΄ 

Γυμνασίου, διαρκεί 75’)

http://www.minedu.gov.gr/


8. «Νanο= Πιο μικρό κι απ’ το μ(micro)» (Μαθητές A’ και Β’ Γυμνασίου, διαρκεί 75’)
9. «Mind the Process... Αυτόματα κινούμενα και ευφυή (Μαθητές B’ και Γ’ Γυμνασίου, διαρκεί 75’)
10. «Βιομηχανική ρομποτική» (Α΄, Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου και Α’ , Β’ και Γ’ Λυκείου, διαρκεί 90’)

ΙΙ. Δράσεις που υλοποιούνται στα σχολεία και απευθύνονται σε μαθητές Δημοτικού.

1. «Δημόκριτε ήσουν πολύ μεγάλο ΑΤΟΜΟ»
2. Τα παρακάτω πειράματα επίδειξης :

 οδοντόκρεμα «ελέφαντας»: ένα πείραμα που αφορά τη χημεία του υπεροξειδίου του
υδρογόνου (Η2Ο2)

 αόρατο γυαλί!!!! πώς να εξαφανίσεις ένα αντικείμενο
 πώς να μετατρέψεις το γάλα σε….πέτρα!!!
 όταν η χημεία συναντά τη μαγειρική..!!! πώς να φτιάξεις γευστικές σταγόνες !!!
 ουράνιο τόξο στο χαρτί (χρωματογραφία)

του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», τα οποία απευθύνονται σε 
μαθητές/τριες  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2019-2020, υπό τις 
εξής προϋποθέσεις:

1. Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στα εν λόγω προγράμματα να είναι προαιρετική  για τους/τις 
μαθητές/τριες και να πραγματοποιούνται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και τη σύμφωνη 
γνώμη του/της Διευθυντή/τριας της σχολικής μονάδας.

2. Να έχει προηγηθεί ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/τριών σε ό,τι αφορά τα 
συγκεκριμένα προγράμματα και να έχει εξασφαλιστεί η ενυπόγραφη δήλωση συναίνεσης αυτών, 
έχοντας υπόψη ότι η συμμετοχή των παιδιών τους δεν είναι υποχρεωτική.

3. Πριν την υλοποίηση των προγραμμάτων να προηγηθεί ενημέρωση των Συντονιστών/στριών 
Εκπαιδευτικού Έργου Εκπαίδευσης για την Αειφορία  των οικείων ΠΕ.Κ.Ε.Σ., καθώς και των 
Υπεύθυνων Πολιτιστικών Θεμάτων/Σχολικών Δραστηριοτήτων των οικείων Διευθύνσεων  
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης.

4. Να γίνονται οι απαραίτητες προσαρμογές λαμβάνοντας υπόψη κατά περίπτωση την ηλικία, τη 
βαθμίδα και τις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών/τριών.

5. Τα προγράμματα να υλοποιούνται από μέλη του ΕΚΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ  με την υποχρεωτική παρουσία 
του/της εκπαιδευτικού της τάξης 

6. Κατά την υλοποίηση των δράσεων να είναι εξασφαλισμένη η προστασία των προσωπικών 
δεδομένων των μαθητών/τριών βάσει της ελληνικής και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας (ν. 2472/1997, 
ν. 4139/2013, Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679, Οδηγία 2002/58/ΕΚ και Οδηγία 2009/136/ΕΚ).

7. Σε ό,τι αφορά την υλοποίηση δράσεων των προγραμμάτων στους χώρους του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»:
α) η επίσκεψη των μαθητών/τριών να πραγματοποιείται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων 
και τη σύμφωνη γνώμη του/της Διευθυντή/ντριας  της σχολικής μονάδας και με ευθύνη αυτών, 
καθώς και με την παρουσία εκπαιδευτικού/ών της σχολικής μονάδας,
β) να τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις περί ασφαλούς μετακίνησης, όπως ορίζονται στο ΠΔ 
79/2017 (ΦΕΚ 109/τ.Α’/2017) για την Π/θμια Εκπαίδευση   για τις σχολικές επισκέψεις και 
μετακινήσεις των μαθητών /τριών για την Δ/θμια να λαμβάνονται υπόψη όσα προβλέπει η υπ. 
απόφαση αριθ. 33120/ΓΔ4/6-3-17 Υ.Α., αριθ. Φύλλου 681, τευχ. Β, με τίτλο:Εκδρομές- 



Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός Χώρας
γ) οι χώροι υλοποίησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων να πληρούν τις προϋποθέσεις των 
χώρων συνάθροισης κοινού, και  να έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των 
μαθητών/τριών.   

8. Να μην επιτραπεί σε καμία περίπτωση η φωτογράφιση, η βιντεοσκόπηση και η ηχογράφηση των 
μαθητών/τριών.

9. Να μην επιτραπεί η διάθεση/προβολή οποιουδήποτε υλικού που μπορεί να αφορά έμμεση ή άμεση 
διαφήμιση/προώθηση εμπορικών προϊόντων φορέων/επιχειρήσεων ή υπηρεσιών  ατόμων/φορέων 
ή δεν είναι εγκεκριμένο από το Υ.ΠΑΙ.Θ. για το σχολικό έτος 2019-2020, συμπεριλαμβανομένων και 
των αναφορών σε τυχόν χορηγούς των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

10. Τα  εν λόγω προγράμματα να μη χρησιμοποιηθούν για κανενός είδους διαφημιστικό ή άλλο 
εμπορικό σκοπό και σε κανένα στάδιο της υλοποίησής τους να μην προκύπτει κανένα κόστος 
συμμετοχής για τους/τις μαθητές/τριες, γονείς/κηδεμόνες, εκπαιδευτικούς και σχολικές μονάδες.

11. Κατά την εφαρμογή των προγραμμάτων εντός ωρολογίου προγράμματος και σχολικού πλαισίου, να      
μην παρακωλύεται με οποιονδήποτε τρόπο η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

12. Πριν από την υλοποίηση του προγράμματος 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, προς 
ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου.

13. Εάν στο πλαίσιο υλοποίησης των προγραμμάτων πραγματοποιηθούν ενημερωτικές επισκέψεις 
εκπροσώπων του φορέα, εντός ωρολογίου προγράμματος και σχολικού πλαισίου, τα πρόσωπα αυτά 
να έχουν ορισθεί εκ των προτέρων  και να έχουν ενημερωθεί σχετικά οι σχολικές μονάδες.

         

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο και την υλοποίηση των εν λόγω εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να επικοινωνούν απευθείας με τον φορέα 
υλοποίησής του (ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»).

                                                                                                     ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ 

                                                                                                     Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π.Ε., Δ.Ε. & E.Α.Ε.

                                                                         
                   ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  ΓΚΙΚΑ    

Ακριβές αντίγραφο



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

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Α. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΠΙΣΤΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

A/A Επωνυμία- Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» -

 skalokerinou@admin.demokritos.gr
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