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ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας του 1ου Μαθητικού Διαγωνισμού Μαθηματικής Λογικής και
Υπολογιστικής Σκέψης «Alan Turing» για το σχολικό έτος 2021-22
Σχετ. Έγγραφο.: το με αρ. πρωτ. 160416/Δ2/08-12-2021 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας στο αίτημα της κ. Αθανασίας Μπαλωμένου Συντονίστριας Εκπαιδευτικού Έργου
ΠΕ03 (Μαθηματικών) και του κ. Σπυρίδωνα Παπαδάκη, Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ86
(Πληροφορικής) του ΠΕ.ΚΕ.Σ. Δυτικής Ελλάδας, και λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. πρ. 65/03-122021 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του ΙΕΠ, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε τη διενέργεια
του 1ου Μαθητικού Διαγωνισμού Μαθηματικής Λογικής και Υπολογιστικής Σκέψης «Alan
Turing», ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές/τριες Γυμνασίων της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας για το σχολικό έτος 20212022.
Σκοπός του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη της σημασίας των Μαθηματικών και της
Πληροφορικής, και ιδιαίτερα της Μαθηματικής λογικής και Υπολογιστικής σκέψης ως θεμέλιο
ανάπτυξης κριτικής σκέψης και ορθολογικού συλλογισμού από τους/τις μαθητές/τριες. Αυτός ο
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τρόπος σκέψης μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη ικανοτήτων μιας
ολοκληρωμένης προσωπικότητας που μπορεί να προσφέρει με υπευθυνότητα ως ενεργός
πολίτης μέσα σε μία σύνθετη και διαρκώς μεταβαλλόμενη κοινωνία της τεχνολογίας και της
επικοινωνίας.
Οι μαθητές/τριες από κάθε Γυμνάσιο που επιθυμούν να συμμετέχουν στον διαγωνισμό θα
οργανωθούν σε τριμελείς ομάδες με δυο μέντορες εκπαιδευτικούς από το σχολείο τους (κατά
προτίμηση κλάδου Μαθηματικών και Πληροφορικής). Από κάθε σχολείο μπορούν να
συμμετέχουν περισσότερες από μια τριμελείς ομάδες μαθητών.
Για περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτεται η προκήρυξη του διαγωνισμού, ενώ οι
ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στο e-mail pekesde@sch.gr .
Επισημαίνεται ότι ο εν λόγω διαγωνισμός 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 σύμφωνα με τις εξής απαραίτητες προϋποθέσεις:
1. Η συμμετοχή μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών να είναι προαιρετική.
2. Οι γονείς/κηδεμόνες να ενημερωθούν για τον σκοπό του διαγωνισμού και τις διαδικασίες
του και οι μαθητές/τριες να συμμετάσχουν μόνο μετά από έγγραφη συναίνεση των
γονέων/κηδεμόνων τους. Οι διοργανωτές έχουν την ευθύνη συγκέντρωσης των έγγραφων
δηλώσεων συναίνεσης των γονέων/κηδεμόνων.
3. Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού δεν θα υπάρξει ηχογράφηση, ή οποιαδήποτε άλλη
ηχητική καταγραφή των συμμετεχόντων.
4. Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η φωτογράφιση των
μαθητών/τριών. Ο διαγωνισμός να διεξαχθεί με την απαραίτητη διακριτικότητα και να
προστατευθούν τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων/ουσών.
5. Η όλη διενέργεια του διαγωνισμού (αξιολόγηση, βράβευση, δημοσιοποίηση) να
υλοποιηθεί με αποκλειστική ευθύνη των διοργανωτών και σύμφωνα με τους κανόνες
δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/ουσών
μαθητών/τριών.
6. Οι όποιες μετακινήσεις μαθητών/τριών για τις ανάγκες των διαγωνισμών να γίνουν με
την ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων τους. Τα έξοδα μετακίνησης/διατροφής που
ενδεχομένως προκύψουν για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό βαρύνουν τους
γονείς/κηδεμόνες.
7. Οι χώροι υλοποίησης των διαγωνισμών θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις των
χώρων συνάθροισης κοινού έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των μαθητών/τριών
και των εκπαιδευτικών.
8. Να μην υπάρχει προβολή και διανομή οποιουδήποτε διαφημιστικού υλικού, ούτε να
προκύψουν έσοδα για τον φορέα της διοργάνωσης.
9. Να κοινοποιηθεί στο ΙΕΠ ο απολογισμός από τη διενέργεια του διαγωνισμού.
10. Η Οργανωτική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των ημερομηνιών διεξαγωγής των
φάσεων του διαγωνισμού αλλά δεν πρέπει να καταστρατηγεί τον προγραμματισμό των
σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με βάση τη σχετική εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ
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και σε καμιά περίπτωση να μην αφορά διάστημα μετά τη λήξη του σχολικού έτους 202122.
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.
Σημειώνεται ότι η μετακίνηση και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στον εν λόγω διαγωνισμό
θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.
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.
Συνημμένο: Ένα (01) ηλ. αρχείο
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Γραφείο Υφυπουργού Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής
Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής
Γεν. Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε.
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Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων
Δ/νση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας - Τμήμα Α’
Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Δ.Ε. – Τμήμα Β΄
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