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

Μαρούσι,  19/02/2020
Αριθμ. Πρωτ. :    Φ15.1/24549/Δ2

ΠΡΟΣ:

 

          ΚΟΙΝ:

ΘΕΜΑ: Έγκριση διοργάνωσης Μαθητικού Συνεδρίου με τίτλο: «7ο Μαθητικό Συνέδριο Επιστήμης και 

Τέχνης» των Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» για μαθητές/-τριες  Δ.Ε. της Περιφέρειας 

Νοτίου Αιγαίου - σχ. έτος 2019-2020.

Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 14359/Δ2/3-2-2020  εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας στο με αρ. πρ. Φ.17.2/7235/24-10-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου, με το οποίο μας διαβιβάζει το με αρ. πρ. 6289Λ/21-10-2019 έγγραφο των 

Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» που αφορά σε αίτημα έγκρισης διοργάνωσης Μαθητικού Συνεδρίου 

με τίτλο: «7ο Μαθητικό Συνέδριο Επιστήμης και Τέχνης» σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το 

Απόσπασμα Πρακτικού 5/30-01-2020 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε τη διοργάνωση του Μαθητικού 

Συνεδρίου με τίτλο: «7ο Μαθητικό Συνέδριο Επιστήμης και Τέχνης»  που διοργανώνουν τα Ιδιωτικά 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Αποστολή  με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

1. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Δωδεκανήσου  

2. Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ»
     (μέσω της ανωτέρω ΔΔΕ)

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
                        ΤΜΗΜΑ Β’
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Β ΄

Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη : 151 80 -  Μαρούσι
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr
Email : spoudonde@minedu.gov.gr
Πληροφορίες :  Βάρλα  Ά. (Δ.Ε.)

: Μπερετούλη Γ. (Δ.Ε.)
:  Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)

Τηλέφωνο         :  210-34.43.272 (Δ.Ε.)
: 210-34.43.314 (Δ.Ε.)
: 210-34.42.212 (Ε.Ε.)
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1. Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Νοτίου 
Αιγαίου

2. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Κυκλάδων

3. Σχολικές Μονάδες Δ.Ε. αρμοδιότητας των 
ανωτέρω ΔΔΕ
(μέσω των οικείων ΔΔΕ)
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Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» και απευθύνεται σε μαθητές/τριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της 

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το σχολικό έτος 2019-2020. Το Συνέδριο θα διεξαχθεί στις 4 και 5 

Απριλίου 2020 στις εγκαταστάσεις των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» στη  Ρόδο.

Το «7ο Μαθητικό Συνέδριο Επιστήμης και Τέχνης Νοτίου Αιγαίου» απευθύνεται σε μαθητές/-τριες 

Γυμνασίων – Λυκείων, δίνοντάς τους την ευκαιρία να παρουσιάσουν οι ίδιοι εργασίες με μορφή 

ολοκληρωμένης επιστημονικής μελέτης/έρευνας και φιλοδοξεί να εισαγάγει τους/τις μαθητές/-τριες στη 

διαδικασία της παρουσίασης ερευνητικής εργασίας. Στόχος του Συνεδρίου είναι η δημιουργία 

περιβάλλοντος επιστημονικής συζήτησης, ανταλλαγής απόψεων, παρουσίασης εργασιών και ώσμωσης 

μεταξύ των συμμετεχόντων μαθητών/-τριών.

Επισημαίνεται ότι η διεξαγωγή του εν λόγω Συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί με τις εξής 

προϋποθέσεις: 

1) Η γνωστοποίηση και η διάχυση δημοσιότητας του εν λόγω συνεδρίου να γίνει από τους 

διοργανωτές (Εκπαιδευτήρια ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ) με τρόπο θεμιτό και πρόσφορο (π.χ. ιστοθέση 

διοργανωτών, Τύπος, ...) . 

2) Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στο μαθητικό συνέδριο θα είναι προαιρετική, υποβάλλοντας ο 

καθένας, στην περίπτωση που επιθυμεί να συμμετάσχει, χωριστά την δική του ατομική 

συμμετοχή.

3) Η συμμετοχή στο εν λόγω μαθητικό συνέδριο δεν  εντάσσεται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του 

σχολείου, ούτε πραγματοποιείται με ευθύνη του Διευθυντή και του διδακτικού προσωπικού. 

4) Η παρακολούθηση των εργασιών του συνεδρίου θα είναι προαιρετική και με τη σύμφωνη γνώμη 

των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/τριών.

5) Η όλη διενέργεια του συνεδρίου θα υλοποιηθεί με ευθύνη των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ 

ΠΑΙΔΕΙΑ», χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση των μαθητών/-τριών και σύμφωνα με τους 

κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των 

συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών και των πνευματικών δικαιωμάτων τους. 

6) Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση διαφήμιση εταιριών/ προϊόντων/ φορέων/ 

υπηρεσιών εντός του περιεχομένου του διαγωνισμού. 

7) Με την ολοκλήρωση του μαθητικού συνεδρίου να αποσταλεί σχετικός απολογισμός  με τα 

παιδαγωγικά οφέλη και την αξιολόγηση του μαθητικού συνεδρίου στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής. 

Για τη μετακίνηση των μαθητών/-τριών που θα συμμετάσχουν ισχύουν οι διατάξεις της υπ΄αριθμ. 

20883/ΓΔ4/12-02-2020 (Β΄ 456) Υ.Α. με θέμα «Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις και μετακινήσεις 

μαθητών/-τριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της 

χώρας». 



Σημειώνεται ότι η μετακίνηση και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στο εν λόγω Συνέδριο θα 

γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Εσωτερική Διανομή:          Με εντολή Υφυπουργού                         

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

2. Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.

3. Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης                      

4. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Β΄          

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

6. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ

και Οργάνωσης  Δ.Ε. , Τμήμα B΄

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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