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Ιστοσελίδα
Email
Πληροφορίες

Τηλέφωνο

: Ανδρέα Παπανδρέου 37
: 151 80 - Μαρούσι
: http://www.minedu.gov.gr
: spoudonde@minedu.gov.gr
: Παπαβρόντος Β. (Π.Ε.)
Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)
Λυμπεροπούλου Φ. (Ε.Α.Ε.)
Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
Κουροπούλου Χ. (Δ.Ε.)
: 210-344.2249 (Π.Ε.)
210-3443272 (Δ.Ε.)
210-3442933 (Ε.Α.Ε.)
210-3442212 (Ε.Ε.)
210-3443273 (Δ.Ε.)

ΠΡΟΣ: IN.TE.SO. – Information Technology Society
κ. Τσελέπη Εμμανουήλ
mail@intenso.org
1.

ΚΟΙΝ.:

2.
3.
4.

5.

Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε. της
χώρας
Δ.Π.Ε. & Δ.Δ.Ε. της χώρας
Σχολικές μονάδες Π.Ε. και Δ.Ε. της χώρας
(μέσων των οικείων Δ.Π.Ε. και Δ.Δ.Ε.)
Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και
Επαγγελμάτων
info@sivitanidios.edu.gr
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
info@iep.edu.gr

ΘΕΜΑ: Έγκριση διεξαγωγής του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Ρομποτικής με τίτλο:
«I.R.O. Hellas International Robot Olympiad»
Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 132918/Δ2/19-10-2021 εισερχόμενο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Απαντώντας στην από 09-06-2021 αίτησή σας και τα συνημμένα σε αυτή και λαμβάνοντας υπόψη
το με αρ. πρ. 55/14-10-2021 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του ΙΕΠ, σας ενημερώνουμε ότι
εγκρίνουμε την διεξαγωγή του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Εκπαιδευτικής Ρομποτικής
με τίτλο «I.R.O. Hellas International Robot Olympiad», ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές/τριες
Πρωτοβάθμιας (Δ΄-Στ΄ τάξεων) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας (από 9 έως 18 ετών)
για το σχολικό έτος 2021-2022.

Επισημαίνεται ότι ο ανωτέρω διαγωνισμός 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 απαραίτητες προϋποθέσεις:
1. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών να είναι προαιρετική,
2. οι γονείς ή οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών να έχουν ενημερωθεί και να εκφράσουν
εγγράφως τη σύμφωνη γνώμη τους για τη συμμετοχή των παιδιών στον διαγωνισμό καθώς
και για τους όρους και τις προϋποθέσεις διεξαγωγής του διαγωνισμού,
3. οι δηλώσεις συμμετοχής να γίνουν από τους/τις κηδεμόνες απευθείας στον όμιλο IN.TE.SO.
χωρίς να υπάρξει ενδιάμεση παρέμβαση ή διευκόλυνση από τις σχολικές μονάδες,
4. τα σχολεία να μην έχουν καμία εμπλοκή στην οργάνωση και τη διεξαγωγή του εν λόγω
διαγωνισμού ούτε στην προετοιμασία των μαθητών/τριών,
5. να μην υπάρχει καμία απολύτως δαπάνη για τους/τις συμμετέχοντες/συμμετέχουσες
(μαθητές/ήτριες, εκπαιδευτικούς, σχολεία),
6. οι τυχόν μετακινήσεις μαθητών/τριών για τις ανάγκες του διαγωνισμού να γίνουν με την
ευθύνη των γονέων και κηδεμόνων τους,
7. η όλη διενέργεια του διαγωνισμού (αξιολόγηση, βράβευση, δημοσιοποίηση) 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,
8. να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση μαθητών
και μαθητριών,
9. να μην προκύπτει από τη δράση με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση
εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών,
10. η χρήση/παρουσίαση των έργων των μαθητών/μαθητριών να γίνει αποκλειστικά για
εκπαιδευτικούς σκοπούς και χωρίς να προκύπτουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει
τον διαγωνισμό ή για άλλον (με εμπορία, διαφήμιση κ.λπ.),
11. να δημοσιοποιηθούν στο Ι.Ε.Π. ο απολογισμός και τα παιδαγωγικά - διδακτικά
συμπεράσματα που προκύπτουν από τη διενέργεια του διαγωνισμού
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.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στον μη
κερδοσκοπικό οργανισμό IN.TE.SO. (Information Technology Society), υπεύθυνος επικοινωνίας: κ.
Τσελέπης Εμμανουήλ, τηλ.: 2321210040 - 2122134169, ιστοσελίδα: www.inteso.org , email:
mail@inteso.org.

Σημειώνεται ότι η μετακίνηση και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στον εν λόγω μαθητικό
διαγωνισμό θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ
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Γραφείο Υφυπουργού Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής
Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής
Γεν. Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε.
Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκπ/σης
Δ/νση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης- Τμήμα Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και Θρησκευτικής Αγωγής
Δ/νση Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ.- Τμήμα Σπουδών, Προγραμμάτων, Οργάνωσης και Μαθητικών Θεμάτων
Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Π.Ε. - Τμήμα Β’
Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης – Τμήμα Β΄
Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης - Τμήμα Β’
Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων
Δ/νση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας - Τμήμα Α’
Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Δ.Ε. – Τμήμα Β΄
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