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

Μαρούσι,   28/06/2021
Αριθμ. Πρωτ. :    Φ15/76440/Δ2

  
ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝ: 

ΘΕΜΑ: Έγκριση διεξαγωγής μαθητικών διαγωνισμών εκπαιδευτικής ρομποτικής του Κέντρου 

Εκπαιδευτικής Ρομποτικής & Επιστημών Κρήτης (RSA) για μαθητές/-τριες Π.Ε. και Δ.Ε. της χώρας και 

του εξωτερικού - σχ. έτος 2021-2022.

Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 69761/Δ2/14-6-2021 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 30/10-06-2021 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., 

εγκρίνουμε την υλοποίηση των προτεινόμενων μαθητικών διαγωνισμών του Κέντρου Εκπαιδευτικής 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Αποστολή  με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

1. Διευθύνσεις Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης 
της χώρας. Έδρες τους

2. Σχολικές μονάδες Π/θμιας και Δ/θμιας 
Εκπ/σης της χώρας
(μέσω των οικείων Διευθύνσεων)

3. Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και 
Επαγγελμάτων
info@sivitanidios.edu.gr 

4. Συντονιστές Εκπαίδευσης Εξωτερικού

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

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

ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

                         ΤΜΗΜΑΤΑ Β’
                                     -----
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
                               ΤΜΗΜΑ Β’

  -----
    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 : Παπαβρόντος Β. (Π.Ε.)

: Βάρλα  Ά. (Δ.Ε.)
: Μπερετούλη Γ. (Δ.Ε.)
: Λυμπεροπούλου Φ. (Ε.Α.Ε.)
: Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)

Τηλέφωνο         :  210-34.42.249 (Π.Ε.)
: 210-34.43.272 (Δ.Ε.)
: 210-34.43.314 (Δ.Ε.)
: 210-34.42.933 (Ε.Α.Ε.)
: 210-34.42.212 (Ε.Ε.)

1. Περιφερειακές Δ/νσεις Π.Ε. και Δ.Ε.
της χώρας. Έδρες τους

2.  ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ 
&ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (RSA)
Director RSA.CRETE
STEAM INNOVATION LABS
rsa.edu.gr@gmail.com 

3. ΙΕΠ
    info@iep.edu.gr 
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Ρομποτικής & Επιστημών Κρήτης (RSA) για μαθητές και μαθήτριες όλων των ηλικιών της Ελλάδας και 

των ελληνικών σχολείων του εξωτερικού κατά το σχολικό έτος 2021-2022, χωρίς αναφορά σε όρους 

που σχετίζονται με αντίστοιχους Διαγωνισμούς και «Ολυμπιάδα», προκειμένου να αποφευχθεί 

πιθανή σύγχυση ως προς το ζήτημα διοργάνωσης και εκπροσώπησης της χώρας αντίστοιχων 

διαγωνισμών.

Το Κέντρο Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και Επιστημών Κρήτης, πρόκειται να διοργανώσει φέτος για 

πρώτη φορά στην Ελλάδα και ειδικότερα στην Κρήτη, τέσσερεις (4) νέους διεθνείς και παγκόσμιους 

διαγωνισμούς εκπαιδευτικής ρομποτικής. Ειδικότερα, διοργανώνονται οι εξής διαγωνισμοί:

1. ROBOFEST HELLAS

2.  Robotiada Hellas

3. WER – World Educational Robot Contest

4. Make X

Επισημαίνεται ότι οι εν λόγω διαγωνισμοί θα πραγματοποιηθούν, εφόσον τηρηθούν απαρέγκλιτα 

οι οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για την προστασία από τον 

κορωνοϊό COVID-19 και, επιπλέον, με τις εξής προϋποθέσεις: 

1. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στους εν λόγω διαγωνισμούς να είναι προαιρετική και να 

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

Διδασκουσών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία 

για τις διδακτικές/εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκπαιδευτικές εκδρομές. Απαραίτητη προϋπόθεση 

αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών,

2. Πριν την υλοποίηση προτείνεται να προηγηθεί σχετική ενημέρωση των Συντονιστών/ριών 

Εκπαιδευτικού Έργου Εκπαίδευσης για την Αειφορία των οικείων ΠΕ.Κ.Ε.Σ., καθώς και των 

Υπεύθυνων Πολιτιστικών Θεμάτων/Σχολικών Δραστηριοτήτων των οικείων Διευθύνσεων 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 

