
             

ΘΕΜΑ: Έγκριση υλοποίησης εκπαιδευτικού προγράμματος

Σχετ.: Τα με αρ. πρωτ. εισ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 23355/Δ2/01-03-2021 και 34321/Δ2/24-03-2021 έγγραφα

Απαντώντας στο με αρ. πρωτ. εισ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 126426/Δ2/22-09-2020 έγγραφό σας που αφορά στην 

έγκριση διεξαγωγής εκπαιδευτικού προγράμματος και λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική εισήγηση του 

Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 10/25-02-2021 του Δ.Σ.) καθώς και το με αρ. πρωτ. 

2813/24-03-2021 έγγραφο του Ι.Ε.Π., σας γνωρίζουμε ότι εγκρίνεται η υλοποίηση του εκπαιδευτικού 

προγράμματος με τίτλο: «Πιλοτική Εφαρμογή της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στα Εργαστήρια 

Δεξιοτήτων στα Γυμνάσια (ΠΕΡΕΔΓ–mbs)» το οποίο διοργανώνεται από τον Οργανισμό Εκπαιδευτικής 

Ρομποτικής & Επιστήμης WRO Hellas για το σχολικό έτος 2020-2021.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές/τριες όλων των τάξεων των Προτύπων και Πειραματικών 

Γυμνασίων που συμμετέχουν στην πιλοτική υλοποίηση των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων και αναφέρονται 

στην με αρ. πρωτ. Φ.7/86136/ΓΔ4/6-7-2020 Υ.Α..

Το πρόγραμμα εγκρίνεται με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1.  Οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετέχουν να επιμορφωθούν με τη συμμετοχή της επιστημονικής 

μονάδας «Εργαστήρια Δεξιοτήτων και Αειφορίας» του ΙΕΠ.

2. 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 η μαγνητοφώνηση 

μαθητών και μαθητριών.

Βαθμός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:
Βαθ. Προτεραιότητας:

Αθήνα,      14-04-2021
Αρ. Πρωτ.   43101/Δ2

ΠΡΟΣ:

 Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης
 Συντονιστές Εκπ/κού Έργου Δ.Ε. (μέσω των 

Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπ/σης)
 Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης 
 Πρότυπα και Πειραματικά Γυμνάσια της με 

αρ. πρωτ. Φ.7/86136/ΓΔ4/6-7-2020 Υ.Α. 
(μέσω των ανωτέρω Δ/νσεων Δ/θμιας 
Εκπ/σης)

ΚΟΙΝ.:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----

-----
Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 15180 Μαρούσι
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr 
Πληροφορίες: Αν. Πασχαλίδου
Τηλέφωνο: 210-3443422

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

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

ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

WRO Hellas
Οργανισμός Εκπ/κής Ρομποτικής & Επιστήμης

Υπόψη
κ. Άρη Λούβρη

info@wrohellas.gr 

http://www.minedu.gov.gr/
mailto:info@wrohellas.gr


3. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιαδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση 

εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών και να μην συνδέεται με άλλο πρόγραμμα ή/και διαγωνισμό 

που υλοποιεί ο ίδιος Φορέας.

4. Η χρήση του εκπαιδευτικού υλικού του Φορέα να διατίθεται δωρεάν και να είναι ελεύθερο προς 

χρήση στους/στις εκπαιδευτικούς.

5. Προϋπόθεση για την υλοποίηση του προγράμματος αποτελεί, στα πιλοτικά Γυμνάσια να 

χορηγηθεί ο κατάλληλος εξοπλισμός εκπαιδευτικής ρομποτικής (έξι πακέτα εκπαιδευτικά πακέτα BBC 

micro:bit ανά εμπλεκόμενο σχολείο) σύμφωνα με την περιγραφή και τις προδιαγραφές του 

προγράμματος.

6. Στην περίπτωση που θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα εξ αποστάσεως θα πρέπει να έχει 

διασφαλιστεί ότι οι συμμετέχοντες/ουσες μαθητές/τριες διαθέτουν και τον κατάλληλο εξοπλισμό για 

την εγκατάσταση του λογισμικού εικονικού περιβάλλοντος προσομοίωσης.

7. Η από κοινού με τον υπεύθυνο για την εξωτερική αξιολόγηση του προγράμματος, καθηγητή κ. 

Αναστάσιο Μικρόπουλο του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων, παρακολούθηση της πιλοτικής εφαρμογής και μεθοδολογίας και την επιστημονική μονάδα 

«Εργαστήρια Δεξιοτήτων & Αειφορία».

8. Η δέσμευση όλων των συντελεστών του φορέα και του συνεργαζόμενου ΑΕΙ ότι θα αποστείλουν 

στο ΙΕΠ με την ολοκλήρωση του προγράμματος τον πλήρη φάκελο αξιολόγησης της 

παρέμβασης/εκπαιδευτικού προγράμματος. 

9. Η δέσμευση των συντελεστών ότι στην περίπτωση έγκρισης του ανωτέρω υλικού από το ΥΠΑΙΘ, 

δεν θα πραγματοποιηθεί μελλοντική εμπορική του διάθεση με την αναφορά της συγκεκριμένης 

έγκρισης του ΥΠΑΙΘ.

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.

Το προτεινόμενο Πρόγραμμα που υλοποιείται από τον φορέα περιλαμβάνει:

(α) Επιμόρφωση εξ αποστάσεως των εκπαιδευτικών με θέμα (α) "Εισαγωγή στην εκπαιδευτική 

ρομποτική" (16 ώρες σύγχρονη και 24 ασύγχρονη) και (β) "Προγραμματιστικά στυλ στο Scratch" (5 

ώρες σύγχρονη και 10 ασύγχρονη).



(β) επτά (7) μονόωρα εβδομαδιαία δια ζώσης μαθήματα των εκπαιδευτικών, προς το τμήμα σχολείου 

τους, στα οποία θα αναπτυχθούν 7 εισαγωγικές δραστηριότητες εκπαιδευτικής ρομποτικής με το 

εκπαιδευτικό πακέτο BC micro:bit και θα ελέγχονται μέσω υπολογιστή και της γλώσσας Scratch.

Ο Φορέας διασφαλίζει ότι σε περίπτωση συνέχισης της πανδημίας, υπάρχει η δυνατότητα 

αξιοποίησης εικονικού περιβάλλοντος προσομοίωσης ρομποτικής με κατάλληλο λογισμικό που 

διανέμεται δωρεάν και αποτελεί ολοκληρωμένη πλατφόρμα εκπαιδευτικής ρομποτικής.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες σχολικές μονάδες μπορούν να επισκέπτονται την 

ιστοσελίδα: www.wrohellas.gr .

Εσωτ. Διανομή:
1. Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων
2. Δ/νση Σπουδών, Προγρ/των & Οργάνωσης Δ.Ε., τμ. Α΄

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ, 

Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ

http://www.wrohellas.gr/
http://www.wrohellas.gr/
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