
 

      
Βαθμός Ασφαλείας:
Nα διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμ. Προτερ.: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Μαρούσι,  27/10/2020
Αριθμ. Πρωτ. :    Φ15/146477/Δ2

                                                                                ΠΡΟΣ: 

 

                                                                               ΚΟΙΝ:

ΘΕΜΑ:  3ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Τρισδιάστατης Σχεδίασης και Εκτύπωσης 

             ST3dM

Σχετ. έγγραφο: το με αρ. πρ. 108557/Δ2/24-08-2020 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας στην αίτηση του ΕΔΙΦΕΤ – Εργαστηρίου Διδακτικής της Φυσικής και Εκπαιδευτικής 

Τεχνολογίας του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και τα συνημμένα σε αυτή που αφορά σε έγκριση του 3ου Πανελλήνιου 

Μαθητικού Διαγωνισμού Τρισδιάστατης Σχεδίασης και Εκτύπωσης ST3dM, σας ενημερώνουμε ότι, 

σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 38/31-07-2020 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνεται η διοργάνωση 

και διεξαγωγή του εν λόγω διαγωνισμού για μαθητές/τριες  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2020-2021.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----
Αποστολή  με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

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.)

  Λυμπεροπούλου Φ. (Ε.Α.Ε.)
                                 Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
                                 Δεσποίνη Φ. (Π.Ε.) 
                                 Κουροπούλου Χ. (Δ.Ε.)
Τηλέφωνο : 210-3443272 (Δ.Ε.)

  210-3442933 (Ε.Α.Ε.)
                  210-3442212 (Ε.Ε.)
                  210-3443293 (Π.Ε.)

  210-3443273 (Δ.Ε.)
Fax : 210-3443390

1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε.
της χώρας

2. Γραφεία Συντονιστών Εκπ/κου Έργου (μέσω 
των Περιφερειακών Διευθύνσεων Π.Ε. & Δ.Ε.)

3. Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε. της χώρας
4. Δημόσιες και Ιδιωτικές Σχολικές Μονάδες Π.Ε. 

και Δ.Ε. της χώρας
      (μέσω των οικείων Διευθύνσεων Π.Ε. και Δ.Ε.)
5.   Σιβιτανίδειο Δημόσιο Σχολή Τεχνών και 

Επαγγελμάτων
      info@sivitanidios.edu.gr 

ΕΔΙΦΕΤ – Εργαστήριο Διδακτικής της Φυσικής και 
Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας
Τμήμα Φυσικής
Σχολή Θετικών Επιστημών Α.Π.Θ.
edifet@auth.gr 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

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

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΤΜΗΜΑΤΑ B΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Β’
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Β΄ 
-----
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mailto:spoudonde@minedu.gov.gr
mailto:info@sivitanidios.edu.gr
mailto:edifet@auth.gr


Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός διεξάγεται στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας του Εργαστηρίου 

Διδακτικής της Φυσικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας για την εισαγωγή της εκπαιδευτικής πολιτικής 

STEAM (Science-Technology-Engineering-Art-Mathematics) στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. 

Συγκεκριμένα, ο φετινός διαγωνισμός κινείται γύρω από το θέμα του «Νερού» και την τρισδιάστατη 

απεικόνισή του.

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:

(α) Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον διαγωνισμό να είναι προαιρετική και να απαιτείται η 

σύμφωνη γνώμη των γονέων/κηδεμόνων για τη συμμετοχή τους. 

(β) Η ενημέρωση και η συμμετοχή των μαθητών/τριών να πραγματοποιούνται κατόπιν συνεννόησης 

με τη Διεύθυνση και τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών των σχολείων, απαραίτητη προϋπόθεση η μη 

παρακώλυση του σχολικού προγράμματος. 

(γ) Να καθορισθεί υπεύθυνος/η εκπαιδευτικός που θα αναλάβει την προετοιμασία και επίβλεψη των 

διαγωνιζομένων μαθητών/τριών, σε όλα τα στάδια και τις δράσεις του διαγωνισμού. 

(δ) Η προετοιμασία των διαγωνιζομένων ομάδων να γίνεται εκτός διδακτικού ωραρίου ώστε να μην 

παρακωλύεται το σχολικό πρόγραμμα και με ευθύνη του/της εκπαιδευτικού που έχει οριστεί ως 

υπεύθυνος/η για τον διαγωνισμό. 

(ε) Ο φορέας διοργάνωσης να αναλάβει όλη τη διαδικασία υλοποίησης του διαγωνισμού και να 

διασφαλίσει την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα των 

συμμετεχόντων. 

(στ) Ο φορέας διοργάνωσης να εξασφαλίζει τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών. 

(ζ) Ο διαγωνισμός να μην εμπλέκεται με την προώθηση εμπορικών προϊόντων και να μην υπάρξουν 

έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τον διαγωνισμό ή για άλλους (με εμπορία, διαφήμιση, κ.λπ.), 

η δε χρήση των έργων να γίνει μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς. 

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. 



Επισυνάπτεται η Προκήρυξη του Διαγωνισμού με αναλυτικές πληροφορίες για τη συμμετοχή.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στο ΕΔΙΦΕΤ – 

Εργαστήριο Διδακτικής της Φυσικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Τμήματος Φυσικής της 

Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο e-mail: 

edifet@auth.gr και στην ιστοσελίδα: http://edifet.web.auth.gr/.

Τέλος, σημειώνεται ότι η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στον εν λόγω μαθητικό διαγωνισμό θα 

γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τα σχολεία της αρμοδιότητάς σας.

Συν. : Ένα (01) ηλ. αρχείο

                                                                                                                                                       

                                                                                                               Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ 
                                                                                                                 ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε.

                                                                                                                 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΤΣΑΧΑΛΑΣ 

                                                                                                                 

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Υφυπουργού Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, κ. Ζαχαράκη
2. Γραφείο Γενικής Γραμματέως Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, κ. Γκίκα
3. Γεν. Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε. 
4. Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκπ/σης
5.   Δ/νση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης- Τμήμα Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και Θρησκευτικής Αγωγής
6. Δ/νση Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ. Τμήμα Σπουδών, Προγραμμάτων, Οργάνωσης και Μαθητικών Θεμάτων
7. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Π.Ε. - Τμήμα Β’
8. Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης – Τμήμα Β΄ 
9. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης - Τμήμα Β’
10.   Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων
11. Δ/νση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας - Τμήμα Α’ 
12. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Δ.Ε. – Τμήμα Β΄

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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