3. Να υπάρχει η έγγραφη συναίνεση των γονέων για τη συμμετοχή των μαθητών /τριών κατόπιν 

ενημέρωσης σχετικά με το περιεχόμενο των διαγωνισμών,

4. Να τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις περί ασφαλούς μετακίνησης, όπως ορίζονται στην 

υπ’αριθμ. Φ.14/89494/ΓΔ4/17-07-2020 (Β’2888) Υ.Α. με θέμα «Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών 

και μαθητριών και μετακινήσεις εκπαιδευτικών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας» για  την Π/θμια Εκπαίδευση και για τις σχολικές 

επισκέψεις και μετακινήσεις των μαθητών/τριών για την Β/θμια να λαμβάνονται υπόψη όσα 

προβλέπει η 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», 



5. Οι χώροι υλοποίησης των μαθητικών διαγωνισμών να πληρούν τις προϋποθέσεις των χώρων 

συνάθροισης κοινού, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των μαθητών/τριών στο πλαίσιο του εν 

λόγω εκπαιδευτικού προγράμματος, 

6. Το κόστος συμμετοχής στις ανωτέρω δράσεις να είναι Δωρεάν για όλους/ες τους/τις 

συμμετέχοντες/ουσες, όπως αναφέρει ο φορέας διοργάνωσης,

7. Να γίνονται οι απαραίτητες προσαρμογές λαμβάνοντας υπόψη κατά περίπτωση την ηλικία, τη 

γλώσσα, τη βαθμίδα, τη προσβασιμότητα και τις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών/τριών, όπως 

αναφέρει ο φορέας διοργάνωσης,

8. Κατά την υλοποίηση των δράσεων να είναι εξασφαλισμένη η προστασία των προσωπικών 

δεδομένων των μαθητών/τριών και όλων των συμμετεχόντων/ουσών, βάσει της ελληνικής και της 

ευρωπαϊκής νομοθεσίας (ν. 2472/1997, ν. 4139/2013, Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679, Οδηγία 

2002/58/ΕΚ και Οδηγία 2009/136/ΕΚ),

9. Να μην επιτραπεί σε καμία περίπτωση η φωτογράφιση, η βιντεοσκόπηση και η ηχογράφηση των 

μαθητών/τριών, 

10. Να μην προκύπτει από τη δράση η διάθεση ή η προβολή οποιουδήποτε υλικού, το οποίο αφορά σε 

άμεση διαφήμιση παροχής υπηρεσιών ατόμων/φορέων ή δεν είναι εγκεκριμένο από το Υ.ΠΑΙ.Θ. για 

το σχολικό έτος 2021-2022. 

11. Η υλοποίηση του προγράμματος σε κάθε περίπτωση δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις τέσσερις (4) 

διδακτικές ώρες, 

12. Η δέσμευση των συντελεστών ότι στην περίπτωση έγκρισης σχετικού υλικού από το Υ.ΠΑΙ.Θ., δεν θα 

πραγματοποιηθεί μελλοντική εμπορική του διάθεση με την αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης 

του Υ.ΠΑΙ.Θ.,

13. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, να συνταχθεί απολογιστική έκθεση με τα αποτελέσματα 

των δράσεων, πλήρης φάκελος αξιολόγησης της παρέμβασης/δράσης, η οποία θα κοινοποιηθεί στο 

Ι.Ε.Π.,

14. Περαιτέρω, σημειώνουμε ότι η λήψη μέτρων για την ασφάλεια των συμμετεχόντων /ουσών 

θεωρείται μεγίστης σημασίας και την αποκλειστική ευθύνη φέρουν οι διοργανωτές.

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.

Σημειώνεται ότι η μετακίνηση και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στους εν λόγω Διαγωνισμούς θα 

γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στην κ. Καμνάκη 

Χαρά, Director RSA.CRETE, στα τηλέφωνα 2810360544, 6940411020, στο e-mail rsa.edu.gr@gmail.com 

και στο website: https://www.robotic-science-academy.edu.gr/ .

Εσωτερική Διανομή:

1. Γραφείο Υφυπουργού κ. Μακρή    Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ                                       

2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. Κόπτση                                ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

3. Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.                                    

4. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων 

και Οργάνωσης Π.Ε., Τμήμα Β’

5. Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Τμήμα Β’                        ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ

6. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Β’      

7. Δ/νση Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ., Τμήμα Α’                            

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

9. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων

και Οργάνωσης  Δ.Ε. , Τμήμα B΄                                                                                

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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