
 ΘΕΜΑ: «Γνωμοδότηση σχετικά με αίτημα του Κολλεγίου Ανατόλια για την έγκριση διενέργειας 
Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο «STEAM for all», που απευθύνεται σε 
μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Δημοτικό, Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ, Δομές 
Υποδοχής και Εκπαίδευσης Προσφύγων Δ.Υ.Ε.Π.), σχολικών μονάδων όλης της χώρας και 
ελληνικών σχολείων του εξωτερικού, για το σχολικό έτος 2022-2023»

    Σχετ. εγγρ.: Το υπ’ αρ. πρωτ. 15767/10-02-2023  εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ

       Σε απάντηση του με αρ. πρωτ. 64792/31-05-2022 αιτήματός σας για έγκριση διεξαγωγής του 

Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο «STEAM for all», ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές/τριες 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Δημοτικό) των σχολικών μονάδων όλης της χώρας και ελληνικών σχολείων του 

εξωτερικού, καθώς και σε μαθητές/τριες που φοιτούν σε Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ και σε Δομές Υποδοχής και 

Εκπαίδευσης Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.) Δημοτικών Σχολείων (ηλικίας 6-11 ετών) για το σχολικό έτος 2022-2023 

σας γνωστοποιούμε ότι σύμφωνα με το με αρ. 8/09-02-2023 Απόσπασμα Πρακτικού του ΙΕΠ το αίτημα σας 

γίνεται αποδεκτό. 

Η έγκριση του ανωτέρω Μαθητικού Φεστιβάλ δίδεται για το σχολικό έτος 2022-2023 εφόσον 

τηρηθούν απαρέγκλιτα οι εκάστοτε οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για την 

προστασία από τον κορωνοϊό COVID-19 και με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

   

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

Βαθμός Ασφαλείας: 
Να διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμός Προτεραιότητας: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

    

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β΄

                                                   

   Μαρούσι, 14-02-2023
   Αριθ. Πρωτ. : Φ.14/15767/ΦΔ/16473/Δ1

Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη : 15180 – Μαρούσι
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr 
Email : spudonpe@minedu.gov.gr  
Πληροφορίες       :  B. Παπαβρόντος 
                               : Φ. Δεσποίνη 
Τηλέφωνο             : 210 344 2249 
                                : 210 344 3293 

ΠΡΟΣ: Κολέγιο Ανατόλια
  Υπόψη κ. Βιργινίας Αρβανίτη
       ainigriv@anatolia.edu.gr

KOIN: 1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε. της 
χώρας. 
2. Διευθύνσεις Π.Ε. της χώρας.
3. Δημοτικά Σχολεία της χώρας
(μέσω  των οικείων Δ/νσεων Π.Ε)
4. Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Εξωτερικού

http://www.minedu.gov.gr/
mailto:spudonpe@minedu.gov.gr


 1. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στον εν λόγω διαγωνισμό να είναι προαιρετική και να 

πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών. 

Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των 

μαθητών/μαθητριών.

 2. Οι τυχόν μετακινήσεις μαθητών/τριών για τις ανάγκες του διαγωνισμού να πραγματοποιηθούν με την 

ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων τους. 

3. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στον διαγωνισμό να γίνεται με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των 

γονέων/κηδεμόνων τους. 

4. Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να μεριμνήσουν για την έγκαιρη ενημέρωση των σχολείων 

της αρμοδιότητάς τους σε ό,τι αφορά στον διαγωνισμό. 

5. Η γνωστοποίηση και η διάχυση δημοσιότητας σχετικά με τον διαγωνισμό να γίνει μέσω των σχολείων κατά 

τρόπο θεμιτό και πρόσφορο (π.χ. με γραπτή ή/και προφορική ανακοίνωση από τους/τις εκπαιδευτικούς ή τη 

Διεύθυνση του σχολείου ή με διανομή φυλλαδίων), στο ευρύτερο πλαίσιο της διασύνδεσης σχολείου και 

κοινωνικών φορέων, και όχι με αποκλειστικό στόχο τη συμμετοχή των μαθητών/τριών στον διαγωνισμό. 

6. Η προετοιμασία των μαθητών/τριών για τον διαγωνισμό να πραγματοποιηθεί εκτός ωρολογίου 

προγράμματος. 

7. Η διάκριση των μαθητών/τριών δεν λογίζεται ως διάκριση στην Πληροφορική/Ρομποτική και στα συναφή 

με αυτήν επιστημονικά τμήματα. 

8. Επισημαίνεται ότι ο διαγωνισμός αυτός δεν οδηγεί σε ομάδες αντιπροσώπευσης της χώρας σε μαθητική 

Ολυμπιάδα, σύμφωνα με το άρθρο 40 του ν.4692/2020. 

9.Να διασφαλιστούν τα πνευματικά δικαιώματα των έργων των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/μαθητριών, 

όπως αυτά ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία. 

10. Να μην δημοσιεύσει ο φορέας σε ηλεκτρονικά ή έντυπα μέσα τα έργα των μαθητών/μαθητριών, παρά 

μόνο εφόσον εξασφαλίσει την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων και η χρήση των έργων 

γίνει μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς. 

11. Να μην προκύπτουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τον διαγωνισμό ή άλλον από τα υποβληθέντα 

έργα. 

12. Τα έργα των μαθητών/μαθητριών θα υποβάλλονται σε κρίση μόνο στην αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης 

και δεν θα εντάσσονται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου και στην εν γένει αξιολόγηση των 

μαθητών/μαθητριών. 

13. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των 

συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/μαθητριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων, βάσει της κείμενης 

νομοθεσίας, και να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση, φωτογράφιση και 

μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων.

 14.Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση 

εταιρειών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών. 

 15. Η χρήση τυχόν εκπαιδευτικού υλικού να διατίθεται δωρεάν και να είναι ελεύθερο προς χρήση στους/στις 

εκπαιδευτικούς. 



16. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο ΙΕΠ με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού τον 

πλήρη φάκελο αξιολόγησής του.

 17. Η δέσμευση των συντελεστών ότι στην περίπτωση έγκρισης του διαγωνισμού, δεν θα πραγματοποιηθεί 

μελλοντική υλοποίησή του με την αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ. 

18. Ο φορέας διοργάνωσης αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία υλοποίησης του διαγωνισμού.

Επιπροσθέτως για οποιαδήποτε πληροφορία αναφορικά με τη διεξαγωγή του Μαθητικού Διαγωνισμού 

παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε με το Φορέα διοργάνωσής του στα email: stem@anatolia.edu.gr  

Υπεύθυνη Επικοινωνίας κ. Βιργινία Αρβανίτη, (τηλ. 2310 398289)

Η έγκριση του ανωτέρω Μαθητικού Διαγωνισμού θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ 

http://edu-gate.minedu.gov.gr/→Ενημερωτικό Υλικό → Εγκεκριμένα Προγράμματα → Μαθητικοί 

Διαγωνισμοί →2022-23.

Συν: Η Προκήρυξη του Διαγωνισμού

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ  Π.Ε
κ.α.α

Ο ΠΡ/ΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β΄

ΠΑΠΑΒΡΟΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Εσωτερική Διανομή:  
1. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης  Π.Ε. - Tμήμα Β’        
2. Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης  
3. Διεύθυνση  Παιδείας  Ομογενών Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης & Μειονοτικών Σχολείων
4. Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Καινοτομίας και Τεχνολογίας
5. Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού κ Παρακολούθησης  Εκπαίδευσης  Προσφύγων

mailto:stem@anatolia.edu.gr
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