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Ιστοσελίδα
Email
Πληροφορίες

Τηλέφωνο

: Ανδρέα Παπανδρέου 37
: 151 80 - Μαρούσι
: http://www.minedu.gov.gr
: spoudonde@minedu.gov.gr
: Παπαβρόντος Β. (Π.Ε.)
Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)
Λυμπεροπούλου Φ. (Ε.Α.Ε.)
Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
Κουροπούλου Χ. (Δ.Ε.)
: 210-344.2249 (Π.Ε.)
210-3443272 (Δ.Ε.)
210-3442933 (Ε.Α.Ε.)
210-3442212 (Ε.Ε.)
210-3443273 (Δ.Ε.)

2.

ΠΡΟΣ:
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ΚΟΙΝ:

Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης
Βορείου και Νοτίου Αιγαίου
Δ.Π.Ε. & Δ.Δ.Ε. Λέσβου, Σάμου, Χίου,
Κυκλάδων και Δωδεκανήσου
Σχολικές μονάδες Π.Ε. και Δ.Ε. Περιφερειών
Βορείου και Νοτίου Αιγαίου
(μέσων των οικείων Δ.Π.Ε. και Δ.Δ.Ε.)

1. Πανεπιστήμιο Αιγαίου-ΕΛΚΕ
Υπόψη κ. Μαρίας Μαυρή, Καθηγήτρια,
Αντιπρυτάνισσα Έρευνας και Δια Βίου
Εκπαίδευσης vice-rector-rill@aegean.gr
2. Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)
info@iep.edu.gr

ΘΕΜΑ: Έγκριση διεξαγωγής του 2ου Μαθητικού Διαγωνισμού Έρευνας για μαθητές/τριες
Π.Ε. & Δ.Ε. των Περιφερειών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου για το σχολικό έτος 20212022
Σχετ. έγγραφο: Το με αρ. πρωτ. 46579/Δ2/20-04-2022 εισερχόμενο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας στο αίτημα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το
Απόσπασμα Πρακτικού 21/19-4-2022 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε τη διεξαγωγή του 2ου
Μαθητικού Διαγωνισμού Έρευνας που απευθύνεται σε μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφερειών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου για το σχολικό έτος
2021-2022.
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O εν λόγω Διαγωνισμός πρόκειται να υλοποιηθεί στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Ημέρες
Καινοτομίας & Έρευνας Πανεπιστημίου Αιγαίου (2022) – Δημήτρης Εδουάρδος Γαρδίκης» και
εστιάζει στην Έρευνα. Σκοπός του είναι να εξοικειωθούν οι μαθητές/τριες με την έννοια της
έρευνας, σε επίπεδο σχεδιασμού, υλοποίησης και παρουσίασης των σχετικών
αποτελεσμάτων.
Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση του ανωτέρω μαθητικού διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί
τηρώντας απαρέγκλιτα τις οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας
Υγείας (ΕΟΔΥ) για την προστασία από τον κορωνοϊό COVID-19 και με τις εξής απαραίτητες
προϋποθέσεις:
1. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στον εν λόγω διαγωνισμό να
πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου
Διδασκόντων και Διδασκουσών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που
ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων
και μαθητικών διαγωνισμών.
2. Να έχει προηγηθεί ενημέρωση των μαθητών/τριών και των γονέων/κηδεμόνων τους
σε ό, τι αφορά τον συγκεκριμένο μαθητικό διαγωνισμό και να έχει εξασφαλιστεί η
ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση αυτών, έχοντας υπόψη ότι η συμμετοχή των παιδιών
τους δεν είναι υποχρεωτική.
3. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των
συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών (βάσει της ελληνικής και
της ευρωπαϊκής ισχύουσας νομοθεσίας Ν.2472/1997, Ν.4139/2013, οδηγίες της
1995/46/ΕΚ, 2002/58/ΕΚ, 2006/24/ΕΚ και 2009/136/ΕΚ).
4. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών στον διαγωνισμό θα είναι
προαιρετική, υποβάλλοντας ο καθένας/η καθεμία, στην περίπτωση που επιθυμεί να
συμμετάσχει, τη δική του/της συμμετοχή.
5. Να μην πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε άμεση διαφήμιση προϊόντων/φορέων/
υπηρεσιών εντός του πλαισίου-περιεχομένου του διαγωνισμού.
6. Να μην προκύψουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τον διαγωνισμό ή για
άλλον, από τα υποβληθέντα έργα (με εμπορία ή διαφήμιση κ.λπ.) και η χρήση των
έργων να γίνει μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
7. Να μην επιτραπεί σε καμία περίπτωση η φωτογράφιση, η βιντεοσκόπηση και η
ηχογράφηση των μαθητών/τριών.
8. Να μην υπάρχει προβολή και διανομή οποιουδήποτε διαφημιστικού υλικού ή άλλου
μη εγκεκριμένου από το ΥΠΑΙ.Θ. υλικού και να μη χρησιμοποιηθεί ο εν λόγω
διαγωνισμός για κανενός είδους διαφημιστικό ή άλλο εμπορικό σκοπό.
9. Παρά το γεγονός ότι οι εργασίες του διαγωνισμού διεξάγονται εκτός ωρολογίου
προγράμματος, να υπάρξει μέριμνα, ώστε να μη σημειωθεί καμία παρακώλυση του
ωρολογίου προγράμματος για οποιοδήποτε λόγο.
10. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. με την ολοκλήρωση του
διαγωνισμού τον πλήρη φάκελο αξιολόγησης της δράσης.
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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 καταλληλόλητα 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.
Για περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτεται η προκήρυξη του διαγωνισμού. Επίσης, οι
ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 22510 36024.
Η έγκριση του ανωτέρω Διαγωνισμού θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.
http://edugate.minedu.gov.gr/ → Ενημερωτικό Υλικό → Εγκεκριμένα Προγράμματα → 202122→Διαγωνισμοί.
Συν.: Ένα (01) ηλ. αρχείο

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ

Εσωτερική Διανομή:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Γραφείο Υφυπουργού, κ. Μακρή
Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής
Γεν. Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε.
Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκπ/σης
Δ/νση Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ.- Τμήμα Σπουδών, Προγραμμάτων, Οργάνωσης και Μαθητικών Θεμάτων
Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Π.Ε. - Τμήμα Β’
Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης – Τμήμα Β΄
Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης - Τμήμα Β’
Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων
Δ/νση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας - Τμήμα Α’
Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Δ.Ε. – Τμήμα Β΄
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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