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

Μαρούσι, 29/12/2020
Αριθμ. Πρωτ. :    Φ15/176861/Δ2

  
ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝ:

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση διεξαγωγής εκπαιδευτικού προγράμματος-διαγωνισμού με τίτλο: «Μαθητικός 

Διαγωνισμός Κατασκευής, Εκτόξευσης και Προσγείωσης Νεροπυραύλων ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΡΙΜΙΖΗΣ» από 

το Ε.Κ.Φ.Ε. Καλαμάτας (Μεσσηνία) για μαθητές/-τριες Π.Ε. και Δ.Ε. του Νομού Μεσσηνίας - σχ. έτος 

2020-2021.

Σχ. Έγγρ.: τα με αρ. πρ. 112166/Δ2/31-8-2020 και 106217/Δ2/16-08-2020 εισερχόμενα έγγραφα του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας στην από 13/05/2020 αίτηση που μας αποστείλατε και αφορά σε αίτημα έγκρισης 

εκπαιδευτικού προγράμματος-διαγωνισμού με τίτλο: «Μαθητικός Διαγωνισμός Κατασκευής, Εκτόξευσης 

και Προσγείωσης Νεροπυραύλων ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΡΙΜΙΖΗΣ» από το Ε.Κ.Φ.Ε. Καλαμάτας (Μεσσηνία), σας 

ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με τα Αποσπάσματα Πρακτικού 42/27-8-2020 και 38/31-7-2020 του Δ.Σ. 
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του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα-διαγωνισμό με τίτλο: «Μαθητικός Διαγωνισμός 

Κατασκευής, Εκτόξευσης και Προσγείωσης Νεροπυραύλων ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΡΙΜΙΖΗΣ» που διοργανώνεται 

από το Ε.Κ.Φ.Ε. Καλαμάτας (Μεσσηνία), απευθύνεται σε μαθητές/-τριες Π.Ε. (Ε΄ και Στ΄ τάξης 

Δημοτικού) και Δ.Ε. του Νομού Μεσσηνίας για το σχολικό έτος 2020-2021 και θα πραγματοποιηθεί στο 

δημοτικό στάδιο Καλαμάτας το Σάββατο 24 Απριλίου 2021. Η διαγωνιστική φάση θα διαρκέσει τρεις 

ώρες.

Αντικείμενο του ανωτέρω διαγωνισμού είναι η κατασκευή πυραύλου με πλαστικό μπουκάλι 

αναψυκτικού και η εκτόξευση του με προωθητικό υλικό ποσότητα νερού και αέρα υπό πίεση, που 

επιτυγχάνεται με χειροκίνητη αντλία ποδηλάτου. Η εκτόξευση πραγματοποιείται από ειδική βάση 

(ROKIT). Η τροχιά που ακολουθεί ο πύραυλος καθώς και η προσγείωση του με αυτοσχέδιο αλεξίπτωτο 

είναι σημεία κρίσιμα για το έργο των μαθητών/τριών.

Επισημαίνεται ότι ο εν λόγω διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί, εφόσον τηρηθούν απαρέγκλιτα οι 

οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για την προστασία από τον 

κορωνοϊό COVID-19 και, επιπλέον, με τις εξής προϋποθέσεις: 

1. Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων και των μαθητών/μαθητριών να είναι προαιρετική. 

2. Να υπάρχει έγγραφη συναίνεση των γονέων για τη συμμετοχή των παιδιών τους στο διαγωνισμό.

3. Η προετοιμασία των ομάδων να γίνει εκτός σχολικού ωραρίου.

4. Οποιαδήποτε μετακίνηση μαθητών/τριών χρειαστεί να γίνει για τις ανάγκες του διαγωνισμού, να 

πραγματοποιηθεί με ευθύνη των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών/τριών.

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 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 

αντιμετώπισης της επιδημικής κρίσης.

Σημειώνεται ότι η μετακίνηση και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στον εν λόγω Διαγωνισμό θα 

γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο και με την προϋπόθεση ότι κατά το χρονικό διάστημα υλοποίησής 

του θα επιτρέπονται οι μετακινήσεις και εφόσον τηρηθούν απαρέγκλιτα οι οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. και 

του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για την προστασία από τον κορωνοϊό COVID-19.



Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στο Ε.Κ.Φ.Ε 

Καλαμάτας (Μεσσηνία).

Εσωτερική Διανομή:

1. Γραφείο Υφυπουργού κ. Ζαχαράκη Με εντολή Υφυπουργού 

2. Γραφείο Γεν. Γραμματέως κ. Γκίκα                                                                 Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                       

3. Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.

4. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων 

Και Οργάνωσης Π.Ε., Τμήμα Β’

5. Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Τμήμα Β’                                             ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ

6. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Β’                                                     

7. Δ/νση Εκπ/κής Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α΄                                                                            

8. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων

και Οργάνωσης  Δ.Ε. , Τμήμα B΄                          

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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