
 ΘΕΜΑ: «Γνωμοδότηση σχετικά με αίτημα της κ. Βιργινίας Αρβανίτη από το Κολλέγιο Ανατόλια, για την 
έγκριση υλοποίησης Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο «STEAM for all», ο οποίος απευθύνεται σε 
δημοτικών σχολείων όλης της χώρας και Ελληνικών σχολείων του εξωτερικού, για το σχολικό έτος 2021-
2022».
Σχετ. εγγρ.: Το υπ’ αρ. πρωτ. 146590/15-11-2021 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ

       Σε απάντηση του με αρ. πρωτ. Φ.14Α/67921/28-6-2021 εγγράφου, σχετικά με την έγκριση υλοποίησης 

του Μαθητικού Διαγωνισμού «STEAM for all” του ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΑ, ο οποίος απευθύνεται σε 

μαθητές/τριες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (όλων των τάξεων των δημοτικών σχολείων της χώρας και 

Ελληνικών σχολείων του Εξωτερικού) για το σχολικό έτος 2021-2022,  σας γνωστοποιούμε ότι σύμφωνα με 

το υπ’ αρ. 61/12-11-2021 απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ του Ι.Ε.Π, το αίτημά σας γίνεται αποδεκτό. 

Ο εν λόγω διαγωνισμός συνδιοργανώνεται από το Center for STEM Education του Κολλεγίου Ανατόλια  

σε συνεργασία με την πρωτοβουλία εκπαιδευτικών STEMligrants.eu, υπό την αιγίδα της Ύπατης 

Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και  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 προϋποθέσεις:

1.Η γνωστοποίηση και η διάχυση δημοσιότητας σχετικά με τον εν λόγω διαγωνισμό θα γίνει με τρόπο 

θεμιτό και πρόσφορο.

2.Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στον διαγωνισμό να είναι προαιρετική για τους/τις μαθητές/-ήτριες 

και τους/τις εκπαιδευτικούς και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του 
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Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του 

σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών.

3. Να διασφαλιστεί η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης από τον/την ασκούντα/ασκούσα την επιμέλεια του 

μαθητή/της μαθήτριας, ότι δέχεται ο μαθητής/η μαθήτρια να συμμετέχει στον διαγωνισμό και ότι συναινεί 

να παρουσιαστεί/δημοσιοποιηθεί η συμμετοχή/το έργο του/της, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης.

4.Ο χρόνος απασχόλησης των μαθητών/-τριών στο πλαίσιο συμμετοχής τους στον διαγωνισμό 

(προετοιμασία, συμμετοχή) εντός του ωρολογίου προγράμματος να μην υπερβαίνει συνολικά τις τέσσερις 

(4) διδακτικές ώρες.

5. Οι δράσεις να υλοποιούνται υποχρεωτικά παρουσία εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας.

6. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων 

μαθητών/μαθητριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, και να μην 

επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και  μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών.

7. Η όλη διαδικασία του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, δημοσιοποίηση κ.λπ.) να υλοποιηθεί με 

ευθύνη των φορέων διοργάνωσης, σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας και την ισχύουσα νομοθεσία 

για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών μαθητών/-τριών και 

των πνευματικών δικαιωμάτων.

8. Να μην επιτρέπεται η βιντεοσκόπηση και η ηχογράφηση των μαθητών/-τριών, παρά μόνον εφόσον 

υπάρχει η σχετική έγγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.

9. Τυχόν μετακινήσεις των μαθητών/-τριών που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό να πραγματοποιηθούν 

υπό την ευθύνη των γονέων και κηδεμόνων τους.

10. Να μην πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε άμεση διαφήμιση προϊόντων/ φορέων/ υπηρεσιών εντός του 

πλαισίου - περιεχομένου του διαγωνισμού.

11. 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.

12. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. με την ολοκλήρωση του προγράμματος τον 

πλήρη φάκελο αξιολόγησής του.

    Επιπροσθέτως η υποβολή της δραστηριότητας για τον διαγωνισμό θα γίνει έως τις 18 Μαρτίου 2022. Ο 

διαγωνισμός θα υλοποιηθεί στις 14 Απριλίου 2022, εντός διδακτικού ωραρίου στη χρονική διάρκεια των 

δύο (2) διδακτικών ωρών. Οι δραστηριότητες θα αξιολογηθούν από τους διοργανωτές και οι τέσσερις 

πρώτες θα λάβουν ως έπαθλο ένα τύπου Arduino Starter Kit. Οι νικητήριες ομάδες θα παρουσιάσουν τις 

δραστηριότητές τους σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο Center for STEM Education την Παρασκευή 

13 Μαΐου 2022.

Η συμμετοχή θα γίνει χωρίς οικονομική συμμετοχή για τους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες και η 

αξιολόγηση και αποτίμησή του γίνεται με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου από τους/τις εκπαιδευτικούς.

Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού 

σχεδιασμού, στην περίπτωση που υλοποιηθεί διά ζώσης, 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, η διεύθυνση του σχολείου έχει 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.

Η έγκριση του ανωτέρω διαγωνισμού θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ http://edu-

gate.minedu.gov.gr/→Ενημερωτικό Υλικό → Εγκεκριμένα Προγράμματα → 2021-22→Διαγωνισμοί.
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