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Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Βαθμός Ασφαλείας:
Nα διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμ. Προτερ.:

Μαρούσι, 01-02-2022
Αριθμ. Πρωτ. : Φ16/9948/Δ2

ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝ:

1. Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης
(όλης της χώρας)
2. Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης
(Όλης της χώρας)
3. Σχολικές μονάδες Δ/θμιας Εκπ/σης της χώρας
(μέσω των οικείων Διευθύνσεων)
4. Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και
Επαγγελμάτων
mail: info@sivitanidios.edu.gr
1. Δ.Δ.Ε. Πέλλας
Υπόψη κ. Γερεμτζέ Δημητρίου
Mail: mail@dide.pel.sch.gr
2. Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
mail: info@iep.edu.gr

ΘΕΜΑ: Έγκριση του εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο: «Φεστιβάλ Εκπαιδευτικής Ρομποτικής», το
οποίο απευθύνεται σε μαθητές/τριες Δ.Ε. της χώρας, για το σχολικό έτος 2021-2022
Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 171602/Δ2/31-12-2021 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Απαντώντας στο από 08-06-2021 αίτημα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας που
αφορά έγκριση του Φεστιβάλ Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα
Πρακτικού 70/29-12-2021 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε το εν λόγω Φεστιβάλ, το οποίο απευθύνεται σε
μαθητές και μαθήτριες σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνασίου, Ειδικού Γυμνασίου,
Γ.Ε.Λ. και ΕΠΑ.Λ., Ειδικού Λυκείου, Ε.Ε.Ε.Ε.Κ και ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.), όλης της χώρας, για τη σχολική χρονιά 20212022.
Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση του εν λόγω Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί τηρώντας απαρέγκλιτα τις
οδηγίες του ΥΠΑΙΘ και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για την προστασία από τον
κορονοϊό-COVID 19 και σύμφωνα με τις εξής προϋποθέσεις:
1. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών και των εκπαιδευτικών στο εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα να
είναι προαιρετική και 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 τις διδακτικές/εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκπαιδευτικές εκδρομές. Απαραίτητη προϋπόθεση
αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/τριών.
2. Η υλοποίηση του προγράμματος να γίνει, στις περιπτώσεις στις οποίες ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών
έχει αξιολογήσει την οικονομική επιβάρυνση των μαθητών/τριών για τη μετακίνηση και τη διαμονή και έχει
δώσει τη σύμφωνη γνώμη του, ύστερα και από την έγγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων των
μαθητών/τριών για την εν λόγω οικονομική επιβάρυνση της μετακίνησης και της διαμονής τους.
3. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στο πρόγραμμα να γίνεται με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των
γονέων/κηδεμόνων τους.
4. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα να υλοποιείται από τον/την εκπαιδευτικό με χαρακτήρα προαιρετικό και
κατά την κρίση του/της, σύμφωνα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών/τριών της τάξης,
διασφαλίζοντας τη συνάφεια με τον εκπαιδευτικό και διδακτικό προγραμματισμό και με τρόπο που δεν
επιβαρύνει τη διδασκαλία του προγράμματος σπουδών αλλά αντίθετα την εμπλουτίζει με τρόπο δημιουργικό.
Ο χρόνος απασχόλησης/προετοιμασίας των μαθητών/τριών να μην υπερβαίνει τις δύο (2) διδακτικές ώρες,
για τις δραστηριότητες που υλοποιούνται εντός ωρολογίου προγράμματος.
5. Η όλη διενέργεια του φεστιβάλ να υλοποιηθεί με ευθύνη της Οργανωτικής Επιτροπής σύμφωνα με
τους κανόνες δεοντολογίας και την ισχύουσα νομοθεσία για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των
συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών και των πνευματικών δικαιωμάτων.
6. Να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση μαθητών και
μαθητριών.
7.

Να
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προκύπτει

από
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με
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άμεση

διαφήμιση

εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
8. Η χρήση/παρουσίαση των έργων των μαθητών/τριών να γίνει αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς
σκοπούς και χωρίς να προκύπτουν έσοδα για τον φορέα που διοργανώνει το φεστιβάλ ή για άλλον (με
εμπορία, διαφήμιση κ.λπ.).
9. Το προς παρουσίαση ή διανομή εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος να μην υπόκειται σε
πνευματικά δικαιώματα και να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο «περί πνευματικής ιδιοκτησίας» (Ν.4212/2013,
όπως ισχύει).
10. Το εκπαιδευτικό υλικό να διατίθεται δωρεάν και να είναι ελεύθερο προς χρήση στους/στις
εκπαιδευτικούς.
11. Η δέσμευση των συντελεστών ότι στην περίπτωση έγκρισης του ανωτέρω υλικού από το Υ.ΠΑΙ.Θ., δεν
θα πραγματοποιηθεί μελλοντική εμπορική του διάθεση με την αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του
Υ.ΠΑΙ.Θ.
12. Να δημοσιοποιηθούν στο Ι.Ε.Π. ο απολογισμός και τα παιδαγωγικά - διδακτικά συμπεράσματα που
προκύπτουν από τη διενέργεια του φεστιβάλ.
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.
Αναφορικά με τις μετακινήσεις των μαθητών/τριών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ισχύει η αρίθμ.
20883/ΓΔ4/12-2-2020 ΥΑ (Β΄ 456) με θέμα «Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις και μετακινήσεις
μαθητών/τριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας».
Για το σχολικό έτος 2021-22 ισχύουν τα μέτρα προστασίας από τον κορωνοϊό COVID-19 όπως περιγράφονται
στην υπ. αρίθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 55254/9-9-2021 ΚΥΑ (Β΄ 4187), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Σημειώνεται ότι η μετακίνηση και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στο εν λόγω Φεστιβάλ θα γίνει
χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Υφυπουργού κ. Μακρή
2. Γραφείο κ.Γεν. Γραμματέα
3. Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.
4. Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Τμήμα Β΄
5. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Β΄
6. Δ/νση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης
7. Δ/νση Εκπ/κής Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α΄
8. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε. , Τμήμα B΄
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