
 

Βαθμός Ασφαλείας:
Nα διατηρηθεί μέχρι:

                                                                                  Βαθμ. Προτερ.: 

Μαρούσι,  21-02-2023 
   Αριθμ. Πρωτ. : Φ15/ 19900 /Δ2

ΠΡΟΣ:

         

 ΚΟΙΝ:                 

                                                                                     

ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Ρομποτικής του Αμερικανικού 
Κολλεγίου Ελλάδας-Pierce, με τίτλο: «Racecar Challenge» που απευθύνεται σε μαθητές/τριες 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (όλων των τάξεων Γυμνασίου και της Α΄ τάξης Λυκείου), σχολικών μονάδων 
Γενικής Εκπαίδευσης όλης της χώρας, για το σχολικό έτος 2022-2023. 

 Σχετικό έγγραφο:  το με αρ. πρ. 15668/Δ2/10-02-2023 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

      Σε συνέχεια του από 31-05-2022 εγγράφου  του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδας-Pierce και 
λαμβάνοντας υπόψη το υπ’αριθμ.8/09-02-2023 Πρακτικό του Δ.Σ. του ΙΕΠ, σας ενημερώνουμε ότι 
εγκρίνουμε  τη διενέργεια  του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Ρομποτικής με τίτλο «Racecar 
Challenge», ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές/τριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (όλων των τάξεων 
του Γυμνασίου και της Α΄ τάξης Λυκείου), δημόσιων και ιδιωτικών σχολικών μονάδων Γενικής 
Εκπαίδευσης όλης της χώρας, για το σχολικό έτος 2022-2023, υπό τις εξής προϋποθέσεις: 
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.
2. Οι τυχόν μετακινήσεις μαθητών/τριών για τις ανάγκες του διαγωνισμού να γίνουν 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 τον 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, καθώς και η συμμετοχή τους σε αυτόν, να 
πραγματοποιηθεί εκτός ωρολογίου προγράμματος.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

1. Π.Δ.Ε. της χώρας 
2. Διευθύνσεις  Δ/θμιας  Εκπ/σης  της χώρας
3.  Δημόσιες και Ιδιωτικές Σχολικές μονάδες   Δ.Ε. 

της χώρας  (μέσω των οικείων ΔΔΕ)

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

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

& ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  Δ/ΘΜΙΑΣ 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.)
                            : Θεοδωράκου Β.( Δ.Ε.)
Τηλέφωνο : 210-34.43.272 (Δ.Ε.)

              : 210-34.42.245 (Δ.Ε.)

Αποστολή  με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

1.PIERCE ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
Υπόψη κ.Κουτσοχρήστου Φ.
Email: racecar@acg.edu
            gymnasium@acg.edu
2.ΙΕΠ (info@iep.edu.gr)

http://www.minedu.gov.gr/
mailto:spoudonde@minedu.gov.gr
mailto:racecar@acg.edu
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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 
τους.
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.

Τέλος, επισημαίνεται ότι η παρούσα γνωμοδότηση, το σχετικό συμπέρασμα και οι προϋποθέσεις 
υλοποίησης αφορούν αποκλειστικά στον «Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Ρομποτικής με τίτλο:
«Racecar Challenge» που απευθύνεται σε μαθητές/τριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (όλων των 
τάξεων Γυμνασίου και της Α’ τάξης Λυκείου), όλων των σχολικών μονάδων Γενικής Εκπαίδευσης της 
χώρας, για το σχολικό έτος 2022-2023 και δεν συνδέεται με κάποιον άλλο μαθητικό διαγωνισμό (π.χ. 
Παγκόσμιο Διαγωνισμό) ούτε οδηγεί σε εγγραφή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μαθητών/τριών 
Λυκείου που θα διακριθούν σε αυτόν.

 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. 

Συν:1 αρχείο pdf                                

                                                                                                     Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε.

                                                                                                                        

                                                                                                                     ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΓΙΑΝΝΗΣ

                                                                                         



Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Υφυπουργού Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, κ. Μακρή 
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα  Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, κ. Κόπτση
3. Γεν. Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε. 
4. Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκπ/σης
5.   Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων
6. Δ/νση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας - Τμήμα Α’ 
7. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Δ.Ε. – Τμήμα Β΄

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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